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0. APROVACIÓ DEL DOCUMENT
Com a director/a del centre Col.legi Yglesias, SCCL, de Canet de mar, i en aplicació de
les competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de
Educació, d’acord amb la (Resolució de 20 de juny de 2019, per la qual s’aproven els
documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2019-2020), i consultat
el consell escolar del centre, segons consta a l’acta de la sessió de data 11 de març de
2020,
RESOLC:
1. Aprovar el Projecte Educatiu de centre, que s’adjunta annex d’aquesta resolució,
amb els 8 plans o projectes, per al període de 4 cursos escolars.
2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a conèixer a
tota la comunitat educativa (difusió a pàgina web i reunions informatives). Així
mateix, aquest Projecte Educatiu estarà a disposició de l’Administració educativa i
serà el referent de qualsevol altre document.

Canet de mar, 11 de març de 2020

El director

Jordi Collet González
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1.-INTRODUCCIÓ
El PEC és el document de centre en el qual, a més dels valors, objectius i prioritats
d’actuació, s’especificaran els principis bàsics per al desenvolupament curricular i el
tractament transversal en totes les àrees.
Tindrà en compte les característiques de l'entorn social, cultural i sociolingüístic del
centre; farà palès el respecte al principi de no discriminació i d'inclusió educativa com a
valors fonamentals; i establirà els principis per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat i
l'acció tutorial, així com per a l'elaboració del pla de convivència i del projecte lingüístic del
centre.
Creiem que educar és molt més que transmetre coneixements. Al nostre centre ens
basem, principalment, en dos eixos:


Una bona competència acadèmica.



Una educació humana i en valors que prepara cada alumne a viure en autonomia i
responsabilitat totes les circumstàncies de la vida.

El Col·legi Yglesias té com a missió posar el coneixement pedagògic de l’equip docent i la
seva experiència educativa al servei de les famílies, veritables protagonistes de l’educació
dels seus fills/es, perquè aquests/es puguin esdevenir persones íntegres, ciutadans i
ciutadanes amb valors i competents a nivell professional.
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1.1.- QUÈ ÉS EL PEC I PER A QUÈ SERVEIX?
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (article 91) estableix que tots els centres
vinculats al Servei d'Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu. Els
centres del sistema educatiu català han de recollir els principis rectors del sistema
educatiu que s'estableixen a l'article 2 de la Llei 12/2009.
El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres, recull la
identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit amb la
finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament
educatiu, d'acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 d'agost,
d'autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en l'àmbit del centre
per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu.
En aquest sentit, el projecte educatiu de centre és el document estratègic marc de la
institució escolar que concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als
trets característics del centre, d'acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els
objectius del centre. L'organització i la gestió dels centres han d'orientar-se a assolir
aquests objectius.
Serveix per a marcar les línies d’actuació durant un mandat (3 anys).
1.2.-COM S’HA ELABORAT?
Aquest document l'ha elaborat l'equip directiu tenint en compte el projecte anterior,
consultant i escoltant al professorat que lliurement ha volgut fer aportacions. És una
proposta de l'equip directiu debatuda i aprovada pel Consell Rector i presentada al
Claustre de professors, Assemblea General de pares i al Consell Escolar.
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2. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE I OFERTA EDUCATIVA:
2.1 Característiques del centre.
El Col.legi Yglesias, SCCL és una entitat privada concertada, ubicada en el centre de la
població maresmenca de Canet de Mar, amb més de 100 anys d’història i amb un fort
arrelament al municipi i a Catalunya.
El col.legi i l’edifici són propietat del Bisbat de Girona i de la Parròquia de Canet de Mar,
des de l’any 1974 el gestiona una cooperativa de pares i mares que encarrega la gestió
econòmica i financera a la Junta Rectora, formada per membres de la cooperativa.
Aquesta Junta tria l’equip directiu que té la tasca assignada de gestionar tots els aspectes
pedagògics del centre. La Junta Rectora representa la Cooperativa, que té la seva
màxima expressió en l’Assemblea General.
El Centre educatiu està integrat dins la Federació de les Escoles Cristianes de Catalunya
(FECC).
Les famílies del nostre alumnat són de nivell econòmic mitjà. També acull alumnes de
nova incorporació al sistema educatiu (NISE).

2.1.1 Origen
l'any 1911 la Sra. Leonor Yglesias funda la nostra escola i encarrega a la Congregació
Religiosa dels Germans Maristes la seva tasca pedagògica. Ho fa aplicant un model que
va donar excel.lents resultats. Es pot dir que va ser un encert i una intuició. En aquell
moment Canet tenia una incipient indústria tèxtil i calia formar a la gent per a que fos
competent per treballar en les fàbriques de la població.
Ara, més de 100 anys desprès, la nostra escola també vol ser competent i formar nois i
noies que puguin desenvolupar la seva vida personal i laboral de manera autònoma i
integradora dins el nou context mundial global, veloç i tecnològic. Per aquests motius
apostem per la digitalització de totes les aules i per la utilització de les noves tecnologies i
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a tots els nivells educatius, així com per la incorporació de les llengües estrangeres ja des
de P-3 fins a 4t ESO.
2.1.2 Ubicació i distribució espais.
La nostra escola sempre ha tingut la mateixa ubicació. Leonor Yglesias va comprar la
masia de Can Cirés al carrer de la rectoria vella, tocant l’esglèsia parroquial. Al 1908 es
demanen els permisos a l’Ajuntament per construir l’escola. Aquesta idea és molt ben
acollida per la població. Al 1909 comença la construcció de l'edifici d'estil modernista amb
pocs elements decoratius ja que es partia d'un pressupost limitat.
Actualment la nostra ubicació és la mateixa però el carrer ha canviat de nom: Eusebi
Golart, 13.
L'edifici ha tingut reformes internes al llarg dels anys. La seva estructura externa es
manté intacta. Recordem que és un edifici protegit.
Els plànols de la propietat descriuen 2 edificis separats per un pati.
El primer edifici, que és considerat el principal, té dues plantes més unes ampliacions
que es varen fer en la planta superior. Té una terrassa posterior.
En la planta baixa hi trobem la secretaria, el menjador i les aules d'educació primària de
4t, 5è i 6è.
En la primera planta trobem les aules de ESO de 1r a 4t, despatxos de l'equip directiu i
el claustre de professors.
En la planta superior hi trobem les aules d'informàtica amb una capacitat de 20
ordinadors. També hi trobem el taller, l'aula de música, el laboratori, l'aula d'educació
especial i una sala de visites.
El pati serveix d'esbarjo per tots els nivells educatius i per portar a la pràctica les classes
d'educació física dels alumnes de 1r a 4t de primària i per fer la psicomotricitat amb els
alumnes d'educació infantil. També es fan celebracions internes de l'escola com són el
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dia de la Pau, graduacions de 4t ESO i festes de final d'etapa de P-5 i 6è de primària,
entre d'altres.
El segon edifici alberga en la planta baixa les aules d'educació infantil P-3, P-4 i P-5,
juntament amb una aula petita d'informàtica que té uns 12 ordinadors.
En la primera planta trobem les classes de 1r, 2n i 3r de primària.
Cal recordar que totes les aules del centre des de P-3 fins a 4t d'ESO estan digitalitzades
amb pissarres interactives i so. També disposen d'ordinador portàtil amb accès a internet
per al mestre. Les classes de l’ESO disposen d'ordinador portàtil amb accés a internet
controlat per a ús pedagògic. Utilitzem la plataforma Moodle per treballar a l'aula o des de
casa. Dins d'aquesta plataforma tenim els llibres digitals.
L'escola fa 7 anys que està adherida al projecte “1x1 ordinadors a les aules” del
Departament d’Ensenyament.
2.2.- Oferta educativa:
El nostre centre oferta una educació des de P3 fins a 4t d’ESO d’una sola línia cada curs.
EDUCACIÓ INFANTIL


P3: 3 anys.



P4: 4 anys.



P5: 5 anys.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Cicle Inicial: 1r i 2n de Primària (6-7 anys)
Cicle Mitjà: 3r i 4t de Primària (8-9 anys)
Cicle Superior: 5è i 6è de Primària (10-11 anys)
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
De 1r a 4t d’ESO (12-16 anys)
ALTRES SERVEIS (organitzats des del Consell Rector)
- Acollida matinal (8-9h)
- Menjador (13-15h)
- Extraescolars (17-18:30h). Cada any varien, depenent dels interessos de l’alumnat i les
famílies.
- Casals (durant els períodes de vacances escolars)

3.- IDENTITAT I CARÀCTER PROPI
3.1.- Principis
El Col·legi Yglesias és un centre concertat pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya que assumeix com a propis i comparteix els principis rectors
definits en la Llei d’Educació Catalana (LEC)
El Col·legi Yglesias es regeix pels principis generals següents:


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



La transmissió dels valors propis d’una societat democràtica: llibertat, la
responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.



La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats.



El pluralisme.



La inclusió escolar i la cohesió social.



La qualitat de l’educació, amb l’objectiu de l’assoliment de les competències
bàsiques de totes les etapes.



El respecte a un mateix i als demés.



El foment de la pau i el respecte als drets humans.
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El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable
dels recursos naturals.



El foment de la lectura, amb l’objectiu de llegir per plaer.



El foment de l’emprenedoria.



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



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



Som un centre inclusiu i respectuós amb la pluralitat.

Seguim els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i
professionalitat dels docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les
famílies, de cerca de l’excel·lència i de respecte de les idees i les creences del nostre
alumnat i les seves famílies.
3.2.- Trets d’identitat
3.2.1.- 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.
3.2.2.- 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.
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3- Motivacional: amb el foment dels recursos i les estratègies que afavoreixin la
motivació.
4- Sociabilitzadora: que fomenti la convivència amb els altres i expliciti pautes clares de
comportament.
5- D'interacció social: que integri els nens i nenes en la societat on viuen i afavoreixi
l'intercanvi escola / entorn.
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.
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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
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.
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S’apliquen a totes les àrees de totes les etapes l’ús de les TIC.
Annex 1 Projecte Lingüístic del centre.
3.2.3.- 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.
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.
3.2.4.- Escola que treballa 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.

3.2.5.- Escola coeducativa
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.
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3.2.6.- 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.
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
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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:
- 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.
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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.

3.2.7.- 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,...
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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.

4.- OBJECTIUS PEDAGÒGICS
4.1. Objectius generals :
L’escola té com a objectius generals que l’alumnat desenvolupi en equilibri i harmonia tots
els seus valors personals i les seves habilitats.
4.2.- Objectius per a l’educació infantil
Les nou capacitats es desenvoluparan entorn als eixos següents:
Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma
1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot
adonant-se de les seves possibilitats.
2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge
positiva d'ell mateix i dels altres.
3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per actuar
amb seguretat i eficàcia.
Aprendre a pensar i a comunicar
4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques
bàsiques.
5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions
de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. Aprendre a descobrir i tenir
iniciativa
6. Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i
respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i
aprendre a actuar-hi en conseqüència.
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Aprendre a conviure i habitar el món
8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica
de conflictes.
9. Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una
autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
Pel desenvolupament d’aquestes capacitats i la consecució progressiva dels objectius,
s’entén que la intervenció de les persones educadores ha d’actuar en els tres àmbits
d’experiència que tenen sentit per a l’infant de 0 a 6 anys i que necessita per a
desenvolupar-se: un mateix, l’entorn i els llenguatges. Tenint en compte aquesta
naturalesa d’infant, i sense oblidar la gran finalitat d’educar per a viure i conviure, la
proposta curricular s’estructura en tres àrees curriculars.
TRACTAMENT GLOBALITZAT DE LES ÀREES
Estructurar la intervenció educativa i els aprenentatges dels infants en diferents àrees
d’experiència i desenvolupament és una tasca complexa i sempre discutible.
A l’educació infantil es presenten tres àrees de coneixement i experiència: l'àrea de
descoberta d'un mateix i dels altres, l'àrea de descoberta de l'entorn i l'àrea de
comunicació i llenguatges. Aquesta estructura pot ajudar a sistematitzar i planificar
l'activitat docent, però en cap cas ha de suposar presentar la realitat parcel·lada, sinó que
caldrà crear uns espais d'aprenentatge globalitzats, establint relacions entre els
continguts de les diferents àrees, a fi que es contribueixi al desenvolupament de les
nenes i els nens, acostant-los a la interpretació del món, donant-hi significat i facilitant-los
la participació activa.
Àrea de descoberta d'un mateix i dels altres
La descoberta d’un mateix va estretament relacionada amb la descoberta de l’altre. Tot i
que “l’altre” forma part de l’entorn, es vol subratllar la importància que té en la construcció
d’un mateix, en la seva doble dimensió personal i comunitària, la necessària interiorització
de l’altre per a construir-se un mateix, i la qualitat del desenvolupament emocional i
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relacional quan aquest altre se sent com a part d’un mateix. Se subratlla així el valor de
l’alteritat, que fonamenta la veritable construcció de valors democràtics necessaris per a
la convivència. En un principi, l’altre es refereix a la persona adulta de referència, però a
poc a poc, aquest altre es va eixamplant amb altres infants i altres adults.
Els elements que se subratllen en aquesta àrea són la descoberta del propi cos i de les
seves possibilitats (motrius, perceptives, expressives i relacionals); la descoberta de les
pròpies necessitats i l’adquisició d’eines per a la seva resolució; l’expressió i la
progressiva regulació de les emocions; l’establiment de relacions afectives i segures amb
les altres persones, així com la progressiva construcció d’una identitat positiva que integra
l’autoconeixement i l’autoestima.
Els continguts d’aquesta àrea apareixen agrupats en els blocs següents:
• autoconeixement i gestió de les emocions
• joc i moviment; relacions afectives i comunicatives
• autonomia personal i relacional
Descoberta de l’entorn
Aquesta àrea posa el pes en la descoberta de l’entorn a través de l’exploració dels seus
elements naturals i socials, de la curiositat i la iniciativa; i que implica sensibilització,
observació, manipulació, transformació, raonament i anàlisi progressiu, representació i
evocació, gaudi i satisfacció, amb una concreció cada vegada més gran dels elements a
descobrir i dels processos a realitzar d’acord amb les seves possibilitats exploratòries
cognitives, motrius i comunicatives.
Aquest currículum considera les matemàtiques com a una eina per conèixer l’entorn. Per
conèixer cal comparar, classificar, ordenar, definir, mesurar, comptar, fer transformacions,
descriure, fer estimacions i comprovacions, representar, cercar estratègies, compartir-les
amb els altres, trobar explicacions, justificar els raonaments, etc. I les matemàtiques
aporten recursos per fer-ho.
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En el redactat dels continguts, sovint s’enllacen entorn, matemàtiques i llenguatge per fer
evident que en aquesta etapa és bàsic considerar el coneixement de manera global.
Els continguts d’aquesta àrea apareixen agrupats en els blocs següents:
• exploració de l’entorn
• experimentació i interpretació
• raonament i representació.
Comunicació i llenguatges
Objectius didàctics:
1. Es treballarà la consciència fonològica com a procés indispensable en
l’adquisició del codi alfabètic.
2. Es desenvoluparan habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes
d’expressió. Escoltar i comprendre, parlar i conversar, llegir i comprendre, escriure.
A partir de la dramatització de contes i rimes es desenvoluparà l’expressió oral, la
memòria i la creativitat.
3. Llenguatge matemàtic: s’ experimentarà amb la quantitat utilitzant diferents
materials. Organitzar l’espai i el temps.

Objectiu generals d’educació infantil:
1. Utilitzar la llengua com a instrument de comunicació, de representació, d’aprenentatge
i gaudi, d’expressió d’idees i sentiments, i valorar la llengua oral com un mitjà de
relació amb els altres i de regulació de la convivència.

2. Expressar emocions, sentiments, desitjos i idees mitjançant la llengua oral i a través
d’altres llenguatges, escollint el que s’ajusti millor a la intenció i a la situació.
3. Comprendre les intencions i els missatges d’altres nens i adults i adoptar una actitud
positiva cap a la llengua.
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4. Comprendre, reproduir i recrear alguns textos literaris mostrant actituds de valoració,
gaudi i interés cap aquests textos.
5. Iniciar-se en els usos socials de la lectura i l’escriptura explorant el seu funcionament i
valorant-les com a instrument de comunicació, informació i gaudi.
.
4.3.- Ojectius per a l’educació primària
L’Educació Primària és l’etapa que comprèn des dels 6 als 12 anys. En aquesta etapa
s’estableixen les principals bases del procés d’aprenentatge de l’alumnat i on es posa
sobre la base la seva formació moral i intel·lectual, fonament indispensable per al
creixement integral de cada persona.
L’Educació Primària es composa de tres cicles, en els quals, i de manera progressiva, es
van desenvolupant i establint-se les bases de la formació intel·lectual. Aquesta etapa
haurà de contribuir al desenvolupament de les següents competències bàsiques:


Competència comunicativa lingüística i audiovisual



Competència artística i cultural



Tractament de la informació i competència digital



Competència matemàtica



Competència d’aprendre a aprendre



Competència d’autonomia i iniciativa personal



Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic



Competència social i ciutadana

El projecte educatiu de Primària té com a objectius: 1

1

Objectius de l’educació primària. Pàgina 13. Currículum d’Educació Primària.
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1. Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un
ciutadà o ciutadana lliure capaç de prendre compromisos individuals i
col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una
societat democràtica.
2. Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar
hàbits d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb
iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat,
interès i creativitat en l’aprenentatge.
3. Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per
prevenir i resoldre conflictes de manera pacífica tant en l’àmbit familiar com
en els àmbits escolar i social.
4. Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre
les persones, facilitar que les nenes i els nens elaborin una imatge de si
mateixos positiva i equilibrada i adquireixin autonomia personal, la igualtat
de drets i oportunitats entre homes i dones i la no-discriminació de persones
amb discapacitat; defensar l’aplicació dels drets humans en tots els àmbits
de la vida personal i social, sense cap tipus de discriminació.
5. Conèixer i utilitzar de manera apropiada tant la llengua catalana com la
llengua castellana i, si s’escau, l’aranès, així com una llengua estrangera, i
desenvolupar hàbits de lectura. Anar dinamitzant el “Pla Lector” del centre.
Realitzar alguna matèria en anglès de manera progressiva (plàstica, per
exemple).
6. Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la
resolució de problemes que requereixin la realització d’operacions
elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç
d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana.
7. Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la
construcció de propostes visuals.
8. Iniciar-se en la utilització per a l’aprenentatge de les tecnologies de la
informació i la comunicació, seleccionar i valorar la informació rebuda o
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aconseguida per mitjà de les tecnologies de la informació i de la
comunicació.
9. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i
en la manera de relacionar-se amb els altres, així com una actitud contrària
a la violència, als prejudicis de qualsevol mena i als estereotips sexistes.
10. Valorar la importància de la higiene i la salut, acceptar el propi cos i el dels
altres, respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per
afavorir el desenvolupament personal i social.
11. Conèixer i valorar el medi natural, així com els animals més propers de
l’ésser humà i adoptar comportaments que afavoreixin la seva protecció.

4.4.- Objectius per a l’educació secundària
L’educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar les habilitats i les
competències que permetin als nois i a les noies aconseguir els següents objectius:
a. Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres,
entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets
humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.
b. Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de
disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un
desenvolupament personal equilibrat.
c. Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells.
Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones.
d. Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit
crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre
decisions i assumir responsabilitats.
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e. Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i
d’altres cultures,i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.
f. Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges
complexos en llengua catalana, en llengua castellana i, si escau, en aranès i consolidar
hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi
de la literatura.
g. Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres.
En aquest sentit, introduir la llengua anglesa a tots els cursos en l’assignatura d’Educació
Física.
h. Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment
en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació
amb sentit crític.

i. Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals i
alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral. Incorporar els “Projectes Singulars”
al cicle superior de l’ESO per a que els alumnes que ho necessitin puguin fer estada a
empreses del poble.
j. Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents
manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació.

4.5.- Què fem per aconseguir aquests objectius?
Els continguts curriculars per si mateixos no constitueixen la finalitat de l’acció educativa,
sinó que són el mitjà per assolir els objectius i possibilitar que l’alumnat sigui competent.
Ens basem en les Competències Bàsiques que decreta el Departament d’Ensenyament a
l’actual llei d’Educació Catalana i al Currículum d’Educació Infantil, Primària i Secundària.
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Les competències bàsiques són l’enllaç entre els objectius educatius, els continguts i els
criteris d’avaluació. Ens han d’ajudar a definir els objectius que es persegueixen, a
seleccionar els continguts i les metodologies didàctiques i a concretar els grau
d’assoliment dels objectius proposats.
Algunes d’aquestes competències tenen un suport disciplinari més evident, com poden
ser la competència matemàtica. Altres competències s’assoleixen amb un treball
interdisciplinari, és a dir, amb el suport de diverses disciplines alhora com, per exemple, la
competència artística i cultural. Finalment, hi ha competències que no tenen un suport en
cap disciplina concreta com, per exemple, la competència d’autonomia i iniciativa
personal o la d’aprendre a aprendre.
5.- LA INCLUSIÓ
L’educació inclusiva és la que ofereix a tots els infants i joves altes expectatives d’èxit
educatiu, independentment de les seves característiques, necessitats o discapacitats i
l’oportunitat de créixer conjuntament compartint experiències i situacions d’aprenentatge.
L’objectiu és avançar col·lectivament en la igualtat de drets i oportunitats de totes les
persones, sense discriminacions per raons d’origen, de sexe o capacitat.
En les darreres dècades les polítiques dels organismes internacionals han estat
plenament favorables i compromeses amb la qualitat i l’equitat de l’educació per a tots els
infants i joves en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
El 17 d’octubre de 2017 s’aprova el decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en
el marc d’un sistema educatiu inclusiu, que té per objecte garantir que tots els centres
educatius sostinguts amb fons públics dins l’àmbit de l’ensenyament no universitari siguin
inclusius.
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ASPECTES RELLEVANTS DEL SISTEMA EDUCATIU INCLUSIU
Canvis de paradigma


La visió no es centra en el diagnòstic clínic de l’alumne amb dificultats, sinó en
identificar i avaluar el context per tal de reduir les barreres per a l’aprenentatge i la
participació



La visió no es centra només en millorar l’atenció als alumnes o grups més
vulnerables, o més avançats, sinó en facilitar la participació en les activitats de la
totalitat de l’alumnat



Enfocament dels aprenentatges incorporant aportacions de la neurociencia

Projecte educatiu per a tots


Mesures per a prevenir dificultats d’aprenentatge



Presència, participació i aprenentatges valuosos per a tots els alumnes



Reducció de barreres d’aprenentatge



Disseny universal de l’aprenentatge: proporcionar múltiples maneres d’accés a
l’aprenentatge / d’acció i expressió / de compromís



Personalització dels aprenentatges

Elements que afavoreixen la inclusió


Participació de tots els alumnes en les activitats d’aprenentatge d’acord amb les
possibilitats de cadascú



Diferents canals d’accés a la informació



Fixació de l’atenció i la construcció de coneixement per part de l’alumnat



Diversificació en la comunicació dels aprenentatges



Ajustament de les expectatives del professorat a les capacitats de l’alumnat



Concreció del pla de suport individualitzat –PI- en el marc de la programació d’aula

Avaluació


Comunicació dels criteris d’avaluació a l’alumnat i/o les famílies



Diversificació de criteris d’avaluació, tècniques i d’instruments
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Ús de l’avaluació per a l’orientació de nous aprenentatges



Reflexió sobre l’avaluació per a la millora de la pràctica docent

Mesures de suport per a afavorir l’aprenentatge i l’autonomia dels alumnes


Universals (metodològiques): pla d’acollida / acció tutorial / aprenentatge
col·laboratiu/ avaluació formativa i formadora / etc.



Addicionals (suports): MEE / SEP / PIM / aula d’acollida / suport lingüístic /
serveis externs / etc.



Intensives (específiques): horaris adaptats / SIEI / UAL / CEE / AIS / UEC /
personal d’atenció educativa / etc.

Pla d’Atenció a la Diversitat
L’atenció a la diversitat de necessitat educatives de tot l’alumnat i l’objectiu d’assolir les
competències que els permetin el seu desenvolupament personal i escolar és un principi
que el centre assumeix.
L’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat es planteja des de la perspectiva
global del centre i es facilita tant com sigui possible la participació de tot l’alumnat en tots
els àmbits de treball i participació.
Annex 3: Pla d’inclusió i d’Atenció a la Diversitat
Pla d’Acollida
Cal tenir sempre present que el dret dels alumnes de cultures minoritàries a ser
escolaritzats i, per tant, el deure de l’escola a escolaritzar-los, és el mateix que el de
qualsevol altre alumne. L’escola ha de potenciar actituds i valors de respecte, solidaritat i
comprensió, als quals ha de donar tanta importància com els aprenentatges acadèmics.
L’escola s’ha de plantejar com a objectius bàsics:
. Assegurar una bona escolarització, encaminada a aconseguir l’èxit escolar.
. Incorporar en la descoberta i coneixement del món cultural en el que ara viuen.
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. Ajudar a auto valorar-se, incorporant la seva cultura a l’escola.
. Potenciar l’intercanvi i relació entre els alumnes, com a font d’enriquiment.
Annex 4: Pla de convivència
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6. ORGANITZACIÓ
6.1.- Organigrama

Consell Rector: Format per pares i mares membres de la cooperativa, son els
encarregats en nom de la entitat de

triar equip directiu per un mandat (3 anys) o

renovar-lo un o més mandats. També son els responsables de la gestió econòmica i
financera de la escola. El seu president/a és el titular de l’escola.
Equip directiu: És un òrgan de govern.
Està format pel/per la Director/a, el/la sotsdirector/a i els/les Cap d’Estudis d’Infantil i
Primària i ESO. Són els responsables de la gestió i administració diària del centre, de la
coordinació pedagògica...
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El/la Director/a: És el/la responsable de dirigir i coordinar el conjunt del treball
escolar i la gestió econòmica, vetllant per la seva coordinació i seguiment. I també,
exercint com a cap immediat del personal administratiu i de serveis, així com de les
empreses externes.



El/la Sotsdirector/a: És el/la responsable de la gestió de l’activitat administrativa
del centre, vetllant per la seva ordenació, eficàcia i unitat, per delegació del/la
Director/a farà les seves funcions quan aquest/a no hi sigui.



Els/les Caps d’Estudis: Són els responsables de la programació i el seguiment de
les activitats docents del centre, en col·laboració amb el/la Director/a, el/la
Sotsdirector/a i el claustre de professors/es.

Les funcions del director, sotsdirector i caps d'estudis són regulades pel Decret 67 i
87/1986 de la Generalitat de Catalunya que regula els òrgans de govern.
Consell Escolar
El Consell Escolar és l’òrgan representatiu i participatiu de la comunitat educativa del
centre. La seva constitució i composició així com les seves funcions, venen assenyalades
pel que regula la Generalitat de Catalunya en referència als òrgans de govern i quedarà
especificat en el Reglament de Règim Intern.
Està format per l’Equip Directiu (el Director n’és el president), representants de la Junta
Rectora, representants del professorat, dels pares i mares, del personal no docent i dels
alumnes. És el màxim òrgan de gestió del centre. En les reunions del Consell Escolar es
treballa sobre: el pressupost, la disciplina, la programació pedagògica, el calendari i
l’horari escolar, el projecte educatiu...
Dins del Consell hi ha una comissió sobre assumptes de disciplina anomenada “Comissió
de Convivència”.
Claustre de professors/es
El Claustre de professors/es és l’òrgan tècnic, professional i de participació dels
professors en el govern del centre. Està integrat per la totalitat del professorat que presti
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serveis al centre i és presidit pel/per la Director/a del centre. Són els/les responsables de
les activitats educatives que realitzen els alumnes.
Les seves funcions estan regulades al Reglament de Règim Intern.
Què fem els mestres?
- Treballar en equip.
- Coordinar les programacions i adaptar-les a la nostra realitat.
- Preparació de sortides didàctiques.
- Celebració de les festes tradicionals.
- Orientació i seguiment dels nostres alumnes (tutories).
- Entrevistes amb les famílies.
- Formació permanent.
6.2.- Organització pedagògica
a) La distribució de matèries de primària per curs és la següent:
CURSOS/ASSIGNATURES

1r

2n

3r

4t

5è

6è

Llengua catalana i literatura

3

3

3

3

3

3

Llengua castellana i literatura

3

3

3

3

3

3

Llengua estrangera: anglès

3

3

3

3

3

3

Matemàtiques

4

4

4

4

4

4

Medi Social i Natural

4

4

4

4

4

4

Educació Física

2

2

2

2

2

2

Visual i Plàstica

1

1

1

1

1

1

Música

1

1

1

1

1

1

Religió

1

1

1

1

1

1

Tutoria

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

Projecte interdisciplinari

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Tallers

5

5

5

5

5

5

2h 30 min.

2h 30 min.

2h 30 min.

2h 30 min.

30

30

30

30

Esbarjo

2h 30 min. 2h 30 min.

Total

30

30

Els tallers varien cada any segons les necessitats de curs. Actualment s’ofereixen
els següents tallers:
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Taller de Science (2 hores a 1r de Primària)



Taller de Medi en català (1 hora de 2n a 5è de Primària)



Taller d’expressió escrita i comprensió lectora (1 hora a tots els cursos)



Taller de càlcul mental (1 hora de 1r a 4t)



TIC (1 hora a tots els cursos)



Taller de cal·ligrafia (1 hora a 1r i 2n)



Taller de francès (1 hora a 5è i 2 hores a 6è)



Taller d’anglès (1 hora a 5è i 2 hores a 6è)



Taller de Cantània (1 hora a 5è)

Projecte Interdisciplinari: A mitjans del curs 2015-2016 i per ordre d’Inspecció s’acorda
realitzar un projecte cada trimestre. A la taula queda reflexat amb: (3). L’aprenentatge
basat en problemes és un mètode basat en la interdisciplinarietat i la integració de les
intel·ligències múltiples, trencant les barreres de l’aprenentatge separat per assignatures.
A partir del treball per projectes, l’alumnat serà capaç d’incrementar el seu nivell de
comprensió, anàlisi i resolució de problemes. Amb aquesta metodologia, es potencia el
treball en equip amb tot el que això comporta per l’alumnat.
El fet de treballar de manera conjunta fa que es desenvolupin aspectes d’unió, lideratge,
compromís i creativitat, tot això seguint els paràmetres que marca la Llei d’Educació
Catalana.
D’aquesta manera, treballar a partir d’aquesta metodologia fa que la motivació del nostre
alumnat augmenti significativament, ja que són ells i elles els protagonistes veritables del
seu aprenentatge, ells decideixen què volen aprendre i com ho volen fer, amb l’equip
docent adoptant un paper de guia, d’acompanyament en la descoberta dels nous
coneixements. Al treballar d’aquesta manera, també potencien el processament de la
informació: planifiquen, prioritzen, organitzen, analitzen i executen.
Els càrrecs: Són uns mitjans de formació que desenvolupen la responsabilitat de cada
alumne i a la vegada serveixen per fer que cada alumne/a senti l’escola seva al fer-se
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responsable d’alguna tasca. Des de P-3 cada nen/a té el seu propi càrrec, adequat a la
seva edat i capacitat.
Els reptes: Cada mes es proposa al nostre alumnat un o dos reptes a nivell de valor
(respecte, ...) que el tutor/a concretarà. Això serà un estímul de millora personal que es
veurà reflectit a les valoracions de tutoria cada trimestre.

b) La distribució de matèries a secundària per curs és la següent:
CURSOS
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera: anglès
Matemàtiques
Ciències de la naturalesa:Biologia i Geologia
Ciències de la naturalesa: Física i Química
Ciències socials, geografia i història
Educació física
Tecnologies
Educació visual i plàstica
Música
Educació èticocívica
Cultura religiosa
Matèries optatives
Tutoria
Treball de síntesi
Projecte de recerca
TOTAL

1r

2n

3r

4t

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
1
(1)
30

3
3
4
4
3
3
2
2
2
1
2
1
(1)
30

3
3
3
4
2
2
3
2
2
2
1
2
1
(1)
30

3
3
3
4
3
2
1
9
1
(1)
30

Les matèries optatives són:
1r ESO: Interferències lingüístiques i Europa Avui.
2n ESO: Laboratori i Francès.
3r ESO: Emprenedoria i Francès.
En aquests tres cursos les optatives són cursades per mig grup durant un quadrimestre i
per l'altre mig durant el segon quadrimestre.
4t ESO: Física i Química/Francès.
Biologia i Geologia/Llatí.
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A tercer d’ ESO l'assignatura de Naturals es divideix en Física i Química per un costat i en
Biologia i Geologia per una altre. Tots els alumnes han de cursar les dues parts, que
tindran apartats diferents en el butlletí de notes.
En aquest últim curs de la ESO, els alumnes que es decanten per la branca de les
Ciències cursaran Física i Química juntament amb Biologia i Geologia. Els alumnes que
optin per la branca de Lletres faran les assignatures de Francès i Llatí.
Tenim una optativa comuna, informàtica, que ens serveis per treballar el projecte de
recerca.
Treball de síntesi de 1r, 2n i 3r d'ESO
El treball de síntesi està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge
que impliquen un treball interdisciplinari que afavoreix la integració de coneixements i del
treball en equip, tant per part dels alumnes com dels professors. Aquestes activitats estan
concebudes per avaluar si s'han assolit, i fins a quin punt, els objectius de les diverses
matèries del currículum i les competències bàsiques. L'alumne ha de fer un treball de
síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l'etapa. L'equip de professors ha de
programar un seguit d'activitats interdisciplinàries relacionades amb diferents matèries del
currículum comú de l'alumne. No cal que en cada treball de síntesi hi hagi activitats
associades a cadascuna de les matèries. En canvi, sí que és essencial que les diferents
activitats siguin significatives i coherents.
El treball de síntesi admet diverses formes organitzatives: de manera intensiva, centrant
totes les activitats en un període que pot oscil·lar entre els tres i els cinc dies, o bé de
manera extensiva. En aquest segon cas, es pot dur a terme al llarg d'una part del curs o
de tot el curs dins l'horari de les matèries.
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Projecte de recerca de 4t
En el 4t curs tots els alumnes han de fer un projecte de recerca, preferentment en equip.
L'objectiu del projecte de recerca és contribuir al desenvolupament de les competències
bàsiques de l'ESO.
Els càrrecs: Són un mitjà de formació que desenvolupen la responsabilitat de cada
alumne i a la vegada serveixen per fer que cada alumne/a senti l’escola seva al fer-se
càrrec d’alguna tasca. Des de P-3 cada nen/a té el seu propi càrrec, adequat a la seva
edat i capacitat. Els encàrrecs són rotatius amb una duració acord a l’edat de l’alumnat.
Els reptes: Cada mes es proposa al nostre alumnat un o dos reptes a nivell de valor
(respecte, ...) que el tutor/a concretarà. Això serà un estímul de millora personal que es
veurà reflectit a les valoracions de tutoria cada trimestre.

Característiques generals del projecte de recerca
El projecte està constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades
per l'alumne, entorn d'un tema escollit i acotat, en part, per l'alumne mateix i sota el
guiatge dels professors. Al llarg del projecte, l'alumne ha de demostrar capacitat
d'autonomia i iniciativa en l'organització del treball individual, i també de responsabilitat,
cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú. El projecte de
recerca consta d'una sèrie de tasques que es poden construir a partir de situacions,
problemes o preguntes inicials, sobre les quals els alumnes, en grups reduïts, han de
plantejar una hipòtesi o objectiu, planificar el mètode de resolució, integrar informació
procedent de diverses fonts i, finalment, arribar a unes conclusions argumentades per
mitjà d'un informe escrit i una breu exposició oral. Aquestes situacions inicials que es
proposen als alumnes poden tenir un caràcter transversal, però també es poden
emmarcar dins un àmbit de coneixement determinat.
En l'elaboració del projecte, es posen en acció les competències comunicativa lingüística i
audiovisual (amb la presentació escrita del treball i l'exposició oral), la competència en el
tractament de la informació i la competència digital (amb la cerca i gestió d'informacions
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en diversos formats) i la competència social i ciutadana (participació, responsabilitat,
presa de decisions i capacitat dialògica en el treball en equip).
Un possible enfocament de les activitats o tasques que es proposin com a projectes de
recerca consisteix a seleccionar preguntes o problemes socials rellevants, ja siguin de
l'entorn proper o llunyà, relacionats amb alguna disciplina o bé interdisciplinaris,
preguntes o problemes que posin l'alumne en situació de fer-se noves preguntes,
analitzar i valorar evidències, reflexionar críticament i avaluar les possibles solucions.
Organització del projecte de recerca
L'elaboració del projecte de recerca té una durada aproximada de 35 hores lectives i es
pot distribuir temporalment de manera flexible al llarg del curs o bé concentrada en un
període determinat com, per exemple, en sis dies.
Nosaltres optem per programar el projecte de recerca de manera extensiva al llarg del
curs, aquest s'ha de dur a terme dins l'horari de les matèries. En el nostre cas, s’inclou
dins de l'assignatura d'informàtica. En tot cas, ha de ser una matèria on es dugui a terme
un treball específic de recerca.
Avaluació del projecte de recerca
Cada centre ha de dissenyar els criteris d'avaluació en funció dels tipus de tasques i dels
objectius de la recerca, tenint en compte que es valorarà principalment el procés global
del treball realitzat i la perseverança en la consecució de les fites proposades, i no
únicament els resultats obtinguts. La qualificació final és individual.
Des del curs 2018-2019 no cal assignar una qualificació específica a la matèria del
projecte de recerca. Simplement haurà de constar si el projecte de recerca s’ha fet o no, i
si s’ha fet amb aprofitament o no.
Competències bàsiques


Competència comunicativa lingüística i audiovisual



Competència artística i cultural



Tractament de la informació i competència digital
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Competència matemàtica



Competència d’aprendre a aprendre



Competència d’autonomia i iniciativa personal



Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic



Competència social i ciutadana

Prioritats:


Cada any, a final de curs i un cop feta la valoració, s’ha d’introduir a la memòria
anual els objectius del Pla Anual del curs vinent. En el Pla Anual s’inclouran
aquests objectius amb els indicadors, les actuacions, la temporització, els
responsables i recursos i l’atenció a la diversitat.

Grup classe
En ser un centre d’una sola línia no s’ha d’establir criteris d’organització de grups classe.
Per norma general, cada grup d’alumnes va segons el nivell que li toca per edat.
Desdoblaments
Per necessitats metodològiques, propostes de millora educativa, el centre aposta per
l’agrupament en desdoblament en algunes assignatures. En els desdoblaments es
divideix el grup sense seguir un criteri de nivell. Una part del grup es queda a l’aula i l’altre
va a una altra aula lliure del centre. Les assignatures que es prioritzen a l’hora de fer
desdoblaments són: matemàtiques, llengua catalana i TIC. Per manca d’espai i personal,
els desdoblaments comencen a cicle superior.
Reforços
Atenció específica i temporal a un alumne o petit grup d’alumnes amb dificultats
d’aprenentatge o amb alumnes d’incorporació tardana per part del mestre de Reforç o el
mestre d’Educació especial. El seu objectiu és afavorir el seu progrés i la seva posterior
integració a la dinàmica general del grup-classe.
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Alumnes d’Educació Especial
L’Aula d’Educació Especial és una eina més per atendre la diversitat. Aquesta aula facilita
una atenció més adequada a l’alumnat amb necessitats educatives especials i a l’alumnat
nouvingut.
Cada tutor/a juntament amb el/la mestre/a d’Educació Especial valoraran i programaran
l’alumnat que assistirà a l’aula d’EE. Trimestralment es farà una valoració i es revisaran
els acords presos per adequar-los a les necessitats de cada alumne/a.

Organització interna del professorat
Departaments
Es potenciarà l’organització per departaments, començant pels departaments de
Llengües i ciències.
El departament de Llengües format pels professors de Llengua Catalana, Llengua
Castellana, Anglès i Francès, de Primària alguns/es mestres generalistes i l’especialista
de llengua anglesa i d’Infantil un representant. Es reuniran periòdicament per analitzar
aspectes metodològics, d’assoliment d’objectius, organitzatius, formatius,...i per potenciar
el treball interdisciplinari, que és una directriu metodològica/pedagògica marcada pel
departament i per inspecció.
El departament de Ciències format pels mestres de Matemàtiques, Física i Química,
Biologia, Tecnologia i Naturals. Es reuniran periòdicament per dissenyar actuacions i
material enfocat al tractament de les competències bàsiques de manera interdisciplinària.
També es farà seguiment de les actuacions portades a terme amb anterioritat i poder
comprovar la seva idoneïtat. Es faran les adaptacions o millores necessàries.
El departament de Ciències Socials format pels mestres de Socials, Ètica, Religió i
Servei comunitari.
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El departament psicopedagògic format pels mestres de l’Aula d’Educació Especial. Es
reuniran setmanalment per dissenyar actuacions, material... A més a més es reuniran a
principi de curs amb els i les tutors/es com amb la resta de professorat. Mantindran
reunions periòdiques amb els i les tutors/es i amb l’Equip Directiu.
C) Alumnat
Està agrupat en tres nivells:
1.- Educació infantil en tres nivells (P-3, P-4, P-5). Dels 3 als 6 anys.
2.- Primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è). Dels 6 als 12 anys.
3.- Secundària (1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO). Dels 12 als 16 anys.
Horaris
L'horari dels alumnes d’educació infantil és de 9h a 13h i de 15h a 17h.
L`horari dels alumnes d’educació primària és de 9h a 13h i de 15h a 17h
L`horari dels alumnes d’educació secundària és:
1r i 2n d’ESO: de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 17h.
3r i 4t d’ESO: dilluns de 9h a 13h i de 15h a 17h.
Dimarts i dijous de 8h a 13h i de 15h a 17h.
Dimecres i divendres de 8h a 13h.
El centre obre les seves portes a les 8:55h, a les 12:50h, a les 14:55h i a les 16:50h.
Les classes comencen a mitjans del mes de setembre fent jornada de matí i tarda.
L’horari del professorat és de 8 o 9h a 13h al matí i de 15h a 17h per la tarda. Comencen
a treballar l’1 de setembre i acaben el 30 de Juny.
L’assistència a classe és obligatòria. Cada classe porta un registre de faltes d’assistència,
les quals s’han de justificar.
Si un alumne falta de manera reiterada sense justificar les faltes, cal informar a
l’Educador/a Social per activar el programa d’absentisme.
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Esbarjo
El pati de l’escola serà utilitzat per tots els alumnes del col·legi de manera esglaonada
com a zona d'esbarjo. També s’utilitzarà per realitzar la psicomotricitat a infantil o
l’educació física a primària (de primer a quart).
Els horaris d’esbarjo per cada etapa són:
Educació infantil:
10:30- 11h
Educació primària:
1r, 2n i 3r : 10 – 10:30h
4t, 5è i 6è : 11 – 11:30h
Educació secundària:
3r i 4t: 9:45 - 10h
1r i 2n: 11:45 - 12h
Els dimecres no s’utilitzarà la pilota durant l’esbarjo per potenciar altres jocs.
6.3.- Documents (d’organització general).
Els documents base de la institució són els següents:
- a) PEC (Projecte Educatiu de Centre). Document que esteu llegint i que, com
hem dit abans, a més dels valors, objectius i prioritats d’actuació, especifica els principis
bàsics per al desenvolupament curricular i el tractament transversal en totes les àrees.
Formen part del PEC:
- Projecte Lingüístic. Document que traça les línies a seguir i les
actuacions que la comunitat educativa es proposa dur a terme per a l’ensenyament
i l’aprenentatge de les llengües i la comunicació. S’adjunta com annex 1.
- PLEC (Pla Lector). Document que regula les bases per la implantació i
seguiment del temps de lectura a l’escola i el gust per la lectura. S’adjunta com
annex 2.
- Pla d’Inclusió, atenció a la diversitat i Projecte singular. Document que
ha de servir per garantir l’accés de tots els alumnes al currículum, tenint en compte
la seva diversitat. S’adjunta com annex 3.
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- Pla de convivència: S’adjunta com annex 4.
- Projecte d’Escola Verda: S’adjunta com annex 5.
- Pla TAC. S’adjunta com annex 6.
- Pla de Servei Comunitari S’adjunta com annex 7.
-Projecte d’emprenedoria S’adjunta com annex 8.
b) NOFC (normes d’organització i funcionament del centre). Document que regula
els drets i deures de la comunitat educativa. S’adjunta com annex i inclou els documents .
c) Projecte de direcció.
d) Programació general anual. Un cop elaborada la memòria, es prepara el pla
anual treballant per departaments o coordinacions. Analitzarem els resultats de les proves
externes, CB, i les internes i marcarem per totes les àrees i cursos les propostes de
millora. Tot això també formarà part de l’avaluació de centre que es presentarà anualment
a inspecció i s’analitzarà en la visita anual que fa al equip directiu. Els objectius que es
marquin s´han de complir i treballar-los en grup.Memòria Anual. Document que mostra
els indicadors corresponents al curs finalitzat i que és clau per a crear estratègies per a la
millora continua en qualsevol matèria.
Seguirem les directrius donades per inspecció i el Departament d’ Ensenyament
en aquest aspecte i a partit de la avaluació de centre que és farà a tot Catalunya, per la
millora dels resultats acadèmics i aplicar el model competencial

per que els

ensenyaments dels nostres alumnes els hi siguin útils pel seu dia a dia.

6.4.- ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE L’ÀMBIT ESCOLAR
Els docents durant l’estiu i el principi de curs programen un seguit d’activitats que ajuden
a complementar el treball d’aula. Aquestes activitats poden estar sotmeses a canvis en
funció dels objectius del curs o de les necessitats dels grups o bé per raons alienes al
centre.
Es participarà en activitats culturals (museus, música, teatre...) i de lleure (parcs...)
Anualment a totes les etapes es procurarà que l’alumnat assisteixi a veure una obra de
teatre.
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En cadascun dels cicles els alumnes faran una visita i/o participaran en una activitat
programada en algun museu. Totes les sortides es complementaran amb activitats que
ajudin a millorar el factor lúdic i psicomotriu de l’alumnat: parcs... Les sortides s’ajustaran
primordialment als continguts de l’estudi de Coneixement del Medi Social o Natural.
Pel que fa a les colònies, considerem que és una activitat que ajuda a la cohesió del grup
i a millorar la seva dinàmica.
Totes les activitats que es realitzen dins i fora de l’escola comporten la realització de
fotografies o vídeos, el centre demana l’autorització o no de les famílies quan matriculen
els seus fills.
Annex 4 Pla de convivència
A principi de curs, en el dossier, es demana l’autorització familiar per a totes les sortides
del curs. Només es demana una vegada.
Les activitats que es duen a terme en el centre es poden dividir en:
Activitats culturals: Són totes aquelles activitats relacionades amb la música, el teatre...
Quan es celebra Santa Cecília, el Dia de la Pau, Sant Jordi...
Sortides curtes: Són aquelles sortides pels voltants del municipi i del centre. Són les
següents:


Parcs, passeig pel bosc, pel poble...



La Castanyada: Menjar castanyes, panellets, moniatos... pels voltants del poble
amb els alumnes de Primària amb la finalitat de mantenir aquesta tradició.
L’alumnat d’Infantil celebra la festa a l’escola.



Dijous llarder: Menjar la truita pels voltants del poble amb els alumnes de
Primària amb la finalitat de mantenir aquesta tradició. L’alumnat d’Infantil
celebra la festa a l’escola.
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Diverses sortides a la natura pels voltants del poble amb els alumnes de
Primària per estudiar continguts de Medi, sobretot, per realitzar-ne un treball
posterior.

Sortides llargues:
Colònies: Les colònies s’ofereixen a Infantil i Primària. Consten de tres dies i es
realitzen el tres darrers dies de curs, si és possible. Les colònies són l'oportunitat de
conviure i compartir en un entorn natural i diferent de l'espai escolar.
Les activitats estan associades a la descoberta i vivència de valors. Mitjançant la
convivència i el joc, l’alumnat té l'oportunitat de desenvolupar la seva creativitat en un
entorn privilegiat i gaudir d'unes jornades plenament lúdiques.
Crèdit de Síntesi: El treball de síntesi està format per un conjunt d'activitats
d'ensenyament i aprenentatge que impliquen un treball interdisciplinari que afavoreix la
integració de coneixements i del treball en equip, tant per part dels alumnes com dels
professors. Aquestes activitats estan concebudes per avaluar si s'han assolit, i fins a quin
punt, els objectius de les diverses matèries del currículum i les competències bàsiques.
L'alumne ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l'etapa.
L'equip de professors ha de programar un seguit d'activitats interdisciplinàries
relacionades amb diferents matèries del currículum comú de l'alumne. No cal que en cada
treball de síntesi hi hagi activitats associades a cadascuna de les matèries. En canvi, sí
que és essencial que les diferents activitats siguin significatives i coherents.
El treball de síntesi admet diverses formes organitzatives: de manera intensiva, centrant
totes les activitats en un període que pot oscil·lar entre els tres i els cinc dies, o bé de
manera extensiva. En aquest segon cas, es pot dur a terme al llarg d'una part del curs o
de tot el curs dins l'horari de les matèries.
Viatge de final de curs de 4t d’ESO té caràcter lúdic i pedagògic i és el tutor/a
amb l’Equip Directiu que fan proposta de destins a l’alumnat perquè puguin escollir. Es
proposen tres llocs per triar.
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Celebracions


Castanyada



Santa Cecília, patrona de la Música



Nadal i festival



Dia de la Pau



Carnaval



Sant Jordi



Festival de final de curs



Festes final d’etapa i graduació



Festa de l’escola (Organitzada per la Comissió de pares)
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7.- AVALUACIÓ I PROMOCIÓ DE L’ALUMNAT
En aquest punt es presenten les formes d’avaluació del centre de cada etapa educativa.
L’avaluació és un element de formació i orientació a l’alumnat i a les famílies en la qual es
valora tot el procés d’ensenyament –aprenentatge pel que fa a uns objectius plantejats.
L’avaluació ha de ser continua, ja que d’aquesta manera es poden constatar els avenços i
detectar dificultats, valorar i esbrinar les causes i prendre mesures necessàries a fi que
l’alumnat pugui continuar amb èxit el seu aprenentatge.
“L’avaluació dels aprenentatges ha de ser continuada, formadora i formativa i
s’organitza en avaluacions internes i externes al centre. Aquestes avaluacions han de
donar informació del progrés dels alumnes i l’anàlisi dels processos i dels resultats ha de
promoure els canvis adients per a la millora. L’avaluació en la seva perspectiva formativa
constitueix un element fonamental del procés d’aprenentatge i permet a l’alumne fer-se
protagonista de la seva formació.”2
“El professorat ha d’avaluar tant els aprenentatges de l’alumnat, el treball fet a classe i
l’interès i l’esforç per progressar com els processos d’ensenyament emprats i la pròpia
pràctica docent. Les famílies o tutors legals han de conèixer la situació acadèmica de
l’alumnat i les decisions relatives al procés seguit per aquest, així com el seu progrés
educatiu.
Si el progrés de l’infant no és l’adequat, cal establir mesures de reforç per facilitar-li
l’adquisició dels aprenentatges bàsics i imprescindibles per poder seguir el procés
educatiu.” 3
En tots casos es dóna una avaluació continua i global ja que es va valorant cada dia tot
el procés d’aprenentatge i totes les activitats que duu a terme tot l’alumnat al llarg del
procés d’aprenentatge. Aquest tipus d’avaluació permet anar coneixent el nivell
d’aprenentatge de l’alumnat i valorar els seus progressos i dificultats i permet replantejar-

2
3

DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària
Currículum d’Educació Primària.
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se la necessitat d’introduir modificacions per garantir l’aprenentatge i l’assoliment dels
objectius.
Tipus d’activitats d’avaluació:


Activitats personalitzades.



Dades recollides per a l’observació per part del professorat.



Treballs en grup o individuals.

És important informar prèviament a l’alumnat el tipus d’avaluació del tema/unitat. També
es pot avaluar en altres llocs, no només dins l’aula sinó en altres contextos on es pugui
dur a terme activitats educatives: sortides...
Durant tota l’avaluació s’ha de procurar que la correcció d’errors sigui una motivació per a
millorar. A més a més, s’ha de promoure un seguiment continu del procés d’aprenentatge
mitjançant l’avaluació continua i implicar l’alumne en la reflexió sobre l’evolució del seu
procés d’aprenentatge.
L’Equip Docent triarà les activitats avaluadores segons el grup amb el qual treballa. Triarà
les activitats més adequades tenint en compte que aquestes, una vegada realitzades, i
segons marca el Departament d’Ensenyament s’han de conservar en el centre, a
disposició de futures consultes i inspeccions.
Es poden diferenciar tres tipus d’avaluació:
Avaluació inicial (diagnòstica): Es produeix a l’inici de l’assignatura, normalment durant
la primera setmana de classe, i té com a principal objectiu identificar els coneixements
previs de l’alumnat vers els continguts d’aprenentatge.
Avaluació continuada (formativa): Es dóna durant l’assignatura. L’objectiu és informar
de l’evolució i el progrés de l’aprenentatge dels estudiants per tal de poder oferir ajudes i
flexibilitzar algunes decisions tenint en compte el ritme d’aprenentatge i les necessitats de
cada alumne/a.
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Avaluació final (sumativa): Es produeix al final de l’assignatura. Es proposa comprovar
si l’alumnat ha realitzat l’aprenentatge que s’havia planificat i que s’esperava que assolís.
Pel que fa al compliment i assoliment dels hàbits, l’actitud i el comportament, queden
reflectits al document Normes d’organització i funcionament. Annex 2
7.1 Educació Infantil.
Els criteris d’avaluació a l’Etapa de l’Educació Infantil s’utilitzen diàriament a l’hora
d’avaluar a l’alumnat. Els docents sempre tenen en compte tres premisses
imprescindibles:
1. Les habilitats treballades.
2. El traç que realitza l’alumne/a a l’hora de realitzar la feina (direccionalitat de
la grafia, força emprada, control de la eina d’escriptura, pinça,..).
3. La presentació i nitidesa a l’hora de presentar la feina.
Per avaluar això ens guiem per una taula de qualificacions amb els següents colors:
BLAU: Ho realitza correctament sense errors.
VERD: Realitza esporàdicament alguna errada en la seva execució.
GROC: Tot i cometre alguna errada és capaç de realitzar-lo per ell/a sol/a.
VERMELL: No assolit o en procés, no ho fa ni amb l’ajuda de la mestra ni tot
sol/a.
Aquests colors anteriorment comentats es podran combinar entre ells (sempre amb
l’anterior i posterior) per tal de poder avaluar el treball de l’alumne/a més acuradament.
Durant el curs, s’avalua de la següent manera:
Avaluació inicial (diagnòstica): La funció bàsica d’aquesta avaluació és conèixer el
nivell d’aprenentatge de cada alumne/a i detectar si s’escau de les possibles dificultats i
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donar pautes per superar-les. Aquesta avaluació es durà a terme les primeres setmanes
del primer trimestre. Es realitza a partir de l’observació i la comunicació verbal.
Avaluació formativa: Seguiment que es fa de l’alumnat durant el trimestre. Es valoren els
seus aprenentatges i es fa un balanç per poder dir-li el que ha de millorar. S’entreguen
uns informes intertrimestrals on s’avaluarà l’alumnat a mig trimestre (1r i 2n trimestres).
En aquest es comunica a les famílies dels progressos dels seus fills i filles, les notes de
cada matèria i s’informa, sobretot, del ritme i els hàbits de treball, l’assistència a classe,
fer les feines, portar el material, participació, relació amb els companys...
Informes d’avaluació del trimestre: Aquest informe es lliura a l’acabar el trimestre i hi
consten les notes de cada matèria. Amb una prèvia junta d’avaluació on el professorat
reunit en claustre decideix conjuntament les qualificacions de l’alumnat.
7.2 Educació Primària
Abans de començar el curs s’ha de preveure la realització d’entrevistes entre el tutor/a del
darrer curs i el tutor/a del nou curs, per tal de completar la informació sobre l’alumnat en
relació amb els seus aprenentatges, informació rellevant...
Tot el professorat a principi de cada tema i/o unitat s’informarà a l’alumnat dels objectius i
de les modalitats d’avaluació. En l’avaluació es valoren procediments variats: activitats
diàries,

deures

i

treballs,

l’actitud

envers

l’aprenentatge,

participació,

proves

competencials, autoavaluacions, treball en grup...
Així mateix, a partir de l’anàlisi dels resultats globals del grup i del centre, i dels resultats
de les proves d’avaluació facilitades pel Departament d’Ensenyament (Prova diagnòstica
de 3r de Primària, Prova de Competències Bàsiques de 6è de Primària), es prendran, si
escau, decisions de millora sobre els objectius, la gestió organitzativa i les estratègies
d’ensenyament i aprenentatge.
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Durant el curs, s’avalua de la següent manera:
Avaluació inicial (diagnòstica): La funció bàsica d’aquesta avaluació és conèixer el
nivell d’aprenentatge de cada alumne/a i detectar si s’escau de les possibles dificultats i
donar pautes per superar-les. També, es tindrà en compte l’avaluació de les activitats de
reforç fetes durant l’estiu que les corregirà el professorat del nou curs. Aquesta avaluació
es durà a terme entre la segona i la darrera sessió del primer trimestre.
Es produeix a l’inici de l’assignatura, normalment durant la primera setmana de classe, i
té com a principal objectiu identificar els coneixements previs de l’alumnat vers els
continguts d’aprenentatge.

Avaluació formativa:: Seguiment que es fa de l’alumnat durant el trimestre. Es valoren
els seus aprenentatges i es fa un balanç per poder dir-li el que ha de millorar.
S’entreguen uns informes intertrimestrals on s’avaluarà l’alumnat a mig trimestre (1r i 2n
trimestres). En aquest es comunica a les famílies dels progressos dels seus fills i filles, les
notes de cada matèria i s’informa, sobretot, del ritme i els hàbits de treball, l’assistència a
classe, fer les feines, portar el material, participació, relació amb els companys...
Es dóna durant l’assignatura. L’objectiu és informar de l’evolució i el progrés de
l’aprenentatge a l’estudiant i oferir ajudes i flexibilitzar algunes mesures tenint en compte
el ritme d’aprenentatge i les necessitats de cada alumne/a.
Informes d’avaluació del trimestre: Aquest informe es lliura a l’acabar el trimestre i hi
consten les notes de cada matèria. Amb una prèvia junta d’avaluació on el professorat
reunit en claustre decideix conjuntament les qualificacions de l’alumnat.
Es produeix al final de l’assignatura i/o en acabar una unitat o tema per veure quins
objectius ha assolit l’alumnat.
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Criteris de correcció
Els equips docents de primària i ESO han de tenir present a l’hora de corregir els criteris
de correcció.
A continuació es mostra la taula amb les qualificacions per a les llibretes, fitxes i treballs:
Qualificacions

Qualificació per colors

Insuficient (I)

Vermell

Suficient (S)

Groc

Bé (B)

Verd-groc

Notable (N)

Verd

Excel·lent (E)

Blau

Comissió d’avaluació
Tal i com diu el Decret 150/2017 sobre l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un
sistema educatiu inclusiu:
“A cada cicle s’ha de constituir una comissió d’avaluació que s’ha de reunir, com a mínim,
un cop per trimestre. La comissió d’avaluació, composta per l’equip docent de cicle, està
presidida pel cap a la cap d’estudis... El cap d'estudis ha d’actuar com a secretari o
secretària de la sessió i estendre’n una acta.
Sessions d’avaluació:
Els mestres hem d’analitzar el procés d’aprenentatge dels nostres alumnes i hem de
garantir l’assoliment dels objectius que ens marca el currículum. Per aquest motiu és
necessari establir espais de reunió i trobada per comentar els resultats obtinguts pel
nostre alumnat i tots aquells aspectes relacionats amb el seu procés d’aprenentatge i
poder així, establir totes les mesures de millora per garantir l’èxit escolar del nostre
alumnat. Per optimitzar el temps de les reunions hem de trobar una forma pràctica, eficaç
i útil.
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En aquestes sessions cada mestre ha d’aportar informació sobre el procés
d’ensenyament/aprenentatge de les matèries que imparteix. Objectius, continguts,
sistema d’avaluació i assoliments.
Es tractaran sobretot els temes següents: dificultats en les àrees, casos problemàtics,
com és el grup, actituds i hàbits, alumnes amb dictamen, alumnes amb PI. I es prendran
decisions, acords i propostes de millora que s’hauran de complir en el següent trimestre.
La promoció:
En finalitzar cada cicle, el professorat del grup prendrà les decisions oportunes sobre la
promoció de cada alumne. Es tindrà en compte, de manera fonamental, l’opinió del
professor tutor de l’alumne i de l’equip docent del cicle corresponent.
És la junta d’avaluació (el claustre de professors) la que decideix la promoció o repetició
de l’alumnat, segons:


Possibilitats cognitives de l’alumne.



Col·laboració de la família



Ràtio dels grups.



Actitud de l’alumne.



Capacitat d’adaptació de l’alumne a un nou grup.



Vist i plau dels pares.

Els criteris són els següents:


Si un alumne supera el curs en la seva totalitat, promociona al curs següent.



Al nostre centre no s’aconsella una repetició a Educació Infantil, a no ser que tots
els condicionants educatius així ho aconsellin, i es disposi de l’assessorament de
l’EAP, del mestre de NEE i del recolzament de la família.



Per als alumnes que no han assolit els objectius del cicle es pot decidir la repetició
de curs en qualsevol dels tres cicles i per una sola vegada en tota l’Educació
Primària.



Alumnes de Cicle Inicial que no superen quatre assignatures repetiran curs.
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Alumnes de Cicle Inicial que no superen les competències bàsiques de lectoescriptura i matemàtiques necessaris per a la seva participació durant el cicle mitjà,
el claustre de professors haurà de valorar la repetició de l’alumne/a amb un Pla
Individualitzat o amb les adaptacions necessàries perquè pugui assolir aquestes
competències abans d’acabar el cicle



Alumnes de Cicle Mitjà i Superior que no superin tres assignatures repetiran curs.



Alumnes de Cicle Mitjà i Superior que no superen el nivell de les competències
bàsiques en llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques, necessari per a
passar a cicle superior o a secundària, el professorat reunit, valorarà si l’alumne/a
ha de romandre un any més en el cicle amb un pla individualitzat o amb les
adaptacions necessàries perquè puguin assolir els objectius plantejats.

L’equip docent, reunit en claustre, podrà decidir de manera excepcional la promoció
d’aquell/a alumne/a amb tres assignatures suspeses. Aquesta decisió requereix del
vot favorable de la majoria dels mestres. En cas d’empat, decidirà el tutor/a.
De manera excepcional, també, un alumnat podrà promocionar tot i tenir tres
assignatures suspeses, sempre i quan l’equip docent valori:


Que l’alumne/a té bones expectatives per seguir el següent curs.



Que l’alumne/a té expectatives de recuperació.



Que la seva promoció serà favorable per la seva evolució personal i acadèmica.

Tot aquell alumnat que sigui promocionat, caldrà establir les mesures educatives
necessàries per afavorir l’assoliment dels objectius i els seus aprenentatges. Que
poden ser: un pla individualitzat, reforços o canvi en les estratègies didàctiques.
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Les qualificacions són les següents:

Exàmens i informes/notes intertrimestrals i trimestrals
Qualificacions



Qualificació

Qualificació

numèrica (sobre 4)

numèrica (sobre 10)

No assolliment (NA)

1

0-4

Assoliment satisfactori (AS)

2

5-6

Assoliment Notable (AN)

3

7-8

Assoliment Excel·lent (AE)

4

9-10

L’alumnat que tingui un pla individualitzat o dictamen, tindrà una frase en
l’informe com: “Aquest alumne disposa d’un Pla personalitzat de treball i ha
assolit o no ha assolit els objectius plantejats...”També caldrà posar la
qualificació corresponent (Assoliment Suficient).



La nota final de cada cicle serà la mitjana aritmètica de la nota final dels dos
cursos.

És important tenir present que tot l’alumnat ha d’estar informat en tot moment del seu
progrés per tal d’orientar el seu rendiment escolar cap a l’èxit i/o bé per poder prendre,
amb l’ajut dels mestres, decisions per millorar. De la mateixa manera, les famílies tindran
informació sobre els processos d’aprenentatge dels seus fills. Tanmateix, rebran
orientacions per ajudar-los a millorar, amb pautes de treball per poder aplicar.
En el cas de que un alumne tingui un Pla Individualitzat, les famílies seran informades
prèviament de la decisió dels mestres. Quan se’ls informi en reunió de la decisió presa
per els mestres, els pares hauran de signar conforme estan d’acord el document on es
reflecteixen els objectius del PI i els criteris d’avaluació. Ha de quedar clar si un PI pot
conduir a la GESO (graduat) o no.
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Avaluació externa dels processos d’ensenyament/aprenentatge:
A P5, al final de curs, es passaran unes proves internes per valorar la maduració de les
cpacitats cognitives i la lateralitat per tal de comprovar l’assoliment del procés
d’ensenyament/aprenentatge.
A 1r de Primària es passaran proves de lateralitat només a aquell alumant que a P5 no la
tenien definida i també al nou alumnat. Des de 2n fins a 6è de Primària, a principi de curs,
es farà una avaluació de comprensió lectora i expressió escrita, càlcul i raonament.
Amb l’alumnat on s’han vist més dificultats, es valorarà a final de curs tornar a passar la
prova per veure l’evolució.
Pel que fa a 2n i 6è de Primària, a partir de les proves d’avaluació diagnòstica i les proves
de competències bàsiques que marquen el Departament es realitzarà un anàlisi a fi
d’aconseguir una millora en els ensenyaments i aprenentatges.
A final de curs, l’equip docent realitzarà un anàlisi dels indicadors a fi d’aconseguir una
millora en els ensenyaments i aprenentatges.
7.3 Educació Secundària
La finalitat de l’avaluació és identificar les necessitats educatives de cada alumne/a
mitjançant l’avaluació inicial, informar sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge
amb l’avaluació contínua, comprovar els progressos de cada alumne i orientar el
professorat perquè ajusti la seva tasca docent al progrés dels alumnes i les alumnes.
Abans de començar el curs s’ha de preveure la realització d'entrevistes entre el tutor/a del
darrer curs de l’educació primària i el tutor/a del primer curs de l’educació secundària
obligatòria, per tal de completar la informació sobre l`alumnat en relació amb els seus
aprenentatges.
L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat en l’educació secundària
obligatòria ha de ser continua i diferenciada segons les diferents matèries del
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currículum. És continua ja que té per objecte constatar els avenços de l’alumnat i
detectar les dificultats tan bon punt es produeixin. És diferenciada ja que s’han de
constatar els avenços de l’alumnat en cadascuna de les assignatures.
L’avaluació ha de tenir un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu.
Seguim creient que és important que l’alumne combini el treball amb l’ordinador amb
l’escriptura a mà. L’alumne disposarà de llibreta a totes les assignatures per poder copiar
apunts i realitzar els exercicis corresponents. La presentació és un altre dels aspectes a
valorar. No cal dir que som una escola que aposta per les noves tecnologies, la
digitalització de l’aula, la utilització d’ordinadors,... però no podem deixar de banda i
oblidar la feina i l’escriptura a mà que potencia en l’alumne la cultura de l’esforç i de la
constància, així com de la pulcritud i netedat.
A principi de cada tema o unitat s’informarà a l’alumnat dels objectius a assolir, d’un en
un. A mesura que es vagin assolint els objectius, s’aniran plantejant els següents.
Cada llibreta tindrà una color diferent depenent de l’assignatura a la que pertanyi.
Intentarem seguir amb els colors que utilitza cada matèria a primària.
Avaluació formativa: a la meitat del primer i del segon trimestre s’entregaran uns informes
a les famílies on s’avaluarà a l’alumnat fins aquell moment. Aquestes avaluacions
permeten tenir una fotografia de la situació de l’alumne (grau d’assoliment dels objectius,
nivell de treball, comportament,...) que serveix per a es pugui redreçar o es pugui
consolidar la línia a seguir.
Avaluacions de trimestre: al final de cada trimestre i fruit de les decisions preses en la
Junta d’avaluació corresponent es duran a terme els informes que s’entregaran a les
famílies i que constaran de les notes i observacions referents a l’evolució de l’alumne
durant el trimestre.
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Criteris d’avaluació
La finalitat de l`avaluació és identificar les necessitats educatives de cada alumne/a.
Àmbits a avaluar
Les àrees s’agrupen en àmbits (lingüístic, matemàtic, cientificotecnològic, social, artístic,
d’educació física, de cultura i valors). Les àrees a avaluar, però, segueixen sent les
mateixes que mostra el currículum. El canvi radica en que també s’han d’avaluar, a
l’avaluació final, dos àmbits transversals: el digital i el personal i social.
Pel que fa al crèdit de síntesi de 1r a 3r ESO i el projecte de recerca de 4t, passen a
ser matèries especials que no tenen qualificació específica. La seva valoració anirà a
parar a d’altres àmbits.
S’inclouran a les actes i es valoraran de la següent manera:
No fet (NF)
Fet (FT)
Fet amb aprofitament (FA)
També hi ha un canvi pel que fa a la manera de qualificar, que és molt semblant a la de
primària.
Qualificacions

Qualificació numèrica

No assoliment (NA)

1

Assoliment satisfactori (AS)

2

Assoliment Notable (AN)

3

Assoliment Excel·lent (AE)

4

L’avaluació de les diferents matèries es realitzarà en base a les competències bàsiques,
segons indica el DECRET 187/2015, Ordre ENS/108/2018. La valoració del grau
d’assoliment i la qualificació a final de curs han de ser el resultat de valorar l’evolució
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durant el curs de l’alumne i de les activitats proposades per millorar els nivells
competencials no assolits.

S’ha de programar, avaluar i gestionar l`aula tenint en compte la gran diversitat d’alumnes
presents, i s’ha de preveure que no tots aprenen de la mateixa manera ni amb el mateix
grau d’aprofitament.
Els alumnes que ho requereixin, sempre després de les valoracions i proves necessàries,
treballaran unes adaptacions internes curriculars concordants als diferents ritmes
d’aprenentatge que els permetin assolir els objectius proposats per cadascun d’ells. Si no
s’assoleixen els objectius marcats, l’alumne no superarà dita fase i s’hauran de
replantejar els objectius.
En cas de que el nivell de l’adaptació aplicada estigui allunyat dels objectius de curs
caldrà posar-ho en coneixement de la família. Ha de quedar clar si un PI pot conduir a la
GESO (graduat) o no.
Els alumnes nouvinguts, és a dir, noves incorporacions al sistema educatiu (NISE)
estaran exempts durant un o dos anys (depenent de la procedència de l’alumne) de la
matèria de Llengua Catalana i/o Castellana. No se’ls avaluarà de dites matèries.
Paral·lelament es realitzarà un treball per part dels mestres d'Educació Especial a tots el
nivells, des d'educació infantil fins a secundària.
Promoció
Els criteris de promoció a la ESO són els següents:


Si un alumne supera el curs en la seva totalitat, promociona al curs següent.



Un alumne pot repetir un curs només una vegada, si ha repetit una vegada a
Educació Primària.
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Un alumne no promociona si té qualificació negativa en més de dues matèries.
Tampoc promocionarà si té qualificació negativa en dues matèries, i aquestes
matèries

són:

llengua

catalana,

llengua

castellana

o

matemàtiques,

simultàniament.


Pot haver-hi casos excepcionals d'alumnes que no superin 3 matèries o que no
superin 2 matèries que siguin les anteriorment comentades, però que siguin
promocionats per decisió de la junta d’avaluació, sempre que no impedeixi a
l’alumne seguir amb èxit el curs següent.

Càlcul de la qualificació mitjana:
De cada alumne/a que hagi superat l`etapa se n’ha de calcular la qualificació
mitjana, que s’obté com a mitjana aritmètica de les qualificacions mitjanes dels quatre
cursos, que s’han de calcular sense decimals. El bloc de matèries optatives de cada un
dels tres primers cursos de l’etapa té la consideració d’una sola matèria.
Com hem dit abans, el crèdit de síntesi i el projecte de recerca, no entren en
aquesta mitjana.
Reforç i recuperacions al llarg del curs
Amb la finalitat de garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per prosseguir
el procés educatiu amb èxit, el centre ha establert la realització d’activitats de recuperació
després de cada avaluació. Les recuperacions de les primeres dues avaluacions es
realitzen setmanes després de la seva finalització. La recuperació del curs sencer es farà
a finals de juny, eliminant, d’aquesta manera, la recuperació al setembre.
Recuperacions de matèries pendents de cursos anteriors
L’aprovació d’una àrea amb continuïtat (català, castellà, anglès, matemàtiques, socials,
religió, educació física,...) implica l’aprovació automàtica d’aquesta mateixa àrea suspesa
en els cursos anteriors.
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Les àrees sense continuïtat (biologia i geologia, física i química) han de superar-se
individualment.
Mesures de suport i reforç en el pas de curs
L’equip docent ha d’establir mesures de reforç i suport en la programació del curs següent
per a l`alumnat que passi de curs sense haver superat totes les matèries.
Pels alumnes que no passin de curs s’ha de fer un pla específic personalitzat, orientat a
superar les dificultats detectades al curs anterior.
A partir de l’anàlisi dels resultats globals del grup i del centre, i dels resultats de les proves
d’avaluació facilitades pel Departament d’Ensenyament (Prova de Competències
Bàsiques de 4rt ESO), es prendran, si escau, decisions de millora sobre els objectius, la
gestió organitzativa i les estratègies d’ensenyament i aprenentatge.

Superació de l’etapa i títol de graduat en educació secundària obligatòria:
Es considera que un alumne ha superat l’etapa quan ha assolit les competències dels
àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals.


L`equip docent, considerant la maduresa de l`alumne/a i els seu grau d'assoliment
de les competències bàsiques, així com les seves possibilitats de progrés, pot
decidir que un alumne o alumna que té una o dues i, excepcionalment, tres
matèries no superades, obtingui el títol.

Orientació final d’etapa
En finalitzar l’educació secundària obligatòria el centre ha d’elaborar un document
orientador per a l’alumne o alumna sobre les opcions més adequades per al seu futur
acadèmic i professional, que ha de tenir caràcter confidencial i el seu contingut no pot ser
prescriptiu.
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8.- L’ACCIÓ TUTORIAL. ORIENTACIÓ.
El Pla d’Acció Tutorial és el marc en el que s’especifiquen els criteris per a
l’organització de l’acció tutorial en el nostre centre i les seves línies prioritàries de
funcionament:
Objectius de l’acció tutorial:

 Promoure la integració de l’alumnat en el seu grup classe i aconseguir implicar-los
en la participació de les diferents activitats del centre.

 Orientar a l’alumnat en els aspectes personals.
 Dur a terme un seguiment global de l’aprenentatge dels alumnes per detectar
dificultats i necessitats especials i recórrer als recolzaments o activitats adients.

 Que el professorat conegui les aptituds i interessos de l’alumnat del seu grup.
 Coordinar la comunicació entre tutors, famílies i entre aquests/es i la resta del
professorat del grup.

 Aconseguir que l’alumne conegui el funcionament del centre i dels seus
mecanismes de participació.

 Coordinar l’adaptació de les programacions al grup d’alumnes, especialment al que
fa referència a les respostes educatives davant de necessitats educatives
especials.

 Coordinar el procés avaluador dels diferents mestres del grup classe, així com
qualsevol informació que sigui important per al mateix.

 Informar a l’alumnat dels acords presos en les sessions d’avaluació i comentar-los
de manera personal el seu rendiment.

 Programar les activitats que s’han de desenvolupar en les sessions de tutoria
setmanals amb el grup classe.
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L’objectiu principal del tutor/a és el d’ajudar als pares i al propi alumne/a a dissenyar el
seu projecte educatiu personal, procurant que hi hagi unitat de criteris i d’acció educativa
entre la família i l’escola.
Des d’Infantil es procurarà que el tutor/a parli amb l’alumnat de manera individualitzada,
que a partir del primer cicle d’Educació Primària s’aniran aprofundint conforme van essent
més madurs/es.
És important que les famílies tinguin present que el rendiment acadèmic no és l’únic tema
que hauran de tractar amb el tutor/a.
El tutor/a té l’obligació de aconseguir un ampli coneixement del seu alumnat: qualitats,
limitacions, defectes, ambient familiar, amistats i interessos. Obtindrà aquesta informació
a partir del tracte confiat durant la tutoria individualitzada, a les reunions familiar, d’altres
mestres, de l’Equip Directiu i del Departament Psicopedagògic del centre.
En aquest aspecte, les famílies agraeixen que se’ls mantingui informats en tot moment de
la situació del seu fill, no només del rendiment acadèmic, sinó que també del caràcter,
interès, preocupacions, amistats... En definitiva, parlen de tots aquells aspectes que
concerneixen a l’alumnat, amb la finalitat de concretar objectius comuns de millora.
Les funcions del tutor/a:


Col·laborar amb els pares, a qui correspon el dret de l’educació dels seus fills/es.



És el nexe entre la família i l’escola, que procura la unitat de criteris i d’acció
educativa.



Dona indicacions als pares per tal d’afavorir l’èxit en els seus fills.



Facilitar la integració dels alumnes en el grup i fomentar la seva participació a les
activitats i realitzar la presentació de principi de curs solucionant tots els dubtes i
necessitats inicials.



Promoure la reflexió del grup sobre les qüestions habituals de la vida del centre i
sobre l’actitud i comportament del propi grup.
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Coordinar el procés d’avaluació dels alumnes del seu curs i analitzar les
qualificacions i les propostes de millora; abans i després de la realització de les
juntes.



Col·laborar en la coordinació de tots els membres de l’equip docent, presidint i
consensuant la detecció i anàlisi de les necessitats educatives de l’alumna, sobre
el tipus i grau d’adaptacions necessàries i els processos d’avaluació.



Dedicar temps a definir les normes de classe i els còdigs de comportament.
Escriure-les en cartells i exposar-les a l’aula.



Fer conèixer les responsabilitats i les conseqüències de les pròpies accions.



Tractar en cada ocasió que sigui possible la resolució de conflictes

El tutor/a necessita:


Un bon diagnòstic curricular a partir de les avaluacions inicials de principi de curs,
la informació d’altres mestres, pares i del tutor/a anterior.



Conèixer bé el rendiment acadèmic de l’alumne/a.



Conèixer la situació personal i familiar de l'alumne.



Saber si aprofita les classes, assisteix a classe amb el material necessari, si
estudia i fa els deures tots els dies, a quines hores, quant temps hi dedica, si
l’ajuden, a quin lloc acostuma a fer les tasques de l’escola...

Durant les entrevistes amb les famílies, a les tutories individualitzades i de grup, el tutor/a
portarà una agenda/llibreta amb totes les anotacions realitzades sobre cadascun del seu
alumant. Hi constaran temes importants de les converses amb els nens i nenes, temes
tractats amb les famílies i a nivell de classe. Es procurarà que a cada sessió, es posin
petites metes que es repassaran a les següents entrevistes i/o reunions.
Tutories individualitzades:
L’atenció individualitzada és un factor que considerem clau per aconseguir el
desenvolupament de les capacitats i aptituds de cada alumne/a. La realització d’una
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tutoria individualitzada ens ajuda a conèixer bé l’alumne/a, seguir de prop el seu
rendiment, orientar-los en decisions, atendre’ls en les dificultats del seu aprenentatge,
potenciar les seves virtuts, aconseguir de manera privada i positiva la confiança d’obtenir
millores...

9.- LA PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT, FAMÍLIES I ENTORN
Organitzar, juntament amb la Junta Rectora, xerrades per pares i mares de l’escola amb
temes d’interès tant educatiu, com psicològics o relació pares–fills. Una vegada per
trimestre. És l’anomenada «escola de pares».
Celebració anual al final de curs de la festa de la cooperativa. Iniciativa de la Junta
Rectora i l’Equip Directiu.
Creació d’una comissió de pares i mares que de manera independent de la Junta
Rectora prepari i ajudi en les celebracions (carnaval, festivals, berenars solidaris, Marató
de TV3...).
Seguirem participant i col·laborant amb l’Ajuntament de la nostra població en les
activitats culturals, recreatives i de lleure que ens proposin.
Treballem amb la ràdio local en els alguns dels nostres projectes (per exemple, el
programa de ràdio de 4t de Primària del curs 2014-2015, el projecte Obrim els ulls, el
projecte de 3r de Primària De la baldufa a la tablet, les gravacions dels festivals de nadal i
final de curs,...).
Mantindrem, com ja és tradició, amb la Diputació de Barcelona, Generalitat de
Catalunya, editorials, la Federació d'Escoles Cristianes i d’altres entitats, xerrades,
tallers, conferències i concursos, sense cap cost addicional per les famílies.
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