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Trets identitaris 
 

1.- Escola inclusiva 

El centre ofereix a tot l’alumnat les mateixes possibilitats: accepta que són diferents, que 

aprenen a ritmes diferents, però que sobretot, tots i totes poden aprendre.  

 

A més a més, el centre respecta totes les creences i totes les ètnies.  

 

 

 

2.- Escola activa, motivadora i sociabilitzadora 

 

El Col·legi Yglesias es basa en una educació amb un tracte personalitzat adequat al ritme 

evolutiu i de les capacitats físiques i intel·lectuals de l’alumnat.  

 

La nostra metodologia és:  

1- Activa: amb la participació del/la alumne/a en el procés d'aprenentatge mitjançant 

experiències, activitats, jocs, sortides, observació directa, ús de materials didàctics... 

 

2- Individualitzada: on cada alumne seguirà el propi ritme de treball i l'escola oferirà els 

recursos i estratègies perquè això sigui així. 

 

2- Motivacional: amb el foment dels recursos i les estratègies que afavoreixin la 

motivació. 

 

5- Sociabilitzadora: que fomenti la convivència amb els altres i expliciti pautes clares de 

comportament. 

 

6- D'interacció social: que integri els nens i nenes en la societat on viuen i afavoreixi 

l'intercanvi escola / entorn. 
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L’objectiu principal és aconseguir un aprenentatge significatiu que tingui en compte les 

diferències individuals i potenciï les diverses necessitats. Això vol dir establir diferents 

ritmes de treball a l’aula que contemplin la diferència i el fet que tots/es puguin sentir-se 

motivats/es.  

 

Per aquesta raó, l’avaluació al nostre centre s’entén de manera global, tenint en compte: 

el desenvolupament cognitiu, emocional, actitudinal i procedimental, que va més enllà 

d’una qualificació conceptual.  

 

Aquesta avaluació global permet que l’Equip Docent reflexioni i revisi el procés 

d’ensenyament i aprenentatge, amb l’objectiu d’aconseguir una millora ens els processos.  

 

L’Equip Directiu transmetrà al claustre, amb una lectura i anàlisi previs dels resultats de 

les proves internes i externes, els acords de millora per tal de que quedin reflectits i 

l’Equip Docent en tingui constància per aplicar-los i d’aquesta manera millorar.  

 

A més a més, l’Equip Docent vetllarà pel desenvolupament equilibrat de totes les 

capacitats de l’alumnat: 

 Capacitats cognitives. 

 Capacitats motrius. 

 Capacitats emocionals. 

 Capacitats creatives. 

 Capacitats socials.  

 

A partir de de la conversa i el diàleg constructiu per poder conèixer les necessitats 

afectiu/emocionals dels nens i les nenes es garanteix el desenvolupament de les 

capacitats emocionals.  

 

A partir de cicle mitjà es potenciaran en l’alumnat les tècniques de treball i d’estudi. És 

molt important que aprenguin a treballar tant de manera individual com en equip. Són 

dues maneres de treballar que s’han de complementar i aprendre. Això implica que 

s’hauran de proposar treballs per a fer en grup, de manera que aprenguin a repartir 
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funcions, responsabilitats, a respectar, a compartir... Els treballs aniran augmentant en 

complexitat en els diferents cicles, per aconseguir al final de l’Educació Primària i d’ESO 

que l’alumnat individualment i en grup sigui capaç d’elaborar treballs tenir cura de la 

presentació, del format i el contingut. Així mateix, de forma gradual, l’alumnat ha de 

conèixer i practicar les tècniques d’aprenentatge que el portin a aprendre per a ell mateix: 

cercar informació, elaborar-la, relacionar-la, comparar-la, sintetitzar-la, fer esquemes, 

resums, mapes conceptuals...  

 

La metodologia a l’aula donarà importància a l’acció i a l’experimentació sempre que sigui 

possible, per enriquir les vivències sensorials que incideixen directament en la 

consolidació d’aprenentatges.  

Des del centre considerem la lectura com eina fonamental dels aprenentatges, per això 

treballem a partir del PLEC (Pla Lector de Centre) per fomentar el gust per la lectura amb 

mètodes d’estratègies lectores i l’ús de la biblioteca d’aula.  

També, es treballa per consolidar i sistematitzar el càlcul, les operacions bàsiques i la 

resolució de problemes des de l’àrea de matemàtiques com des dels tallers.  

La pràctica de la música també té un paper important en el nostre centre. Considerem que 

des de les primeres edats contribueix al desenvolupament integral en diferents aspectes: 

sensitiu, emocional, creatiu, motriu, cognitiu tant individual com en grup. Per aconseguir-

ho, les especialistes d’educació musical impartiran els coneixements a tots els nivells 

d’Infantil i Primària i a 1r i 3r d’ ESO.  

 

S’apliquen a totes les àrees de totes les etapes l’ús de les TIC.  

Annex 1 Projecte Lingüístic del centre. 

 

3.- Escola catalana 

Des del centre, amb l’objectiu  de facilitar la inclusió de tot l’alumnat, es realitza el procés 

d’ensenyament i aprenentatge partint de la realitat més propera i en Llengua Catalana. 

Segons el Projecte Lingüístic s’inicia l’aprenentatge de llengua castellana i anglesa a 

l’Educació Infantil. L’aprenentatge de llengua francesa s’inicia a cicle superior de Primària.  
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La llengua vehicular d’aprenentatge és la llengua catalana i, per tant, és la que s’empra en 

tots els àmbits educatius. La llengua castellana es contempla com a segona llengua. El 

col·legi vetlla perquè no es produeixi cap discriminació en l’ús i aprenentatges de les dues 

llengües oficials, garantint en totes les etapes un domini d’ambdues llengües.   

 

Annex 1 Projecte Lingüístic del centre. 

 

4.- La cultura religiosa 

Tot i ser un centre adherit a la federació d’Escoles Cristianes de Catalunya plantegem 

l’assignatura de religió com a cultura on es respecten totes les creences i opinions. Es 

treballen les religions des del punt de vista cultural. Les festes, els costums i les 

celebracions del centre segueixen la tradició cultural cristiana que porta implícita una 

educació en valors.  

 

És des d’aquest aspecte que la religió és una matèria obligatòria i avaluable en el nostre 

projecte educatiu, però tenint en comte el que sap l'alumne i no el que creu. 

L’ensenyament de la religió s’imparteix des de P3 a 4t d’ESO.           

 

5.- La coeducació 

 Des del Col·legi Yglesias apostem per una educació per la igualtat de drets i deures 

sense cap tipus de discriminació per raó de sexe.  

 

6.- Escola compromesa amb el medi ambient. Escola verda. 

Des d’aquest curs ja som, oficialment, escola verda. 

 

El nostre projecte té com a objectiu aconseguir una escola respectuosa amb el medi 

ambient, mitjançant la promoció i la potenciació d'actituds i comportaments sostenibles. 

Donant eines i estratègies ecològiques es fomenten actituds, hàbits i valors per a ser 

bons/es ciutadans/es, participatius/es i compromesos/es amb la millora del medi ambient. 
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En aquest projecte participa tota la comunitat educativa del centre, alumnat, personal 

docent, personal no docent i les famílies.  

 

Ser escola verda 

Iniciar el projecte d'Escola Verda comporta preguntar-se què entenem per educar per 

a la sostenibilitat i quin és el punt de partida del nostre centre. Per tant, el punt de 

partida d'aquest procés de canvi és la diagnosi o avaluació inicial, a través d'un procés 

participatiu. 

 

Cal dur a terme un Pla d’acció (PA) anual durant el curs escolar següent, i que caldrà 

que s’incorpori en la Programació general anual del centre. El PA concreta actuacions 

de naturalesa diversa en tots els contextos d’actuació del Programa i recull, també, els 

criteris d'avaluació perquè el centre pugui fer una autoavaluació de les accions i, així, 

acordar propostes de millora per introduir en el seu PA o en la redefinició del seus 

objectius inclosos en el seu PA. 

 

Cada 4 anys, el centre duu a terme una autoavaluació global que implica una revisió 

del Pla d’Educació per a la Sostenibilitat. 

Cada 8 anys, el centre actualitza el seu Pla d’educació per a la sostenibilitat. És a dir, 

fa una autoavaluació global més profunda, que implica una nova diagnosi de la 

situació en què es troba el centre, identifica els nous objectius estratègics que cal 

assolir i fa una nova priorització d’aquests objectius. I, finalment, concreta el Pla 

d’acció per al proper curs escolar. 

 

Compromisos del centre 
 
Formar part d'aquesta xarxa de centres que voluntàriament han decidit, a través de 

l'educació per a la sostenibilitat, fer un canvi qualitatiu en el seu projecte educatiu, 

significa replantejar-se àmpliament el treball educatiu i l'organització del centre, i per tant, 

l'acceptació, per part de tota la comunitat educativa, d'uns compromisos bàsics que es 

concreten en: 
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- Implicar el claustre: un mínim del 20 % directament amb accions a les aules i amb el 

suport del 80 %. 

- Disposar d’un Comitè Ambiental de centre com a equip impulsor per a la dinamització 

del procés de millora contínua que es planteja realitzar el centre. 

- Dissenyar i realitzar, de manera participada i amb el suport de la direcció del centre i 

l’aprovació del Consell Escolar, un procés de millora contínua en educació per a la 

sostenibilitat que inclou:  

     • Elaborar i revisar, de manera periòdica, el seu Pla d’educació per a la sostenibilitat: 

document que recull els resultats de la diagnosi, els objectius estratègics i la priorització 

d’objectius. Cada 4 anys, es fa una revisió dels objectius prioritzats i, cada 8, una nova 

diagnosi de la situació en què es troba el centre, l’actualització dels objectius estratègics 

que es planteja el centre a mig termini i, finalment, la seva priorització. 

     • Dur a terme plans d’acció anuals per assolir els objectius que hagi prioritzat 

     • Realitzar un procés d’autoavaluació contínua. 

- Impregnar la documentació bàsica de centre (Projecte educatiu, Projecte de direcció o 

equivalent i Programació general anual) amb els acords presos tant del Pla d’educació per 

a la sostenibilitat com del Pla d’acció anual. 

 

 

Accions/activitats realitzades i per realitzar 

 

A cada classe, claustre i pati hi ha papereres i/o contenidors de paper, envasos, rebuig i 

orgànic. D'aquesta manera es treballa la conscienciació per la reducció de residus a 

l'escola. A més a més, està prohibit l’ús del paper d’alumini. L’esmorzar es portarà en 

carmanyoles, bosses de tela... marcades amb el nom.  

 

Per conscienciar, potenciar i sensibilitzar als alumnes per la cura del medi ambient, 

anualment es fan diverses visites i sortides relacionades amb la sostenibilitat i per donar a 

conèixer la problemàtica socioambiental. Aquestes visites i tallers s’ofereixen des de 

l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar.   
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7.- Escola participativa i oberta a les famílies 

La família en aquest centre té un paper molt important. Som una Cooperativa de pares. El 

Centre es gestiona per mitjà del Consell Rector. A més a més, de manera general, la 

família i l’escola tenen un paper determinant en l’educació. Les dues parts tenim els 

mateixos objectius: formar persones lliures, responsables, solidàries i capaces de 

respondre a les demandes de la societat on viuen. Cal dir, però que tot i ser una 

Cooperativa de pares, les tasques pedagògiques relacionades amb els aprenentatges 

escolars són pròpies de l’Equip Docent.  

 

La participació de les famílies ha d’estar fomentada en el diàleg, en una actitud oberta i 

comprensiva, en una aportació de suggeriments i ajuts i respectant la professionalitat del 

mestre/a a l’hora de prendre decisions pedagògiques.  

Per tal de que la relació entre escola i família sigui positiva, es proposen vies diferents: 

Reunions generals, entrevistes personals, entrega d’informes intertrimestals i trimestrals, 

contacte via correu electrònic, circulars, pàgina web, pare/mare delegat/da, comissió de 

pares i Junta Rectora,... 

 

Pel que fa a la relació del centre amb l’exterior, s`organitzen activitats amb l’Ajuntament, 

amb altres centres escolars, amb la Diputació i amb la Generalitat. També es duen a 

terme reunions, sessions de treball, seminaris i cursos de formació de l’Equip Docent amb 

la finalitat de millorar la tasca educativa.  


