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1. INTRODUCCIÓ 
 

El PEC, Projecte Educatiu de Centre és el document on s’explica la identitat de la nostra escola i 

els seus objectius. És el marc de referència que serveix per orientar l’activitat educativa del 

centre i per impulsar la col·laboració entre els diferents membres de la comunitat educativa i 

la seva relació amb l’entorn. 

 

A través del PEC, la nostra escola ha d’aconseguir ser un referent de qualitat educativa i 

d’assoliment dels objectius d’excel·lència i d’equitat tal i com determina la Llei Catalana 

d’Educació (LEC). 

 

El PEC orientat a la millora dels resultats educatius, de la cohesió social i de la prevenció de 

l’abandonament escolar. Entre d’altres qüestions, el PEC inclou els criteris, prioritats, 

plantejaments educatius i metodològics i explicita com s’avaluarà i qualificarà el progrés de 

l’alumnat. La nostra missió és aconseguir l’èxit escolar de l’alumnat, en un marc d’equitat i 

cohesió social, amb l’assoliment de les competències bàsiques i el màxim aprofitament 

educatiu. 

 

El PEC ha de ser un document viu, flexible, susceptible de modificacions. Ha de tenir un 

caràcter prospectiu, partint de l’anàlisi de la realitat i funcionant sempre com a instrument de 

millora del centre. Ha d’implicar i comprometre a tots els sectors de la Comunitat Educativa en 

el seu desenvolupament, així com també ha de respondre sempre a les necessitats i interessos 

del centre de manera realista i eficient. 

 

2. TRETS D’IDENTITAT (Qui som?) 

 

2.1. Principis rectors de la LEC 

 
El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i l’Estatut, es regeixen 

pels principis generals següents (Art. 2 de la LEC):  

 

- El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de 

legislació vigent. 

- La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la 

llibertat personal, la responsabilitat, el respecte i la igualtat. 

- La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de 

tots els col·lectius, basada en la corresponsabilitat de tots el centres sostinguts amb 

fons públics. 

- El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centre, la llibertat 

d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, la 

llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes. 

- El pluralisme. 

- La inclusió escolar i la cohesió social. 



PROJECTE EDUCATIU – COL·LEGI MONTSERRAT 

 4  

 

- La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la  

consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat. 

- El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el 

respecte a la convivència. 

- El respecte i el coneixement del propi cos. 

- El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 

- El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels 

recursos naturals i del paisatge. 

- El foment de l’emprenedoria. 

- La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

- L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola. 

- L’educació al llarg de la vida. 

- El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral 

que vagi d’acord amb llurs conviccions. 

- L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

 

 

Els sistema educatiu es regeix pels principis específics següents: 

 

- La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i 

socials dels alumnes que permeti el ple desenvolupament de la personalitat ... 

- La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge 

i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals. 

- La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració 

social i laboral. 

- L’habilitació per a l’aprenentatge permanent. 

- L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la 

constància en el treball. 

- La capacitació per a exercir activament la ciutadania. 

- L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació. 

- La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals. 

- La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el 

mitjà de transmissió. 

 

2.2. Caràcter propi 
 

 

El Col·legi Montserrat és una escola d’iniciativa privada concertada pel Departament 

d’Educació i es defineix com una escola pública, catalana, inclusiva, laica i respectuosa amb la 

pluralitat. Es regeix pels principis recollits en l’article 93 de la LEC de qualitat pedagògica, de 

direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de 

comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de 

respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors. 
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2.3 Altres trets d’identitat 
Al Col·legi Montserrat entenem l'educació com un fet que engloba els diferents aspectes que 

integren la personalitat de l’alumnat i aporta els mitjans per potenciar-los. Fomentem una 

educació en valors basada en la solidaritat i el respecte, on els conflictes es resolen de forma 

democràtica i per mitjà de la mediació. Potenciem el sentit de la llibertat lligat al de  

responsabilitat, el gust pel treball ben fet i promovem el plaer de raonar i de desenvolupar el 

coneixement. 

 

Una escola que promou l’assoliment de les competències bàsiques de l’alumnat tenint en 

compte els quatre pilars de l’educació: 

 

Aprendre a conèixer : L’educació ha de garantir que els nostres alumnes tinguin la curiositat i 

l’interès per aprendre i també les eines i l’actitud necessàries per poder aprofitar les 

possibilitats d’aprendre que tindran en el decurs de la seva vida. 

 

Aprendre a fer : Hem de formar els homes i dones del demà per adquirir unes competències 

que els capacitin per treballar en equip i fer front a gran nombre de situacions sortint enfortits 

de cada experiència. 

 

Aprendre a viure junts : Hem de desenvolupar en ells competències socials, per saber realitzar 

projectes en comú, resoldre de forma adient els conflictes, amb actituds de comprensió, 

tolerància i respectant sempre els valors de pluralisme i pau. 

 

Aprendre a ser : Perquè a partir de la consolidació i millorar de tots els àmbits de la pròpia 

personalitat, sàpiguen actuar amb autonomia, responsabilitat persona i criteri propi. 

 

3. PERCEPTES LEGALS 
 

En el marc de la Constitució espanyola que contempla el dret a l'educació i de l'Estatut 

d'autonomia de Catalunya, aquest projecte educatiu té en compte, entre d'altres, els 

preceptes legals següents:  

 

LOMCE, Ley Orgánica per a la Millora de la Qualitat Educativa 8/2013. 

LOE, Ley Orgánica de la Educación 2/2006. 

LEC, Llei d’Educació de Catalunya, 12/2009. 

Decret 102/2010 d’autonomia de centres educatius. 

Decret 155/2010 de direccions escolars. 

Decret 75/2007 d’admissió d’alumnes. 

Decret 142/2007 d’ordenació curricular de Primària. 

Decret 181/2008 d’ordenació curricular de segon cicle d’e. Infantil. 

Decret 187/2015 d’ordenació curricular de Secundària (ESO) 

Ordre ENS/164/2016 d’avaluació d’alumnes d’ Ed. Primària. 

Ordre EDU/484/2009 d’avaluació d’alumnes d’Ed. Infantil. 

Ordre ENS/108/2018 d’avaluació d’alumnes de Secundària (ESO) 
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Decret 27972006 sobre els drets i deures de l’alumnat. 

Ordre ENS sobre el calendari escolar anual. 

Decret 299/97, sobre atenció educativa alumnes NEE. 

Decret 160/96 i Decret 161/96 sobre transport i menjador escolar. 

Decret 155/94 i Decret 180/05 sobre serveis educatius. 

Ordre 16/I/90 i Resolució 19/IV/2006 de gestió econòmica. 

Ordre EDU/521/2010, adaptació procediment disciplinari faltes lleus. 

Ordre 13/XI/89 i Ordre 16/X/91 incidents i accidents. 

Resolució ENS/1543/2013 de 10 juliol Altes capacitats 

Resolució ENS/1544/2013 de 10 de juliol . TDA 

 

4. CONTEXT (On som?) 

 

4.1. Ubicació i dades d’identitat 
 
El Col·legi Montserrat està situat a Cerdanyola del Vallès, població que pertany a la comarca 
del Vallès Occidental. La ciutat es troba a la zona d’influència econòmica directa de Barcelona i, 
per tant, ha tingut un creixement econòmic condicionat per les transformacions que ha viscut 
Catalunya durant la dècada dels anys seixanta.  
 
El creixement de Cerdanyola en aquests darrers anys s’ha basat en la indústria i el comerç. El 
municipi ofereix unes condicions favorables a la nova dinàmica industrial. Les bones 
comunicacions que té, que permeten la mobilitat de la mà d’obra necessària per als centres de 
producció i per a la comercialització dels productes, han comportat un important creixement 
de la població.  
 

Cerdanyola del Vallès 

Vallès Occidental 

Població (2018) 57.740 

Superfície (km2) 30,6 

 

Fins fa pocs anys, gairebé tots els membres de les famílies dels alumnes eren nascuts aquí o 
havien vingut de molt joves a Catalunya. En els darrers anys, el poble i, conseqüentment, el 
col·legi, ha incrementat el nombre d’habitants d’altres cultures, majoritàriament magrebins, 
llatinoamericans, i dels països de l’est d’Europa. Actualment doncs, Cerdanyola del Vallès 
compta amb una població oficial per a l’any 2011 de 57.413 habitants, dels quals 52.684 són 
de nacionalitat espanyola i 4.729, estrangera. 
 
L’alumnat que assisteix al nostre centre pertany, majoritàriament, a la classe mitjana. Es tracta 
de famílies de treballadors de la indústria i del sector de serveis, entre d’altres. 
La quantitat d’alumnes d’origen estranger és baixa, no arriba ni al 8%. Gairebé mai no rebem 
alumnes nouvinguts (amb menys de dos anys a Catalunya) ni a principi de curs ni a meitat de 
curs. En cas de rebre’ls, el tutor els professors de llengua i el coordinador LIC s'encarreguen de 

http://www.idescat.cat/emex/?id=40
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posar en marxa l’acollida, atenent al pla d'acollida del centre. L'alumnat nouvingut ha de seguir 
uns plans de treball intensius amb continguts específics de cada àrea alhora que desenvolupen 
el seu procés d'adquisició de la llengua catalana. Cada vegada més ens trobem amb un 
alumnat molt divers, amb necessitats noves davant l’educació i amb molta heterogeneïtat als 
quals cal donar resposta des de dins del centre.  
 
L’escola està situada al centre de Cerdanyola on l’índex de natalitat durant uns anys ha estat 
bastant alt, però que actualment hi ha hagut una davallada en nous naixements. El nivell 
socioeconòmic i cultural de les famílies i de l’alumnat és mitjà i el nombre d’alumnat nouvingut 
és baix. 
 

Les dades d'identificació del centre: 

Nom de l'escola: COL·LEGI MONTSERRAT 

Codi del centre: 08028886 

Adreça: Avinguda Sant Iscle, 6 

Codi postal: 08290 

Telèfon: 93 691 97 52 

CIF: B08432965 

E-mail: info@cmontserrat.cat 

Bloc: https://cmontserrat.cat 

 

El Col·legi Montserrat és un centre concertat pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, estructurat per a poder desenvolupar l'acció educativa en 2 línies 
des de l’Educació infantil fins a 4t d’ESO, que representa una matrícula potencial de més de 
650 alumnes.  
 
(Veure la Programació General Anual per veure específicament el nombre d’alumnes i el 
professorat de tota l’escola). 
 
Hi ha, per tant, un total de 26 grups classe (6 d'educació infantil i 12 de primària i 8 de 
secundària). 
El col·legi té una plantilla que ronda la quarantena de professors/es i la gran majoria són 
estables (molts anys exercint de professors i mestres al centre). Els que tenen menys antiguitat 
són aquells que  substitueixen la plantilla que es jubila. Molts dels mestres i professors fan de 
tutors i la resta imparteixen especialitats com l’anglès, l’educació física, la música, la plàstica... 
 
L’organigrama inclou l’Equip directiu: Directora, Coordinadora Pedagògica, Cap d’Estudis de 
primària i Cap d’estudis de Secundària i Secretària. 
 
També inclou PAS: 2 persones administratives, auxiliars i monitors de menjador i extraescolars. 
 

4.2. Instal·lacions 
 

El nostre centre està format per dos edificis. 

 

Edifici 1 – Educació Infantil, Educació Primària i i 1r d’ESO 

Recepció 

2 despatxos de direcció 

https://cmontserrat.cat/
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2 saletes per fer entrevistes amb les famílies 

6 aules d’educació infantil 

Serveis de mida petita per l’educació infantil 

2 Serveis de mida normal 

Sala de professors 

Cuartets de material 

Gimnàs 

1 despatx pel cap d’estudis i la secretària 

12 aules de primària 

2 aules de 1r d’ESO 

2 aules de desdoblament 

1 aula d’informàtica 

1 aula de plàstica 

1 aula de música 

Biblioteca 

Aula d’escacs 

Serveis de professorat 

Serveis per l’alumnat 

Pista esportiva 

Sala d’actes 

Menjador 

Patis 

 

Edifici 2: 2n, 3r i 4t d’Educació Secundària 

Recepció 

6 aules d’educació secundària 

1 laboratori 

1 aula de tecnologia 

1 aula de robòtica 

1 aula de desdoblament 

1 despatx per fer entrevistes amb les famílies 

1 despatx del cap d’estudis 

1 sala de professors 

1 despatx de direcció 

 

4.3. Serveis 
 

- Menjador escolar:  gestionat directament per l’escola, amb personal propi i servei de 

càtering. S’ofereix una dieta equilibrada i que atén als alumnes amb necessitats 

alimentàries especials. El treball educatiu realitzat al menjador per monitors/es i 

tutors/es assegura el seguiment dels bons hàbits alimentaris i de la correcció en el 

menjar. El servei es du a terme diàriament de 13h a 15h. Pels més petits hi ha servei de 

dormitori. La resta d’alumnes tenen servei de monitoratge, vigilància de patis i/o 

estudi. 
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- Acollida o Canguratge: pels matins de 7:30h a 9h i per les tardes de 17h a 18:30h. Es du 

a terme per personal de l’escola. 

- Activitats extraescolars: l’escola organitza les activitats extraescolars. Veure graella 

anual de les activitats ofertades, les hores setmanals de dedicació, els horaris  i els 

preus.  

 

5. OBJECTIUS I PRIORITATS EDUCATIVES (Què pretenem?) 
 

Cada curs escolar, en els documents per a l’organització i la gestió dels centres que publica el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es detallen quins són els 

objectius prioritaris del sistema educatiu: 

 

“Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, 

desenvolupant al màxim els capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi 

fonamentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social.”  

 

En el document ” Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar” queden reflectides les actuacions 

que les escoles han de concretar en el seu PEC, i que són les següents: 

 

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a 

llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. Tot garantint, en finalitzar 

l’ensenyament obligatori, el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana. 

2. La innovació metodològica i didàctica a les aules per a l’adquisició de les competències 

bàsiques, que han de contribuir al desenvolupament personal de tots i cadascun dels 

alumnes. Prioritàriament, les comunicatives i lingüístiques, les matemàtiques i 

l’autonomia i iniciativa personal. L’ús de les TAC i dels recursos digitals per afavorir la 

millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, de la competència digital i dels 

resultats escolars. 

3. La lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees i matèries 

curriculars i la consolidació d’un hàbit de lectura independent, diària i reflexiva, que 

formi lectors capaços d’accedir al contingut de qualsevol text. 

4. Accions de dinamització lingüística i comunicativa en els àmbits acadèmics i 

d’interculturalitat per afavorir el plurilingüisme efectiu dels alumnes i incrementar   el 

domini de les llengües a Catalunya d’acord amb el Marc europeu comú de referència. 

5.  La personalització dels aprenentatges a través de l’atenció individualitzada per donar 

la resposta educativa amb atenció metodològica adequada a els necessitats de totes 

els alumnes, l’orientació educativa i l’acció tutorial. 

6. L’emprenedoria en totes les etapes educatives com a eina per a l’autoconeixement de 

l’alumne, afavorir la creativitat i la innovació. 

7. La cultura avaluativa i el rendiment de comptes per a la millora a través de la 

planificació i el disseny d’estratègies d’autoavaluació fonamentades en el sistema 

d’indicadors, les avaluacions censals de competències bàsiques, l’avaluació diagnòstica 

i els indicadors de progrés del centre per a la priorització d’objectius en la PGAC i en 

els processos d’aula. 
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8. La implicació i el compromís de la família en l’escolarització i el seguiment de l’evolució 

acadèmica i personal de l’alumne, a través de la carta de compromís educatiu i l’impuls 

d’altres estratègies, així com la participació en la vida del centre. 

9. La relació del centre i l’entorn per afavorir respostes integrals i comunitàries als reptes 

educatius, adequades al context, amb la col·laboració i el treball en xarxa entre els 

centre del municipi, els agents socioeducatius, les entitats del territori i el teixit 

productiu. 

10. La prevenció i la reducció de l’absentisme amb estratègies educatives i organitzatives 

que impliquin el centre, les famílies i els serveis social. 

 

 

6. PLANTEJAMENT EDUCATIU (Què proposem?) 
 

 

6.1. La llengua: El projecte lingüístic de centre 
 

La llengua vehicular i d'aprenentatge és el català, per tant els alumnes fan l'aprenentatge de la 

lecto - escriptura en aquesta llengua. També serà la llengua pròpia en tots els actes acadèmics, 

administratius i culturals que es realitzin en l'àmbit escolar.  

(veure el Projecte Lingüístic, document on es desenvolupa més concretament el tractament de 

les diverses llengües que es treballen a l'escola) 

 

6.2. La coordinació i organització pedagògica 
 

 

La Coordinadora Pedagògica coordina amb la resta del claustre diferents opcions 

metodològiques d’ensenyament i aprenentatge que potenciïn els objectius següents: 

 

- Treballar l’educació emocional en l’alumnat per tal que pugui tenir les eines 

necessàries per poder gestionar les seves pròpies emocions, mitjançant la relaxació. 

- Potenciar el treball autònom a través del suport del llibre de text, l’agenda, els fulls i 

les eines digitals. 

- Seguir l’ensenyança activa que s’adeqüi al ritme evolutiu i a les capacitats intel·lectuals 

de cada alumne, i que impliqui la participació dels alumnes en el propi procés 

d’aprenentatge. 

- Incorporar l’experimentació, la investigació i la recerca en el procés d’aprenentatge de 

l’alumne que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts 

diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres 

problemes. 

- Potenciar el treball per projectes a Educació infantil i projectes interdisciplinaris a 

Educació Primària i Secundària.  

- Potenciar el treball experimental i manipulatiu a  través dels tallers 
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6.3. Agrupaments de l’alumnat 
 

Per tal de promoure la integració i inclusió escolar i social, afavorim l’equitat i la convivència 

entre alumnes de la mateixa edat, amb igualtat de drets pel que fa a la seva educació com a 

ciutadans, encara que amb elements diferenciadors per motius de raça, sexe, ambient de 

procedència, context sociocultural de la família, etc. És a dir, el grup classe és un grup 

essencialment heterogeni. 

Segons aquests criteris d’heterogeneïtat, els alumnes s’agrupen posant l’accent en la riquesa 

que suposa la diversitat, que afavoreix el desenvolupament de les capacitats de tipus 

relacional i d’interacció social, estimula l’aprenentatge mitjançant l’intercanvi entre els 

companys i la convivència d’alumnes que comparteixen capacitats, habilitats i ritmes 

d’aprenentatge diferents. 

Per aquest motiu, els/les mestres adoptem estratègies metodològiques que ens permeten un 

seguiment personal del procés d’aprenentatge de cada un dels alumnes. Al Col·legi 

Montserrat, donat que tenim dues línies, procurarem que els dos grups del mateix nivell siguin 

el més equilibrats possible. Per tal d’aconseguir-ho, a l’hora de formar els grups -classe tenim 

en compte tots els criteris: edat, sexe, NEE, llengua materna.... 

Els alumnes que pertanyen a cada categoria segons els criteris esmentats, en principi es 

distribueixen per igual entre els dos grups. Malgrat tot, en cada cas caldrà valorar les 

circumstàncies per tal de prioritzar uns aspectes o altres. 

Quan s’acaba un cicle, els tutors/es, i/o la resta d’especialistes i l’Equip Directiu, 

reestructuraran els grups seguint els mateixos criteris abans esmentats, afegint l’evolució 

acadèmica dels alumnes i alguna problemàtica que calgui resoldre. La decisió d’aquesta 

modificació és per tal de: 

- Trencar dinàmiques perjudicials. 

- Afavorir el lligam entre els alumnes de tota l’escola. 

- Variar els rols individuals dels alumnes dels grups i donar la possibilitat de noves 

amistats. 

- Millorar el rendiment acadèmic, tant individual com el de grup. 

 

També permetem diversos agrupaments de l’alumnat (parelles, petits grups, desdoblaments, 

agrupaments flexibles, gran grup, internivells...) afavorint l’aprenentatge cooperatiu, els treball 

per projectes, equips de joc o esportius, padrins lectors, tallers, racons, gimcanes, etc. 

 

6.4. Principis metodològics 
 

A nivell teòric i de principis, la nostra escola s’identifica plenament partint d’algunes teories 

bàsiques com el socioconstructivisme, l’aprenentatge cooperatiu, la teoria de les intel·ligències 

múltiples i l’aprenentatge per competències. 

Tenint en compte l’educació integral de la persona, abordant en la mesura del possible els 

continguts de manera interdisciplinar i implicant l’alumnat en l’aprenentatge amb totes les 

seves capacitat, facultats i necessitats educatives perquè prengui consciència del seu propi 

procés d’aprenentatge (metacognició). 
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Proposem els objectius a partir del coneixement real que en té l’alumnat, fent atenció a la 

diversitat, amb expectatives reals, però altes sobre cada alumne/a. 

Les activitats d’aprenentatge són significatives i funcionals, relacionades amb els coneixements 

previs de l’alumnat, rellevants per als seus interessos i necessitats, funcionals per a la seva 

aplicació a la vida, motivadores i diversificades i sempre que sigui possible, amb possibilitat de 

diversos graus de solució o resposta. 

Els objectius i continguts proposats al currículum són la guia que ens permet orientar-nos, 

dissenyar les activitats i desenvolupar les competències bàsiques, així les propostes 

pedagògiques compliran els requisits normatius: la integració de coneixements, la funcionalitat 

dels aprenentatges i l’autonomia personal de l’alumnat que permet prendre consciències del 

propi procés d’aprenentatge. 

 

6.5. La inclusió 
 

Quan un/a alumne/a s’incorpora a la nostra escola, es tenen en compte les singularitats i 

necessitats individuals. 

Els fonaments i valors que es tenen en compte són: 

- Valorar la diversitat com a valor positiu que cohesiona els grups i ofereix majors 

possibilitats d’aprenentatge. L’atenció a la diversitat entesa com un valor no com a 

problema o limitació. 

- Personalitzar l’acció educativa sobre tots i cadascun dels alumnes, potenciant els seus 

aprenentatges i la seva participació independentment de les seves capacitats, ritmes i 

estils d’aprenentatge, interessos, etc. 

- Vetllar per la identificació de les barreres a l’aprenentatge i la participació de tot 

l’alumnat. Volem ser una escola inclusiva on tots els camins estan oberts per a tothom, 

i ningú hi trobi obstacles per raons de capacitat, condicions socioeconòmiques, 

cultura, interessos... 

- Donar Suport pedagògic i el desenvolupament d’uns estils pedagògics adaptats a la 

diversitat. 

- Organitzar a partir d’una orientació flexible i cooperativa cap a la resolució de 

problemes: l’equip directiu col·labora, reunint els seus diferents tipus de coneixements 

experts, per donar una resposta educativa apropiada a les característiques individuals 

de cada alumne/a, a manera de resolució conjunta. 

 

Pla d’Acollida en fase d’elaboració. 

 

6.6. L’atenció a la diversitat 
 

L’escola posa atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat i es planteja des de la 

perspectiva global de centre respondre a les necessitats de tot l’alumnat, tant els que 

manifesten més dificultats per aprendre com també els que tenen altes capacitats 

intel·lectuals, establint les adaptacions necessàries a l’aula d’acord amb els següents aspectes: 
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- L’alumnat amb necessitats educatives de suport disposarà de les mesures necessàries 

per assolir els objectius del currículum. 

- L’alumnat de necessitats especials podran disposar d’adaptacions que s’apartin 

significativament dels continguts i criteris d’avaluació. 

- L’alumnat d’incorporació tardana disposarà d’una acollida personalitzada i mesures 

organitzatives i curriculars. 

A nivell curricular es confeccionaran els Plans Individuals (PI) que siguin necessaris, ja siguin 

metodològics o curriculars. Es comunica l’aplicació dels PI al professional de  l’EAP 

corresponent. Estaran supervisats per la Coordinadora Pedagògica. Cal implicar a tot el 

claustre en el seguiment individualitzat de cada cas. Cal informar a les famílies i signar el 

consentiment del Pla individualitzat. 

 

 

Pla d’Atenció a la Diversitat en fase d’elaboració. 

 

 

6.7. L’acció tutorial 
 

L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al 

desenvolupament personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i 

moral, d’acord amb la seva edat. Comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per 

part de tot el professora. Per garantir l’acció tutorial, el centre defineix una estructura 

organitzativa que faciliti: 

- Planificar i coordinar les diverses actuacions tutorials 

- Fer un seguiment del desenvolupament de cada alumne/a 

- Seguir el mecanisme de relació i cooperació amb les famílies. 

 

El tutor/a lidera el grup i gestiona les relacions que s’hi estableixen. La seva intervenció té una 

influència decisiva en la dinàmica del grup i en la creació de condicions favorables pel 

creixement feliç i autònom de tots els alumnes dins del seu grup de referència. 

 

Entre d'altres factors és important: 

- La forma d'organitzar els grups, respectant la diversitat i afavorint relacions 

constructives. 

- La manera com parla als alumnes i els inclou en el grup, la seva intervenció per 

connotar positivament les dificultats d'alguns, per fer-los reconèixer les diferències o 

per valorar la necessitat d'acceptar-les. 

- La introducció del respecte cap a ells i entre ells, la curiositat pels seus interessos i les 

seves necessitats, la contenció de les seves pors i inseguretats... 

- És bàsic que el tutor/a estigui implicat en el seguiment del procés de progrés de tots 

els seus alumnes, que supervisi i decideixi quin currículum s’ofereix als alumnes, siguin 

quines siguin les seves necessitats i vetlli per la coordinació entre tots els docents que 

intervenen en l‘activitat pedagògica del grup i amb les famílies. 
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6.8. La convivència 
 

Entenem la convivència escolar com a mitjà per aconseguir un bon aprenentatge acadèmic. Cal 

reforçar la confiança i la responsabilitat com a base indispensable de les relacions 

interpersonals, i d'una manera especial dins de la comunitat educativa entre professorat i 

alumnat, i entre mares, pares i professorat. 

La convivència és un mitjà i un objectiu per a l'escola, per la qual cosa, cal educar amb, en i per 

a la convivència. Aquest objectiu implica un esforç de responsabilitat permanent i un 

creixement personal, cultural i social de tots els membres de la comunitat educativa per 

transmetre i compartir valors que orientin i ajudin a donar sentit a la vida. 

L'educació en la convivència la basem en la confiança i el reconeixement mutu, la construcció 

d'una identitat autònoma per part de cada individu i el compromís i l'esforç per relacionar-se 

positivament. 

Conviure significa viure plegats i en harmonia. La pau quotidiana, autèntica llavor de la pau, es 

fonamenta en els valors de la pluralitat, el respecte a la diferència , la participació democràtica, 

la inclusió social, a la igualtat de possibilitats, la gestió positiva de conflictes i la cultura del 

diàleg. 

Elaborar un projecte de convivència amb la participació de tota la comunitat educativa per tal 

de gestionar i orientar les actuacions i els processos. Els nostres objectius són: 

 

- Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat. 

- Ajudar l'alumnat a relacionar-se amb sí mateix, amb els altres i amb el món. 

- Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora de la 

convivència en el centre i l'entorn. 

- Garantir una aplicació ferma i flexible de les normes. 

- Fomentar la cultura de mediació coma eina bàsica en la gestió del conflicte. 

- Contribuir a una cultura de la pau i la no violència, juntament amb els valors que fan 

possible reservar i enriquir-la vida de totes les persones. 

 

 

Pla de Convivència en fase d’elaboració. 

 

 

6.9. La coeducació 
 

D'acord amb els principis d'igualtat de drets i no discriminació que inspiren l'activitat 

educativa, l'ensenyament que es proporcionarà als nens i nenes serà igual i es desenvoluparà 

en un marc de coeducació, garantint la igualtat d’oportunitats sense discriminació de gèneres. 

El centre vetllarà per aconseguir un enfocament equitatiu dels continguts, dels mètodes, del 

llenguatge, de les relacions i de l’organització relacionada amb la pràctica educativa i perquè, 

els llibres de text, el material audiovisual i el material d’elaboració pròpia donin una imatge de 

les dones i dels homes que s’ajusti als canvis socials i que ofereixi models d’actituds i de 

desenvolupament d’activitats que trenquin els prototipus tradicionals atribuïts a cada sexe. 
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6.10. Mecanismes de participació i col·laboració 
 

Amb la finalitat d’assumir el fet educatiu com una tasca compartida entre les famílies i escola i 

poder cooperar estretament en l’educació dels nenes i nenes, així com compartir la 

responsabilitat entre l’escola i la família en l’assoliment dels objectius de millora els resultats 

educatius i millorar la cohesió social, l’escola estableix diferents mecanismes de participació i 

col·laboració: 

- Consell Escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat 

educativa: famílies, alumnat, titularitat, professorat i PAS.  

- Assemblees de Delegats és l’espai de trobada dels alumnes. Cada grup, liderats pel seu 

tutor/a ha de recollir les inquietuds dels alumnes de la seva classe. El delegat/da de la 

classe serà el portaveu a l’assemblea, on es transmetran totes les inquietuds recollides 

a l’equip directiu. Així mateix, els delegats tindran la funció de transmetre les 

explicacions i decisions preses en l’assemblea als seus companys de classe. 

- L’AMPA és l’encarregada de recollir i transmetre les inquietuds de les famílies a l’equip 

Directiu. L’AMPA també col·labora organitzant i preparant algunes activitats concretes 

dins el marc de les festes i tradicions de l’escola. Es mantenen reunions periòdiques 

amb l’equip directiu de l’escola. 

 

Altres mecanismes de participació i col·laboració família escola són: 

 

- Reunions de famílies i Equip Educatiu 

Es realitzarà una primera reunió, abans d’iniciar el curs, amb les famílies que porten els 

seus fills per primera vegada a la nostra escola , amb la finalitat de donar a conèixer i 

presentar les persones de l’equip directiu i d’oferir informacions organitzatives 

concretes i de preparació per al curs que han d’iniciar els seus fills i filles. L’AMPA fa 

una explicació de les seves actuacions. 

 

- Reunions d’inici de curs 

Durant el mes de setembre i principi d’octubre es realitzaran les reunions d’inici de 

curs amb totes les famílies. Aquestes tenen com a objectius: explicar el funcionament 

d’escola, l’organització dels grups i les activitats , la dinàmica del dia a dia, on de forma 

més propera puguin fer-se una idea de la vida de l’escola, els continguts i els criteris 

d’avaluació i la importància de la seva col·laboració i implicació per l’èxit escolar. 

 

- Entrevistes individuals tutor/a -famílies. 

Cada curs es realitzarà, com a mínim, una reunió entre la família i el/la tutor/a per tal 

d’iniciar una relació de confiança, afavorir el procés d’adaptació i fer un acurat 

seguiment escolar. 

 

- Comunicació família i escola 

L’agenda escolar dels alumnes és l’eina de comunicació que s’utilitza entre els mestres 

i les famílies. 
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Sempre que calgui, sigui convenient i important haurà un traspàs verbal sobre l’alumne 

tant a l’entrada com a la sortida, tot i que es recomana no fer-ne un abús i que es 

preservi la intimitat. 

 

- Informació 

La informació general de l’escola és comunica a través del correu electrònic.  

 

- Carta de compromís 

La carta de Compromís és una eina de diàleg entre les famílies de l’alumnat i els 

professionals de l’educació, amb la finalitat d’afavorir l’èxit educatiu. Em aquest 

compromís, la família i escola expressen els objectius per assolir un entorn de 

connivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. 

Mitjançant la Carta de Compromís Educatiu es vol potenciar la participació de les 

famílies en l’educació dels seus fills, ja que l’educació és el resultat de l’esforç conjunt 

de la comunitat educativa juntament amb la família. 

 

- La relació amb l’entorn 

El centre promou, cerca i facilita els mecanismes de col·laboració i participació amb 

l’entorn: amb l’Ajuntament, amb entitats i associacions, amb el coneixement i visita de 

monuments i equipaments municipals, participant en els projectes educatius 

municipals, amb altres centres escolars del municipi, en xarxes educatives, amb 

institucions culturals, amb empreses properes.... 

 

 

7. CONCRECIÓ DEL CURRICULUM 
 

 

- Decret 142/2007 d’ordenació curricular d’Educació Primària. 

- Decret 181/2008 d’ordenació curricular de segon cicle d’Educació Infantil. 

- Decret 187/2015 d’ordenació curricular d’Educació Secundària 

 

 

8. ORGANITZACIÓ (Com ens organitzem?) 
 

 

Òrgans col·legiats i de participació: 

 

Consell Escolar 

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar. Està integrat pel  

director/a, representants de la titularitat de l’escola, els representants del claustre de 

professorat, els representants dels pares i mares, representants de l’AMPA, representants del 

personal no docent, representants de l’alumnat, representants de l’Ajuntament i la persona 

representant del claustre que també actua com secretària del Consell Escolar. Les funcions del 

Consell Escolar són les que estableix l’article 148.3 de la LEC i dóna suport a l’equip directiu per 
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al compliment de la programació anual i la planificació de les diverses activitats, així com 

també s’hi exposen i consensuen temes importants per la comunitat educativa, sempre 

d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació. 

 

Claustre de Professors 

 

El claustre de professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de 

l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt d’aspectes educatius del centre. Les seves 

funcions són les establertes en l’article 146.2 de la LEC i dóna suport a l’equip directiu per al 

compliment de la programació anual i la planificació de les diverses activitats, així com també 

s’hi exposen i consensuen temes importants per la comunitat educativa, sempre d’acord amb 

l’article 144.4 de la Llei d’educació. 

Òrgans unipersonals de govern 

 

La directora, la coordinadora pedagògica, els caps d’estudi i la secretària formen l’equip 

directiu que és l’òrgan executiu i de govern que treballa de forma coordinada en l’exercici de 

les seves funcions. 

 

Coordinacions 

 

- Equips de cicle són els òrgans de coordinació del centre i la seva funció és la 

d’organitzar i desenvolupar els ensenyaments dels diferents cicles en el marc del 

Desenvolupament Curricular del Centre aprovat pel Claustre. Estan representats pels 

Coordinadors de Cicle que funcionen com a òrgan de coordinació unipersonals que 

realitzen les gestions relatives al seu cicle. 

- Equip de coordinació pedagògica. És un òrgan format pels coordinadors de cicle, la 

coordinadora pedagògica i els caps d’estudis. L’equip de coordinació  té la funció de 

donar a conèixer a tots els cicles les activitats que fa cadascun d’ells i vetlla per la 

coherència i continuïtat de les accions educatives en tot el centre. És l’equip impulsor 

pedagògic del centre. 

- Òrgans de coordinació unipersonals. Els òrgans de coordinació unipersonals del centre 

són,  a més a més dels coordinadors i coordinadores de cicle, la coordinadora TIC, la 

coordinadora LIC i el coordinador de riscos laborals. 

 

9. L’AVALUACIÓ (Com podem millorar?) 
 

L’avaluació, com a eina reguladora que és de tot el procés d’ensenyament i aprenentatge, ha 

de ser coneguda i coordinada per tot el professorat. Ha de permetre decidir i adaptar les 

estratègies pedagògiques a les característiques de l’alumnat i constatar el seu progrés a 

mesura que avancen en els aprenentatges. 

És una eina que ha de donar elements per a la reflexió i revisió de la pràctica docent, per 

aconseguir canvis i millores. Ha de ser una part fonamental del funcionament de la nostra 

escola. 
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L’avaluació de l’alumnat d’Educació Infantil es farà seguint els criteris d’avaluació de les 

programacions de les àrees, amb l’observació directa del mestre tutor/a i amb els comentaris 

individualitzats a cada família dels informes trimestrals. 

L’avaluació de l’alumnat d’Educació Primària es farà seguint la normativa vigent tenint en 

compte els criteris d’avaluació, seqüenciats segons diferents nivells de complexitat i avaluant 

les dimensions dins de cadascuna de les àrees. Es podrà utilitzar metodologia d’avaluació 

diversa, des de l’observació directa, l’avaluació en format paper individualitzat (exàmens i 

controls), l’ús de les rúbriques, la coavaluació....  

L’avaluació de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria es farà seguint la normativa vigent 

tenint en compte els criteris d’avaluació, seqüenciats segons diferents nivells de complexitat al 

llarg de l’etapa i avaluant les dimensions dins de cadascuna de les àrees. Es podrà utilitzar 

metodologia d’avaluació diversa, des de l’observació directa, l’avaluació en format paper 

individualitzat (exàmens i controls), l’ús de les rúbriques, la coavaluació....  

En el cas de l’ESO es tindrà en compte la recuperació de matèries suspeses. 

En tots els casos es contemplarà l’avaluació individualitzada i/o adaptada si l’alumne/a té un 

Pla Individualitzat (PI). 

  

Les famílies seran informades d’aquests criteris a les reunions inicials de cada curs escolar. En 

les sessions d’avaluació de cada cicle, l’equip docent entregarà acta signada de l’evolució del 

seu grup classe al seu/seva coordinador/a i aquest a la Coordinadora Pedagògica. 

 

En finalitzar cada curs escolar s’avaluarà el grau d’assoliment de les competències pròpies de 

cada àmbit agrupades en dimensions i el resultat global de l’àrea de cada alumne. La comissió 

d’avaluació tenint en compte fonamentalment l’opinió del tutor/a valorarà l’opció de 

romandre l’alumne un any més quan els aprenentatges adquirits o el grau de maduresa no li 

permetin seguir amb profit els aprenentatges del nivell superior. 

Es farà signar als pares el consentiment de repetir curs i en el cas que no hi estiguin d’acord es 

comunicarà a l’Inspector de zona per a la seva resolució. 
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