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Resolució de la directora del centre educatiu TABOR, de Barcelona, per la 

qual aprova L’ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

 

Com a directora de l’escola Tabor, de Barcelona, i en aplicació de les 

competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 

maig, d’Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, 

per a la millora de la qualitat educativa, d’acord amb la Resolució de 20 de juny 

de 2014, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i gestió dels 

centres i, d’acord amb la unanimitat del Consell Escolar segons consta a l’acta 

de la sessió del 31 de gener de 2023, 

 

RESOLC: 

1. Aprovar l’Actualització del Projecte Educatiu de Centre. 

2. Comunicar aquesta resolució al Consell Escolar del Centre i donar-la a 

conèixer a tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest projecte estarà a 

disposició de l’Administració educativa. 

 

 

Barcelona, 31 de gener de 2023 

 

Núria Canela Molina 

Directora Escola Tabor 
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1. INTRODUCCIÓ. CONEIX L’ESCOLA 

L’escola Tabor és un centre públic que depèn de la Generalitat de Catalunya. 

Com a tal, aquest projecte educatiu s’emmarca dins la normativa vigent: 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació 

 Decret 102/2010, de 2 d’agost, d’autonomia dels centres educatius 

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un instrument que sintetitza la 

proposta d’actuació de l’escola explicant els trets que ens identifiquen, els 

objectius, els plantejaments i les estructures. 

El Projecte Educatiu de Centre és l’element vertebrador del centre i de la seva 

activitat i, per tant, en determina l’organització, la gestió i el funcionament. 

El PEC és una proposta integral que ha de permetre dirigir de forma coherent el 

procés educatiu producte del diàleg i el debat de tota la comunitat educativa. El 

PEC és de tothom i compromet a tothom. Ha de servir com a marc de 

referència per a qualsevol discussió i avaluació de l’acció educativa a l’escola, 

així com per a la concreció dels objectius del Projecte de direcció i de la 

Programació General Anual. 

Si apostem per la innovació, el canvi i la qualitat en el funcionament de l’escola, 

aquest no pot ser un document estàtic sinó una eina dinamitzadora i interactiva 

que ha d’estar sotmesa a revisió periòdica. 
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2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL 

2.1. TRETS D’IDENTITAT 

 Escola inclusiva i oberta a tothom i que respecta les diferents 

maneres de pensar, entenent que tots i cadascun som diferents amb 

l’objectiu que siguin capaços d’aconseguir amb èxit les noves etapes 

educatives i, que aprenguin a respectar i aprofitar les diferències 

individuals. 

 Promotora de valors. Tolerància, responsabilitat, solidaritat i respecte 

a la llibertat de cadascú, a la seva personalitat i conviccions, afavorint 

l’adquisició d’una autoestima personal i cultural  positiva de tots els 

infants. Coeducació per proporcionar tant a l’alumnat, com al 

professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies que poden 

modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades 

per a cada gènere, esdevenint veritables agents de transformació. Cap 

persona no pot ser discriminada per raons de sexe, ideologia, 

confessionalitat, llengua, nacionalitat o minusvalidesa. 

 Benestar emocional que vetlla per un clima escolar positiu, com a 

base per aprendre i créixer amb autonomia i seguretat. Confiança en 

els infants i en els professionals que els acompanyen. Cooperació per 

ser capaços de treballar en equip amb un objectiu comú. 

 Impulsora de la cultura. El Català com a llengua pròpia de Catalunya 

que és, s’utilitza com a llengua vehicular d’aprenentatge en totes les 

activitats internes i externes de tota la comunitat educativa. Celebrem 

les festes populars i tradicionals catalanes i realitzem sortides com a 

manera de conèixer i arrelar-se al medi geogràfic i històric. 

 Respectuosa amb el medi ambient. Eduquem en la sostenibilitat i el 

respecte pel medi ambient començant per l’entorn més proper. 

 Comunitat educativa entesa com a Família i Escola. Facilitem la 

participació de les famílies en la vida escolar i les guiem en el procés 

educatiu dels infants.  
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2.2. HISTÒRIA DE L’ESCOLA 

L'Escola Tabor va iniciar la seva activitat docent l'any 1968. Era de titularitat 

privada i, inicialment, estava ubicada al carrer Navas de Tolosa, 324. Amb els 

anys, l'Escola va anar creixent i l'edifici del carrer Navas es va destinar a 

Preescolar, mentre que les aules d'EGB varen passar a ocupar diferents cases 

del Passatge Oliva. Més endavant, el centre va esdevenir una cooperativa 

mixta de pares i mestres, fins que el setembre del 1987 es va integrar, 

juntament amb altres escoles del col·lectiu CEPEPC, a la xarxa d'Escoles 

Públiques de la Generalitat. Tot i així, no va ser fins el setembre del 1996 quan 

l'Escola va ocupar l'actual edifici del carrer Cartagena, passant també llavors, a 

ser de doble línia. 

Actualment, el Consorci d’Educació de Barcelona, ens públic format per 

l’Ajuntament i la Generalitat, co-gestiona el servei públic d’educació de la ciutat. 

2.3. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTEXT ESCOLAR 

L’escola es troba ubicada a la dreta de l’Eixample, al barri de la Sagrada 

Família. Aquest és un barri cèntric de la ciutat de Barcelona, densament poblat 

i molt turístic. Disposa d’un nombre considerable d’equipaments culturals, 

espais d’oci i llocs històrics. 

L’alumnat de l’escola procedeix, majoritàriament, de l’entorn més immediat. Per 

tant la seva procedència és un reflex de la composició del barri. 

La gran majoria de famílies de l’escola entenen el català i el castellà i 

s’expressen en una d’aquestes dues llengües en l’àmbit familiar. 

2.4. OFERTA EDUCATIVA 

L’escola Tabor és una escola de doble línia des de I3 a 6è de primària 

(exceptuant la promoció 2016-17 on hi ha un grup addicional). 
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2.5. INSTAL·LACIONS 

L’edifici té planta baixa i quatre pisos amb la següent distribució: 

 

 

 

 

 
 
L’escola comunica amb el Poliesportiu Claror Sagrada Família a través del 

Gimnàs. 

Sota l’escola hi ha un pàrquing municipal. 

  

Planta baixa 

Consergeria Administració Despatx AFA 

Menjador primària Cuina Vestidors i banys serveis 

Biblioteca Aula d’arts creatives Aula de Ciències 

Aula de Música Pati central Despatx Servitabor 

Sorral Ed. Infantil Hort Sala material extraescolars 

Banys nenes Banys nens Ascensor i sala màquines 

Primer pis 

Menjador Ed. Infantil Bany Ed. Infantil Despatx multiusos 

1 Bany mestres Despatx Equip directiu Sala de mestres 

Segon Pis 

6 aules d’e. infantil 4 banys infants Bany adaptat 

Aula psicomotricitat Aula de racons Pati Ed. Infantil 

Tercer Pis 

6 aules de primària Banys Bany adaptat 

Magatzem de material Espai multifuncional Vestidors infants 

Pista / Pati Banys pati Sala material Ed. Física 

Aula d’anglès Gimnàs  

Quart Pis 

7 aules de primària Banys nens Banys nenes 

Aula Multifuncional Aula Atenció Diversitat Bany mestres 
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2.6.  SORTIDES I COLÒNIES 

Entenem l’entorn com un espai més d’aprenentatge. Aquest entorn es 

conforma com un camp d’aprenentatge on contrastar les idees prèvies amb la 

realitat. Un entorn físic i social, que com a tal permet a l’infant construir-se com 

a ciutadà/na amb els valors que comporta. 

Les sortides ens permeten recollir informació que permet donar resposta a les 

preguntes que els alumnes s’han plantejat prèviament.  

Les colònies les entenem com una activitat més del Projecte Educatiu per 

fomentar la convivència i compartir experiències. Les portem a terme a I5, 2n, 

4t i 6è curs. 

 

2.7.  HORARI I SERVEIS COMPLEMENTARIS 

Horari Escolar 

L’horari d’entrada a l’escola és a les 9 h i a les 15 h (pels nens i nens que van 

a dinar a casa).  

 Educació primària entra per la porta principal de l’escola situada al carrer 

Cartagena. 

 Educació infantil entra per una porta diferenciada d’educació primària, 

situada també al carrer Cartagena, on les mestres d’infantil reben als 

més petits. 

 L’horari de sortida: La porta d’educació infantil s’obre a les 16.20 h per 

a què les famílies puguin pujar a les aules i recollir els seus fills/es. És el 

moment d’intercanvi d’informació, entre el/la mestre/a i la família, de com 

ha anat al dia amb la mestra i de poder veure alguna de les activitats que 

s’han fet al llarg del dia. 

A partir de primària, les famílies ja no pugen a la classe i recullen els seus fills a 

l’entrada principal de l’escola. L’horari de sortida és a les 16.30 h. 
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Serveis complementaris (el cost d’aquests serveis és a càrrec de les 

famílies): 

 Horari flexible matinal: 8 a 9 h. 

 Horari flexible tarda: de 16:30 a 18 h. 

 Menjador Escolar: 12.30 a 15h 

 Activitats Extraescolars gestionades per l’AFA  

 Casal d’estiu (finals de juny i mes de juliol) 
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3. OBJECTIUS DE CENTRE 

3.1.  OBJECTIUS GENERALS 

 Reconèixer el dret a una educació integral, orientada al ple 

desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis 

democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals, 

acceptant el pluralisme propi d’una societat democràtica. 

 Aplicar els valors de la inclusió escolar i la cohesió social. 

 Desenvolupar les competències bàsiques de tots els àmbits del 

currículum com a eix vertebrador del procés educatiu: 

o la competència comunicativa lingüística 

o la competència plurilingüe 

o la competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i 

enginyeria. 

o la competència em consciència i expressió culturals 

o la competència digital 

o la competència personal, social i d’aprendre a aprendre 

o la competència ciutadana 

o la competència emprenedora  

 Fomentar la col·laboració, la cooperació i la corresponsabilització amb 

les famílies i entitats que participen de la comunitat escolar.  

3.2.  OBJECTIUS D’ÀMBIT PEDAGÒGIC 

a) Potenciar El Coneixement i l’Acceptació de la Pròpia Identitat i el 

Progrés en l’Autonomia i la Iniciativa Personal. 

a1 -  Desenvolupar el coneixement i l’acceptació de la pròpia identitat. 

a2 -  Desenvolupar de manera integral la persona 

a3 -  Estimular la iniciativa personal, ajudant a resoldre de manera 

eficaç els problemes que es presenten en la vida quotidiana. 

a4 -  Ajudar a aprendre a assumir les conseqüències de les decisions 

preses. Saber defensar i argumentar les pròpies opinions. 

a5 -  Donar a conèixer i desenvolupar hàbits d’higiene, alimentació, 

repòs, ... que afavoreixin un estil de vida saludable.   
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b)  Desenvolupar comportaments i actituds per a la convivència 

b1 -  Comportar-se de manera respectuosa amb les persones, els 

grups socials i les institucions. 

b2 -  Potenciar actituds que fomentin el respecte mutu, la solidaritat i la 

resolució de conflictes a través del diàleg, la coeducació i 

rebutjant especialment la violència masclista i la violència LGTBI 

b3 -  Respectar les iniciatives dels altres i valorar-les. 

b4 -  Treballar en equip i consensuar el punts de vista. 

b5 -  Ser conscients dels drets i deures que tenim, acceptar-los i actuar 

coherentment. 

b6 -  Afavorir el respecte pel medi natural i potenciar les actituds que 

evitin el malbaratament de recursos . 

b7 -  Ajudar a evitar conductes que posin en risc la salut individual o 

col·lectiva. 

b8 -  Valorar l’educació emocional com a mitjà per al creixement 

personal i la resolució de conflictes. 

 

c) Potenciar l’aprendre a aprendre, de manera que l’alumnat sigui el 

protagonista del seu aprenentatge 

c1 -  Desenvolupar la capacitat d’observació sistemàtica, de formulació 

d’hipòtesis i d’elecció de sistemes per a la seva verificació. Així 

com de sistematitzar informacions, resumir-les, analitzar-les, 

relacionar-les i treure’n conclusions. 

c2 -  Assegurar el domini que correspon per edat de la capacitat 

d’expressió oral i escrita ordenada, de la fluïdesa i de la 

comprensió lectora en les tres llengües escolars: català, castellà i 

anglès. 

c3 -  Expressar les seves idees d’una manera crítica per adquirir nous 

coneixements. 

c4 -  Contrastar les opinions i les informacions abans d’acceptar-les, 

comprovant-ne la fiabilitat, l’origen i el grau de versemblança. 

c5 -  Saber fer un bon ús dels entorns digitals. 

c6 -  Desenvolupar la concentració, la tenacitat i l’ordre. 
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c7 -  Afavorir el desenvolupament de la creativitat. 

c8 -  Utilitzar els seus sabers i coneixements per entendre i interpretar 

el món que els envolta. 

c9 -  Promoure l’avaluació formadora i formativa i, la valoració de la 

pràctica educativa com a instrument per a la seva millora i 

constant adaptació a les necessitats de l’alumnat. 

 

d) Establir diferents metodologies de treball per tal d’assegurar l’atenció 

a la diversitat 

d1 -  Partir de la realitat més immediata dels infants. 

d2 -  Relacionar els nous coneixements amb els que ja tenen. 

d3 -  Afavorir les activitats motivadores i participatives. 

d4 -  Combinar el treball en context, el treball en equip, els grups de 

discussió i el treball individual per tal que vagin aprenent 

estratègies per resoldre situacions diverses. 

d5 -  Organitzar activitats fora de l’escola (sortides i colònies). 

d6 -  Preparar-los per continuar aprenent al llarg de la vida. 

 

3.3.  PRIORITATS EDUCATIVES GENERALS 

Perfils de Llocs Estructurals 

Els llocs de treball específics són els que tenen atribuït un perfil propi amb 

característiques i funcions específiques que exigeixen tècniques de treball, 

responsabilitats especials o condicions amb peculiaritats pròpies, d’acord amb 

el projecte educatiu de centre i el projecte de direcció. 

El curs 14 - 15 es va definir un perfil professional en competència digital 

docent, davant de les necessitats per millorar la incorporació de les noves 

tecnologies a l’aula, tan per part dels alumnes com dels mestres. 
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En el curs 15 - 16 es va definir un perfil professional en llengua anglesa. El 

perfil en llengua anglesa ens ha permès augmentar l’ús de la llengua anglesa a 

tots els nivells a partir de I5. 

En el curs 16 - 17 vam definir un perfil professional amb metodologies amb 

enfocament globalitzat a primària el qual ens va permetre començar a 

introduir canvis metodològics en iniciar el procés de transformació pedagògica 

de l’escola. Aquest curs, també vam definir un segon perfil professional en 

llengua anglesa, el qual ens va permetre poder introduir una matèria Aicle. 

 
En el curs 17 – 18 vam definir diversos perfils: 

 Un perfil professional en llengua anglesa per infantil i un per 

primària: comptant amb l’equip de mestres d’anglès, a l’escola s’ofereix 

l’anglès com a llengua estrangera des de I5, es fan racons i tallers de 

colors en anglès. 

 Un perfil professional d’atenció a la diversitat d’infantil i un per 

primària: aquests perfils ens han permès establir els criteris de l’atenció a 

la diversitat i elaborar el pla de convivència. 

 Un perfil professional d’atenció a la diversitat a l’alumnat i amb 

especialitat d’educació especial: l’objectiu d’aquest perfil és el 

tractament de l’educació especial de manera inclusiva, sempre que sigui 

possible, atenent els alumnes a dins de l’aula sense ser exclosos de cap 

activitat. 

  Un perfil professional amb metodologies amb enfocament 

globalitzat a infantil i dos a primària per dinamitzar la transformació 

metodològica de l’escola  

En el curs 18 – 19, vam definir un segon perfil professional en competència 

digital docent a educació primària. 

En el curs 20 – 21, vam definir un perfil professional de lectura i biblioteca 

escolar (LBI) a educació infantil. 
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Definició dels Perfils de Llocs Estructurals: 

1. Perfil Professional en competència Digital  

Missió: Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies en el procés 

d’ensenyament i aprenentatge, d’acord amb el que estableixen el pla 

d’Estratègia Digital del centre, com a part del seu projecte educatiu, el projecte 

de direcció i els estàndards tecnològics del Departament d’Ensenyament, amb 

l’objectiu que els alumnes assoleixin la competència digital, d’acord amb el 

marc curricular. 

Funcions docents específiques del lloc de treball: 

 Impartir docència fent ús de les TAC com a mitjà facilitador de 

l’ensenyament i com a element curricular, com a competència bàsica 

que han d’assolir els alumnes. 

 Coordinar la formació dels professors en relació amb les TAC a l’EVEA 

(Entorn Virtual d’Ensenyament / Aprenentatge). 

 Assessorar els professors en l’ús didàctic de les TAC. 

 Coordinar l’ús de les TAC de forma transversal i assegurar que les 

programacions de les diferents àrees i matèries incloguin un ús actiu 

adequat de les tecnologies segons el nivell educatiu. 

 

2. Perfil Lingüístic en Llengua Estrangera: Anglès (Aicle)  

Missió: Augmentar la competència lingüística dels alumnes en una llengua 

estrangera mitjançant l’aplicació d’una metodologia d’ensenyament i 

aprenentatge integrat de contingut i llengua, d’acord amb el projecte lingüístic 

del centre. 

Funcions docents específiques del lloc de treball: 

 Impartir docència d’àrees no lingüístiques en una llengua estrangera. 

 Coordinar la tasca docent amb la dels professors de llengua estrangera, 

amb l’objectiu de planificar conjuntament la programació d’aula de les 

diverses matèries. 
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 Organitzar i executar les accions necessàries per impulsar l’ús de la 

llengua estrangera que correspongui, d’acord amb el projecte 

lingüístic del centre. 

 Impartir docència en matèries no curriculars en llengua estrangera 

(treball d’hàbits i rutines a educació infantil). 

 Desenvolupar una part del context interdisciplinari en llengua anglesa. 

 Dissenyar activitats per tallers de colors i grups d’edat (petits, mitjans i 

grans). 

Competència tècnica: 

 Certificat C1 o B2 i/o especialista en llengua anglesa 

 Impartir docència fent ús de les TAC 

 Impartir docència en metodologia AICLE 

 Experiència amb la gamificació a l’aula 

 

3. Perfil Professional de Metodologies amb Enfocament Globalitzat  

Missió: Aplicar metodologies de treball per projectes o metodologies amb 

enfocaments globalitzats, d’acord amb el projecte educatiu del centre, per 

afavorir unes condicions d’aprenentatge que desenvolupin i impulsin 

l’aprenentatge competencial en tots els nivells. 

Funcions docents específiques del lloc de treball: 

 Impartir docència amb metodologies de treball per projectes o 

metodologies amb enfocaments globalitzats. 

 Col·laborar en el disseny, revisió i avaluació dels treballs per projectes 

d’educació infantil i primària. 

 Participar en la definició de criteris per concretar les competències i 

els continguts curriculars i dels criteris d’avaluació establerts en els 

treballs per projectes de cada curs escolar. 

 Assessorar a educació infantil i primària sobre l’enfocament global per 

a l’ensenyament global per a l’ensenyament i aprenentatge de la 

lectura i l’escriptura. 
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 Dinamitzar l’equip de mestres per tal d’elaborar programacions en 

context, tenint en compte el treball cooperatiu de l’alumnat. 

 Assessorar al claustre en noves metodologies de treball que permetin el 

treball més competencial. 

 Supervisar el procés d’aplicació de les noves programacions a les aules. 

 

4. Perfil Professional d’Atenció a la Diversitat de l’Alumnat  

Missió: Afavorir la participació dels alumnes amb necessitats específiques de 

suport educatiu en activitats habituals d’aula i de centre, d’acord amb el 

projecte educatiu del centre i el projecte de direcció, sota el principi d’educació 

inclusiva i coeducació. 

Funcions docents específiques del lloc de treball 

 Impartir la docència i dur a terme l’atenció directa amb les metodologies 

d’aula que es considerin més idònies per atendre la diversitat dels 

alumnes. 

 Col·laborar en l’organització dels recursos i les actuacions per atendre la 

diversitat, en el context del centre. 

 Col·laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d’estratègies i 

activitats relacionades amb el pla d’atenció a la diversitat del centre. 

 Assessorar al claustre de mestres en el disseny de les tutories grupals i 

individuals. 

 Orientar en la implantació de les emocions a l’aula com a contingut 

curricular. 

 Assessorar al claustre de mestres en la millora i aplicació del treball 

cooperatiu a l’aula com a eina d’identitat del centre. 

 Orientar en la implantació del treball de l’atenció selectiva dels alumnes 

com a part fonamental de la comunicació a l’aula entre mestre/a- 

alumne/a i entre alumnes. 
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5. Perfil Professional d’Atenció a la Diversitat de l’Alumnat  amb 

l’Especialitat d’Educació Especial 

Missió: Afavorir la participació dels alumnes amb necessitats específiques de 

suport educatiu en activitats habituals d’aula i de centre, d’acord amb el 

projecte educatiu del centre i el projecte de direcció, sota el principi d’educació 

inclusiva i coeducació. 

Funcions docents específiques del lloc de treball: 

 Aquest perfil demana un ampli coneixement del currículum i del decret 

d’inclusió per tal d’ajudar als tutors/es en l’elaboració de projectes 

individualitzats competencials, assessorament en diverses patologies i/o 

conductes, assessorament de recursos externs al centre i una 

competència digital suficient per poder elaborar activitats per ajudar, per 

incloure... a tota la diversitat d’infants de l’escola. 

 Assistir a les entrevistes amb les famílies d’alumnes de necessitats 

educatives de suport específic, fent-ne un acompanyament i seguiment 

del progrés dels seus fills/es. 

 Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives 

específiques i, en general, dels alumnes amb necessitats de suport 

educatiu. 

 Impartir la docència i dur a terme l’atenció directe amb les metodologies 

d’aula que es considerin més idònies per atendre la diversitat dels 

alumnes. 

 Col·laborar en l’organització dels recursos i les actuacions per atendre la 

diversitat, en el context del centre. 

 Col·laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d’estratègies i 

activitats relacionades amb el pla d’atenció a la diversitat del centre. 

 Fer el seguiment de l’evolució i avaluació dels alumnes amb necessitats 

educatives específiques i, en general, dels alumnes amb necessitats de 

suport educatiu. 

 Assessorar al claustre de mestres en el disseny de les tutories grupals i 

individuals. 
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 Orientar en la implantació de les emocions a l’aula com a contingut 

curricular. 

 Assessorar al claustre de mestres en la millora i aplicació del treball 

cooperatiu a l’aula com a eina d’identitat del centre. 

 Identificar, amb la col·laboració de l'EAP, les necessitats educatives 

d’aquest alumnat i col·laborar en la concreció del corresponent pla 

d’intervenció. 

 Col·laborar amb els mestres tutors en la concreció d’adaptacions del 

currículum, plans individualitzats i en la preparació i adaptació d’activitats 

i materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquest alumnat i la seva 

participació en les activitats del grup classe ordinari. 

Competència tècnica: 

 Impartir docència fent ús de les TAC 

 Disseny d’activitats per racons / tallers que garanteixin la inclusió 

 Tenir coneixements en trastorns d’audició i llenguatge, per tal de poder 

fer una detecció i prevenció molt més acurada. 

 Tenir experiència en trastorns del desenvolupament i trastorns de 

conducta per poder donar resposta i fer un acompanyament i orientació 

als mestres. 

 

6. Perfil Professional d’Educació Infantil en Lectura i Biblioteca Escolar 

(LBI)  

Missió: Consolidar l’enfocament didàctic de la lectura com a eix transversal del 

currículum en el centre educatiu i coordinar l’ús de la biblioteca, d’acord amb el 

projecte educatiu de centre. 

Funcions docents específiques del lloc de treball: 

 Impartir docència fent ús d’estratègies didàctiques que potenciïn la lectura 

com a instrument d’aprenentatge. 

 Vetllar per la coherència metodològica en l’aprenentatge inicial de la 

lectura (educació infantil i cicle inicial de primària). 
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 Impulsar i coordinar el Pla de lectura de centre (PLEC). 

 Assessorar el professorat en la selecció de materials i en les estratègies 

didàctiques que afavoreixin l’aprenentatge a través de la lectura. 

 Coordinar la biblioteca escolar, i promoure activitats que fomentin el gust 

per la lectura. 

 Altres funcions i activitats docents: 

 Impulsar el pla lector a educació infantil 

 Organitzar els recursos de biblioteca per a educació infantil 

 Orientar als/les mestres en el procés de comprensió lectora dels infants. 

 Competència tècnica: 

 Domini del programa epèrgam 

 Impartir un racó relacionat amb la lectura 

 Dinamitzar activitats relacionades amb la lectura a infantil 

 Estar al dia de novetats editorials 

 Coordinar sortides relacionades amb el foment de la lectura 

 Domini del Gsuite 

 

3.4. OBJECTIUS D’ÀMBIT ORGANITZATIU I DE SERVEIS 

 Potenciar en treball en equip del professorat mitjançant les reunions de 

nivell i comunitats, així com el treball més transversal dels grups de 

treball. 

 Utilitzar diverses tipologies d’agrupament de l’alumnat en funció dels 

objectius pedagògics a aconseguir i de la millor manera d’atendre la 

diversitat: desdoblaments, grups reduïts, atenció individualitzada, grups 

internivells, grups de diferents edats, dos mestres a l’aula. 

 Vetllar per a què les activitats extraescolars i els serveis que ofereix 

l’escola (menjador, casal, horari d’acollida) estiguin d’acord amb el 

Projecte Educatiu i segueixin les directrius aprovades en el Consell 

Escolar. 
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3.5. OBJECTIUS DE PARTICIPACIÓ I RELACIÓ AMB L’ENTORN 

 Afavorir la participació del professorat i de les famílies mitjançant els 

òrgans col·legiats corresponents: Claustre i Consell Escolar. 

 Facilitar l’intercanvi d’informació amb les famílies respecte el procés 

educatiu dels seus infants, mitjançant reunions d’aula, entrevistes 

personals, informes, circulars, reunions d’enllaços. Així com informar-les 

sobre qualsevol gestió administrativa. 

 Mantenir una comunicació regular amb l’Associació de Famílies.  

 Fer xarxa amb altres centres educatius i altres institucions relacionades 

amb l’educació. 

 Ser centre formador de mestres. 

 Col·laborar amb les associacions i entitats del barri, tant a nivell 

d’activitats conjuntes com de cessió d’espais o altres necessitats que 

sorgeixin. 
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4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

4.1. EL PROJECTE 

El nostre projecte educatiu proposa entorns d'aprenentatge flexibles i creatius 

que ofereixin opcions variades per donar una resposta ajustada a les 

necessitats educatives i relacionals de l'alumnat, personalitzant l'aprenentatge, 

respectant la variabilitat de l'aprenentatge i els diferents ritmes de treball, i 

dissenyant activitats i materials que permetin l'avenç de tots i cadascun dels i 

les alumnes. 

Fomentem el sentiment de pertinença a l’escola i al grup classe, per això li 

donem molta importància al temps de grup, què és el temps que els alumnes 

passen amb el seu tutor/a i grup. El mestre/a desenvolupa les àrees amb una 

metodologia globalitzada (sense oblidar la part més sistemàtica) tenint molt en 

compte els diferents llenguatges: matemàtic, artístic, científic, cultural i digital. 

És en aquest temps també on es dona resposta a les inquietuds emocionals 

dels infants mitjançant assemblees de classe i tutories individualitzades amb 

l’objectiu que els infants, pas a pas, vagin desenvolupant la seva personalitat 

sempre amb respecte pels companys, adults i l’entorn. L’expressió oral i 

l’escolta activa és un dels nostres objectius principals, un infant que se sap 

expressar adequadament guanya autonomia. 

La lectura forma part del dia a dia a l’escola, no només es llegeix mitja hora 

diàriament, sinó que es porten a terme altres projectes com la visita d’autors i 

il·lustradors infantils i juvenils i els padrinatges de lectura entre infants de 

diferents edats. 

Durant les sessions de grup els tutors i especialistes donen vida als 

continguts/sabers de les diferents etapes mitjançant diferents metodologies i 

agrupacions sempre tenint en compte les diferències individuals i la diversitat a 

l’aula. Cada infant és respectat en el moment evolutiu en que es troba, per així 

poder donar-li les eines necessàries per anar avançant en l’aprenentatge. Les 

diferents agrupacions, parelles, grups, ens permeten treballar de manera 

cooperativa quan es requereix.  
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També dediquem un temps setmanal per fer agrupacions més enllà de l’aula, 

els infants s’agrupen amb altres nens i nenes de la seva mateixa comunitat per 

compartir tallers i racons de colors, on, d’una manera més lúdica poden 

compartir experiències. 

Els diferents projectes de l’escola es van desenvolupant durant el curs escolar. 

Iniciem el setembre amb l’eix transversal que es treballa des de totes les aules 

com a punt d’unió d’escola, la Cantata de Nadal i el Carnestoltes i els Jocs 

Florals també són transversals. La resta de projectes es distribueixen entre els 

diferents nivells. 

4.2. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS 

A l’escola els infants tenen tres mestres: els adults, els seus iguals i l’entorn 

físic. Per això, la nostra escola ofereix diversitat d’estímuls per a què cada 

infant hi pugui sintonitzar segons les seves característiques de recepció 

individual. Aquesta idea dona resposta a una concepció inclusiva de 

l’aprenentatge que té en compte diferents estils, ritmes i múltiples 

intel·ligències. Per això, el nostre projecte educatiu fomenta diverses 

metodologies de treball on els alumnes han de saber-se organitzar, arribar a 

acords amb els seus companys/es, comunicar-se. Tot això ajuda a promoure 

l’autonomia i la responsabilitat. 

Apostem per uns contextos d’ensenyament-aprenentatge on els processos 

afavoreixin que els infants s’apropiïn dels coneixements associats als sabers. 

És a dir, que els alumnes, al final de l’etapa, tinguin la capacitat d’utilitzar el 

coneixement i les habilitats de manera transversal en contextos i situacions, 

activitats vinculades a diferents sabers implicant la comprensió, reflexió i el 

sentit crític. 

Entre les metodologies que emprem: 

 Grups cooperatius on els infants aprenen a organitzar-se i, a acceptar 

l’opinió dels altres, per obtenir resultats amb un objectiu comú. 

 Els projectes on els alumnes amplien el seu interès i curiositat en diferents 

temes. 
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 El treball interdisciplinari i global per afavorir l’aprenentatge competencial. 

 L’elaboració de diferents instruments d’avaluació formativa perquè l’infant 

sigui conscient del seu aprenentatge i pugui mesurar el seu progrés.  

 La barreja dels infants de diferents edats, diferents interessos, diferents 

habilitats… per arribar a desenvolupar les diferents experteses pròpies de 

cadascú.  

 Eduquem en la sostenibilitat i en el respecte pel medi ambient. El 

reciclatge, la cura de les plantes i de l’hort escolar, els inicien en aquest 

procés de responsabilitat envers el planeta. 

Com ja s’ha comentat, el nostre projecte potencia el treball en grup, tant 

agrupant als nens i nenes de diferents edats, com del mateix nivell, apostant 

per activitats vivencials i cooperatives. Aquestes formes d’agrupació vetllen 

perquè els intercanvis d’idees, de reflexions, de desitjos, interrogants al voltant 

del tema que es tracta en un moment donat, constitueixin l’objecte de reflexió. 

D’aquesta manera: 

 Els grups d’I3 els acabem de configurar al mes d’octubre, un cop els 

tutors/es coneixen els infants.   

 Fem barreges dels grups-classe a finals de I4, 1r i 3r amb finalitats 

pedagògiques, buscant que els infants puguin establir relacions amb tots 

els nens i les nenes del nivell i ampliar el seu cercle d'amistats.  

 També fomentem activitats on es donin aquests intercanvis: 

o Acompanyament a la Fira de Santa Llúcia (I3 – 6è  / I4 – 4t / I5 – 5è) 

o Padrins de lectura (I5 i 5è curs / 1r i 6è curs) 

o Racons de Colors (Agrupament Comunitat de Petits) 

o Tallers de colors (Agrupament de Comunitat de Mitjans i Grans). 

o Festes escolars: Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Jocs Florals i Fi de 

curs. 

4.3. CRITERIS PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  

La inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis generals que 

inspiren el sistema educatiu de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/normativa/normativa-educacio/lec_12_2009.pdf
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d’educació), que se sustenten en el reconeixement internacional sobre el fet 

que l’educació inclusiva és un pilar fonamental per promoure la inclusió social 

de totes les persones en tots els àmbits de la vida, des de la infància fins a la 

vellesa. 

La publicació del Decret 150/2017 desplega la Llei d’Educació 12/2009 i té per 

objecte garantir que tots els centres educatius siguin inclusius. 

El Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) de l’escola recull que la funció 

educativa ha de garantir un equilibri entre la diversitat de l’alumnat i els 

objectius del currículum, diversificant la intervenció pedagògica, creant les 

condicions adequades que permetin el progrés de cada infant d’acord amb les 

seves capacitats i oferint-li l’ajut necessari per avançar en els seus 

aprenentatges. 

Nosaltres entenem la diversitat com la individualització per a tots els infants de 

l’escola: totes les criatures són diferents, no n’hi ha cap d’igual. 

Cal també, atendre les necessitats específiques de l’alumnat que presenta més 

dificultats i dels infants que mostren altes capacitats. La Comissió d’Atenció 

Educativa Inclusiva (CAEI) determina quins alumnes necessiten una atenció 

més individualitzada. Els/les tutors/es són els encarregats d’elaborar plans 

individualitzats o adaptacions curriculars que ajustin el nivell d’assoliment dels 

aprenentatges, amb l’ajuda dels/les mestres d’educació especial. 

La Comissió Social (CAS) té per objectiu prevenir els possibles factors de risc 

en els infants escolaritzats, mitjançant el treball conjunt dels diferents serveis 

que incideixen tant en els menors com en les seves famílies, per garantir llur 

desenvolupament integral. 

En el cas de que hi hagi aula d’Acollida, els/les mestres tutors/es seran els 

encarregats d’elaborar plans individualitzats o adaptacions curriculars per 

aquells alumnes de nova incorporació a l’escola. 

  

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/normativa/normativa-educacio/lec_12_2009.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639866.pdf
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4.4. PROJECTE LINGÜÍSTIC 

A la nostra escola, des del punt de vista de l’organització curricular i de la 

planificació de la docència a l’aula, el tractament integrat de les llengües implica 

una selecció i seqüenciació adequada dels continguts d’aprenentatge lingüístic 

propis de cada llengua i de cada etapa, amb l’objectiu d’evitar redundàncies 

innecessàries i de focalitzar els trets específics i distintius propis de cada 

llengua. 

Implementar el tractament integrat de les llengües amb l’objectiu d’afavorir un 

desenvolupament més eficaç de la competència plurilingüe de l’alumnat, 

implica, en definitiva, ens ha implicat fer un disseny per implementar les 

accions següents: 

 Organitzar l’ensenyament de les tres llengües, de centre, al llarg de les 

diferents etapes educatives, establint la seqüència i el moment 

d’incorporació de cadascuna i tenint en compte el context sociolingüístic 

de la nostra escola i els resultats en competència lingüística de l’alumnat. 

 Els mestres que imparteixen àrees lingüístiques, planifiquen de manera 

conjunta, els objectius i criteris d’avaluació de les diferents llengües. De 

manera que de 3r a 6è curs, els infants fan un pla de llengües dirigit a la 

llengua castellana i catalana per tal de no duplicar estructures 

lingüístiques comuns en ambdues llengües, i alhora buscar que ambdues 

llengües es complementin. 

 Tenim establert un pla lector de I3 a 6è amb l’objectiu d’aconseguir que 

els alumnes adquireixin el gust per la lectura. 

 La biblioteca escolar té un pes important durant l’horari lectiu. Els més 

petits van a la biblioteca de l’escola on les mestres els hi expliquen 

contes. I els més grans, aprofiten les estones de l’esbarjo per fer préstec 

de llibres i/o quedar-se a la biblioteca llegint llibres. La biblioteca de 

l’escola està dotada de llibres en català, castellà i anglès per afavorir 

l’aprenentatge de les tres llengües. Alhora, durant l’horari lectiu, els 

alumnes més grans també utilitzen la biblioteca de l’escola per anar a 

buscar llibres de consulta que els ajudin a complementar el treball que fan 

a l’aula. 
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 Paral·lelament, com a escola, de I3 a 6è, anem a la Biblioteca de la 

Sagrada Família a fer diferents activitats: conta-contes, aprendre com es 

fa el préstec de llibres, entendre el funcionament d’una biblioteca... tot 

amb l’objectiu de fomentar el gust per la lectura i aprofitar els recursos 

que el barri ens ofereix. 

 Garantim un ensenyament de les llengües basat en uns principis 

metodològics compartits i comuns, en llengua catalana i castellana. 

 Incorporem a l’aula activitats lingüístiques de caràcter competencial, 

activitats de reflexió que faciliten la transferència interlingüística, i 

projectes de comunicació en què participen de manera coherent i 

integrada diverses llengües. 

 Utilitzem les eines d’estratègia digital per l’aprenentatge de les llengües 

tant a nivell oral com escrit. 

 Fomentem les exposicions orals de treballs realitzats pels alumnes en les 

tres llengües de l’escola. 

 Organitzem i promovem activitats acadèmiques i no acadèmiques que 

desperten la consciència lingüística dels aprenents i que reforcen actituds 

d’obertura, curiositat i respecte cap a altres llengües i cultures (presents o 

no presents a l’aula). El curs 2018-19 vam entrar a formar part del 

projecte GEP (Grup Experimental Plurilingüe) amb la finalitat de millora de 

la competència en llengua estrangera. Les accions del programa GEP 

s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a 

les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els 

centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un 

projecte lingüístic plurilingüe propi.  

 Les àrees de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i 

llengua estrangera de l’educació primària tenen com a objectiu: 

o Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a 

font de riquesa personal i col·lectiva, prendre consciència de la 

importància del domini de llengües en un món cada cop més global i 

utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, 

incloent-hi les eines d’estratègia digital, per obtenir informació i per 
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comunicar-se, evitant els estereotips lingüístics que suposen judicis de 

valor i prejudicis classistes, racistes o sexistes. 

o Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les 

llengües de l’escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre, per 

expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i 

transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i 

socials. 

o Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a vehicle de 

comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, 

per al desenvolupament personal i l’expressió, i per a la seva 

participació en les creacions culturals. 

o Desenvolupar la competència en llengua castellana de manera que 

sigui possible que, al final de l’educació obligatòria, utilitzi normalment i 

correctament les dues llengües oficials. Expressar-se oralment, 

adequant les formes i el contingut als diferents contextos i situacions 

comunicatives, i mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració. 

o Comprendre i respondre en llengua estrangera a les interaccions orals 

més habituals de l’aula. 

o Comprendre discursos i explicacions orals que es donen en l’àmbit 

escolar i en el context social i cultural proper. 

o Comprendre els missatges orals en llengua estrangera sobre temes 

relacionats amb els interessos dels alumnes, els dels altres i el món 

que ens envolta. 

o Comprendre textos escrits que es donen en l’àmbit escolar i en el 

context social i cultural proper. 

o Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel·lícules, informatius), 

dels mitjans de comunicació o de les tecnologies de la informació i la 

comunicació, i fer-ne una lectura crítica i creativa. 

o  Utilitzar adequadament la biblioteca, els mitjans de comunicació 

audiovisual i les tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i 

valorar informacions i opinions diferents. 
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o  Utilitzar les llengües eficaçment en l’activitat escolar, tant per buscar, 

recollir i processar informació, com per escriure textos vinculats a les 

diferents àrees del currículum. 

o  Produir textos de diferent tipologia i amb diferents suports, relacionats 

amb el context social i cultural, amb adequació, coherència, cohesió i 

correcció lingüística, adequada a l’edat. Reflexionar sobre la llengua i 

les normes de l’ús lingüístic, a partir de situacions de comunicació 

reflexiva, per escriure i parlar de forma adequada, coherent i correcta, i 

per comprendre textos orals i escrits. 

o  Utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal i apropar-

se a obres de la tradició literària. 

o  Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats quant a 

temàtica i complexitat i iniciar-se en els coneixements de les 

convencions específiques del llenguatge literari. 

o  Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la 

pròpia capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües. 

La competència comunicativa és a la base de tots els aprenentatges i, per tant, 

el seu desenvolupament és responsabilitat de totes les àrees del currículum, ja 

que en totes elles s’han d’utilitzar els llenguatges com a instruments de 

comunicació per fer possible l’accés i gestió de la informació. 

La llengua catalana, llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular i 

d’aprenentatge de l’escola. Per tant, el català és la llengua d’aprenentatge de la 

lectura i de l’escriptura. S’utilitza dins i fora de les aules, en l’horari lectiu i no 

lectiu, en l’espai del migdia i les extraescolars. Es fa servir com a llengua 

habitual en la gestió, administració i informació del centre. 

El centre estableix en el seu pla d’acollida les estratègies adients perquè en el 

moment d’ingrés a l’escola de l’alumnat amb llengua familiar diferent de la 

catalana, aquest se senti acollit adequadament. 

Els continguts i estructures lingüístiques comunes a les dues llengües oficials a 

l’estat espanyol es treballaran en català; s’evitarà la repetició sistemàtica de 

continguts en les diverses llengües, atenent l’especificitat dels continguts propis 
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de cada llengua i evitant l’anticipació d’aprenentatges, de manera que el 

tractament donat a les diferents llengües (català, castellà i anglès) sigui 

coherent. Els llibres i altres materials curriculars i didàctics afavoriran al màxim 

el treball d’ús i de comunicació lingüístics. 

En fer la planificació dels recursos humans per atendre les àrees de llengua, es 

tindrà en compte el domini de català i de les altres llengües per part del 

professorat. 

El màxim assoliment de la competència lingüística plena en català, castellà i 

anglès ajudarà a garantir la igualtat d’oportunitats. En augmentar la 

competència comunicativa de l’alumnat s’ampliaran les seves possibilitats 

culturals i professionals. L’ensenyament de llengües ha d’aprofitar el gran 

ventall que ofereixen les noves eines de comunicació i d’aprenentatge. 

L’adquisició de la llengua s’ha de recolzar en un context el màxim de significatiu 

possible perquè es pugui arribar a un ús viu i funcional. 

El paper de la llengua a l’escola és fonamental i és l’eina en la que es recolzen 

totes les àrees curriculars, és per això que el Projecte Lingüístic de Centre 

(PLC) és un document que aglutina l’espai de la llengua, les seves prioritats, la 

metodologia d’ensenyament-aprenentatge, la coherència entre els cicles i 

nivells, així com l’establiment de criteris i estratègies per l’acollida (lingüística i 

no lingüística) de l’alumnat nouvingut segons la seva procedència. 

4.5.  PLA D’ESTRATÈGIA DIGITAL 

Principis Generals 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya recull a l'article 2 els 

principis rectors del sistema educatiu, entre els quals la competència per a la 

utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals (punt h) i la competència 

per a l'anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de 

transmissió (punt i), a banda d'altres referències explícites a la incorporació 

generalitzada de les tecnologies de la Informació i la comunicació en els 

processos d'ensenyament i aprenentatge (Art. 52, 57, 58, 59, 61 referits al 

currículum de les diferents etapes i 104 -2.j referit a la funció docent). 
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Desplegament 

El Pla d’Estratègia Digital conté: 

 La definició d’objectius i la temporització de les actuacions que es duran 

a terme per tal d’incorporar les tecnologies per a l’aprenentatge i el 

coneixement tant en alumnes com en docents. 

 Assegura l’assoliment de la competència digital per a tot l’alumnat. 

 Seqüenciació de les activitats digitals tenint en compte el context de 

l’escola. 

 La planificació del desplegament i la inserció de les eines digitals a tota 

la comunitat educativa. 

 L’impuls dels usos curriculars de les eines digitals, el seu seguiment i 

l'avaluació. 

 L’assignació de responsabilitats compartides en la gestió de la 

tecnologia de l’escola. 

 El compliment de la normativa en els usos de la tecnologia, especialment 

en allò que s'estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i a la Llei de propietat 

intel·lectual (LPI). 

 

Objectius 

El Pla d’Estratègia Digital de Centre (EDC) contempla els següents objectius:  

 Definir el desplegament de la competència digital de l’alumnat. 

 Millorar la competència digital de professorat i l'ús d’eines digitals. 

 Millorar la relació digital amb l’entorn. 

 

Actuacions  

 Actualitzar tot el programari dels ordinadors, tant de taula com portàtils 

per aconseguir la màxima agilitat.  

 Planificació i creació de línia d’escola digital. 
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 Claustres pedagògics per exposar i, posteriorment reflexionar, sobre 

les activitats digitals que es duen a terme a l’escola. 

 Creació d’instruments i/o propostes d’avaluació. 

 Formacions i/o assessoraments del professorat, tant de forma interna 

com amb cursos externs, sobre les possibilitats educatives de les 

eines digitals. 

 Creació d’un canal de comunicació d’activitats digitals vers les 

famílies. 

 Avaluació permanent del pla per readaptar-lo a les noves 

realitats/necessitats que vagin apareixent i establiment dels nous 

objectius. 

 Establiment de vincles de col·laboració amb alumnes de pràctiques de 

graus d’informàtica. 

 

Indicadors 

 Grau de satisfacció del professorat pel que fa al desplegament digital 

al centre (criteri d'acceptació 80%). 

 % de competència digital aconseguida per l’alumnat a final de cicle 

(criteri d'acceptació 70%). 

 Grau de satisfacció de les famílies vers les activitats digitals del centre 

(criteri d'acceptació 80%). 

 

4.6.  PROJECTE STEAM 

Definició del projecte 

El projecte Steam fa referència a enfocaments globals i transversals, que 

aprofiten situacions contextualitzades i problematitzades per treballar les 

Ciències, la Tecnologia, l’Enginyeria, l’Art i les Matemàtiques, cercant solucions 

creatives i crítiques.  
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El Programa d’innovació pedagògica STEAMcat pretén promoure l’equitat i la 

qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i 

competències de l’alumnat participant. 

Steam a l’aula 

Des dels primers cursos els nostres infants s’introdueixen en el mètode científic 

però en  espais contextualitzats. A mesura que van creixent, en aquests espais, 

els alumnes aprenen a fer hipòtesis, a cercar evidències, a treballar de manera 

cooperativa respectant els diferents rols, generant així, estones per a la 

reflexió, comprensió i el sentit crític. 

Les diferents matèries es presenten amb una metodologia globalitzada tenint 

molt en compte els diferents llenguatges, científic, tecnològic, artístic i 

matemàtic, resultants de l’acrònim de la paraula STEAM, sense perdre de vista 

l’àmbit digital el qual és una de les competències transversals.  

Objectius, Actuacions, Indicadors i Criteris d’Acceptació 

 OBJECTIU GENERAL STEAM 1 

Millorar l'habilitat per entendre i interpretar un món científico-tecnològic i matemà-
tic. 

Objectiu específic centre 

1.1. Dissenyar, per part dels mestres, activitats matemàtiques i cientificotècniques 
per desenvolupar el currículum de l'àmbit científico-tecnològic per tal de crear una 
línia d'escola en aquesta àmbits. 

Actuació / recurs 

Formar-nos en l'àmbit matemàtic (Matemàtiques i Ipads / Més que Mates) i científic 
a partir de diversos cursos externs (Petits Talents Científics, Congrés de Ciència, 
Nanoinventum). 

1r any: Crear espais dins l'horari per crear les programacions, elaborar material i 
crear recursos diversos. 

1r any: Establir moments de coordinació entre cursos per tal de crear una línia co-
muna. 

Indicadors Criteris d'acceptació 

Nombre de formacions Mínim 3 formacions al curs 
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Nombre de professorat format 75% del professorat 

Grau de satisfacció en la formació 
75% del professorat considera útil la 
formació 

Actes de les reunions de comunitat en 
les que es treballi al voltant de l'STEAM 

Mínim una reunió de comunitat trimes-
tral 

Actes de les reunions de coordinació en 
les que es treballi al voltant de l'STEAM 

Mínim una reunió de coordinació trimes-
tral 

 

 

OBJECTIU GENERAL STEAM 2 

Incrementar l'aplicació de metodologies d'aprenentatge transversal, generadores i 
vehiculars de coneixement compartit entre els diferents àmbits científic, tecnològic, 
artístic i matemàtic que fomentin el pensament crític i la creativitat. 

Objectiu específic centre 

Establir metodologies STEAM per tal d'impulsar l'aprenentatge autònom, creatiu i 
científic de l'alumnat. 

Actuació / recurs 

1r, 2n i 3r any: Generar projectes globalitzats que abarquin els diferents àmbits de 
l'STEAM que permetin espais de diàleg i pensament crític (Projecte transversal i 
contex de l'escola) 

2n i 3r any: Establir moments de reflexió i revisió de la metodologia impartida a 
l'aula i dels resultats. 

Indicadors Criteris d'acceptació 

Nombre de projectes o activitats 
STEAM 

1 activitat / projecte trimestral 

Grau de satisfacció del professorat 
75% del professorat considera útil la meto-
dologia 

Grau de satisfacció de l'alumnat 
70% de l'alumnat considera atractiva la me-
todologia 

Espais en la reunió de comunitat A l'inici, durant i al final del procediment 

 

  



35 

 
 
 
 

 

4.7. PROJECTES EXTERNS EN ELS QUE PARTICIPEM 

Tranversals d’Escola 

GEP 

(GENERACIÓ PLURILINGÜE) 

Orientem les accions del projecte GEP a incre-

mentar el temps d’exposició de l’alumnat de la 

llengua estrangera curricular. Ens basem en la 

metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de 

continguts i llengua estrangera) per donar context 

a l’ús de la llengua estrangera i promoure 

l’aprenentatge cooperatiu incrementat així l’ús de 

la llengua a l’aula. 

STEAM 

Amb el programa STEAM, generem i potenciem 

l’interès de l’alumnat d’Educació Infantil i Primària 

vers les ciències, la tecnologia, l’enginyeria, les 

matemàtiques, i la creativitat en aquests àmbits a 

través del disseny i l’art. 

TABOR + SOSTENIBLE 2.0 

Amb aquest projecte impliquem als alumnes en la 

consciència de la importància de la cura dels nos-

tres recursos naturals per tal de construir un món 

millor i més sostenible, començant per la inter-

venció en l’entorn més immediat. 

FORMACIÓ D’ESTUDIANTS 

DEL GRAU DE MESTRES 

Som escola de formació d’estudiants del grau de 

mestres tan d’infantil com de primària i les men-

cions associades a aquests estudis. 
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Específics de Cada Nivell 

PETITS 

TALENTS 

CIENTÍFICS 

La curiositat per descobrir i conèixer apareix des 

dels primers anys de vida. És a través de les acti-

vitats espontànies i del joc com els nens i nenes 

aprenen i fan ciència. Participant amb aquest pro-

grama apropem als/les alumnes a 

l’experimentació, la indagació i la descoberta de 

les ciències. 

Projecte que porten a terme els alumnes de I5. 

BON DIA, SOMRIU 

Programa promogut per l’Agència de Salut Públi-

ca de Barcelona (ASPB) de promoció d’hàbits 

saludables d’higiene personal, salut bucodental i 

alimentària. Aquest projecte el porten a terme 

els alumnes de 1r curs. 

CONGRÉS DE CIÈNCIA 

El projecte va dirigit a la presentació d’una expe-

riència de recerca per part de l’alumnat que 

s’inicia en el mètode científic, i que culmina amb 

una presentació en un Congrés. 

El programa el promou el Consorci d’Educació 

amb el suport del CESIRE i els centres de re-

cursos pedagògics de la ciutat de Barcelona. 

Aquest projecte el porten a terme els alumnes 

de 3r curs. 
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NANOINVENTUM 

Nanoinventum ofereix propostes que intenten ge-

nerar reptes presents o futurs per part dels alum-

nes basats en nanotecnologia. Tot això es mos-

trarà finalment, en una fira, simulant el treball dels 

experts en els congressos científics. 

Projecte dirigit per la Universitat de Barcelona. 

Aquest projecte el porten a terme els alumnes 

de 4t. 

APS DONACIÓ DE 

SANG 

Programa educatiu perquè infants adquireixin co-

neixements i valors a través de la promoció de la 

donació de sang i l’organització d’una campanya. 

Projecte dirigit pel Banc de Sang i Teixits de 

l’Hospital de St. Pau. 

Aquest projecte el porten a terme els alumnes 

de 5è. 

MISSIÓ ALBA 

Una missió en quatre etapes: matèria, força, 

energia i llum. L’ALBA busca nens i nenes que 

s’atreveixin amb la ciència del Sincrotró! 

Els objectius fonamentals del projecte són fomen-

tar vocacions científiques transmetent una vi-

sió propera, positiva i motivadora de la ciència 

i de les professions STEM (ciència, tecnologia, 

enginyeria i matemàtiques). 

Impulsat pel Sincrotró ALBA, la Missió ALBA 

compta amb el suport de l’Obra Social “La Cai-

xa” i ha estat produït en col·laboració amb la co-

operativa Eduxarxa. 

Projecte que porten a terme els alumnes de 6è 

curs. 

https://obrasociallacaixa.org/ca/
https://obrasociallacaixa.org/ca/
http://eduxarxa.coop/ca/
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DANSA ARA 

Danses contemporànies ballades al Palau St. 

Jordi conjuntament amb altres escoles, després 

d’un treball previ realitzat a l’escola pel mestre/a 

de música i educació física. 

Projecte que porten a terme els alumnes de 2n 

curs. 

SARDANES I BALL DE 

BASTONS 

Els alumnes de 4t aprenen a ballar sardanes i 

ball de bastons a l’àrea de música. El projecte 

culmina amb la ballada de sardanes al Pla de la 

catedral conjuntament amb altres escoles. 

El Projecte el porta a terme la Confederació 

Sardanista. 

CANTÀNIA 

Projecte de música promocionat per l’Auditori de 

Barcelona, on els alumnes preparen una cantata 

amb la mestra de música. 

Projecte  que porten a terme els alumnes de 

5è curs. 

FEM UNA PELI 

Activitat engrescadora per a l’alumnat, portada a 

terme pel centre de recursos de l'Eixample, que 

consisteix en l’elaboració d’una petita producció 

audiovisual. 

Projecte que porten a terme els alumnes de 5è 

curs 

 

Formació Continuada de Centres 

 SEMINARIS DE DISTRICTE (Direcció, Cap d’Estudis, Secretaris/es, Aula 

Acollida, LIC, Biblioteca) 

 Cursos de Formació segons les necessitats de centre 
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4.8. SINGULARITATS DE LA NOSTRA ESCOLA 

Internes 

 EIX TRANSVERSAL 

o Cada curs, escollim un tema per treballar de manera transversal, des de 

I3 a 6è, enfocat des de tots els àmbits d’aprenentatge.  

o L’eix transversal pretén el tractament de diferents temes educatius que, 

pel seu contingut, no es consideren àrees d’aprenentatge però que 

poden ésser tractats en les àrees curriculars concretes d’una manera 

transversal. 

 

 TREBALL EN CONTEXT 

o Proposta de projecte interdisciplinari contextualitzat en un tema social o 

natural, el qual permet fomentar la recerca i dur a terme un treball 

competencial, alhora que es fomenta el treball en grup. 

 

 PLA LECTOR 

o Pla transversal, de I3 a 6è, per fomentar el gust per la lectura i potenciar 

la comprensió oral i escrita. 

 

 TABORART 

o Projecte de I3 a 6è, on cada nivell té assignat el treball d’un autor (pintor 

o escultor) per tal de garantir  que el  nostre alumnat, un cop acabi el seu 

pas per l’escola, hagi pogut tenir un contacte amb diferents estils 

pictòrics i escultòrics.  

 

 TUTORIES INDIVIDUALITZADES 

o A través de les tutories individuals proporcionem un espai de vincle entre 

els/les alumnes i els/les seus tutors/es.  

 

 RACONS I TALLERS DE COLORS 

o Els racons de colors són espais destinats a l’activitat lúdica que 

demanen a l’alumnat una participació, lliure, imaginativa i creadora. En 
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aquests racons barregem l’alumnat de I3, I4 i I5 afavorint la interrelació i 

comunicació, els quals són el primer pas cap a la socialització. L’alumnat 

necessita compartir espais, joc, joguines, posar-se d’acord els uns amb 

els altres, establir normes de comportament, convivència i de joc. 

Aquests racons els portem a terme a educació infantil. 

 

o Els Tallers de Colors són una proposta organitzativa que afavoreix que 

els infants de diferents edats puguin aprendre junts. Aquests Tallers 

propicien situacions d’aprenentatge per a què cada alumne/a pugui 

participar d’una manera activa, lliure i creativa. Són espais tranquils que 

respecten la diversitat i que es té en compte el ritme d’aprenentatge de 

cada nen i nena. Cada taller ofereix una gran varietat de propostes i de 

materials, que permeten obtenir una gran diversitat de respostes per part 

de tots els infants. Aquests racons els portem a terme a educació 

primària. 

 

 UKELELE BAND 

o A primària els alumnes aprenen a l’àrea de música a tocar l’ukelele i a 

prendre consciència de la pertinença de grup quan interpreten les 

composicions musicals. 

 

 CANTATA DE NADAL 

o Projecte transversal que s’organitza des de l’àrea de música que 

consisteix en la interpretació d’una cantata de Nadal on hi participem 

tots/es els/les alumnes de l’escola. En aquesta cantata els alumnes de 

6è fan la teatralització de la història I la resta de l’alumnat interpreten les 

cançons que acompanyen la història. 

 

 PERSONATGE MISTERIÓS (activitat vinculada a la Biblioteca de 

l’Escola) 

o El grup de treball de la biblioteca, trimestralment, organitza l’activitat del 

Personatge Misteriós on a través de pistes, els alumnes han d’endevinar 

de quin personatge literari es tracta. 
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 PADRINS I FILLOLS 

o Per fomentar el gust per la lectura i acompanyar el més petits en el 

procés d’aprendre a llegir i escriure, portem a terme un projecte de 

padrins i fillols. El projecte l’inicien a I5 amb els alumnes de 5è, i es dona 

continua a 1r i a 6è. Durant aquests dos anys, fan trobades amb dos 

nivells per acompanyar al més petits en l’aprenentatge de la lectura. A 

més a més, es porten a terme activitats entre ambdós per afavorir el 

vincle. 

 

 PROJECTE MALETA VIATGERA INCLUSIVA (vinculat amb l’AFA de 

l’escola) 

o La comissió d’escola inclusiva de l’AFA ha elaborat unes maletes amb 

contes per infants i famílies. L’objectiu d’aquest projecte és sensibilitzar 

de la gran diversitat que existeix en la nostra societat. A més a més, 

organitza unes activitats inclusives que es porten a terme durant l’horari 

lectiu. 

 

Externes 

 PROJECTE LECXIT 

o Impulsat per la Fundació Bofill i l’Associació de voluntariat de la Sagrada 

Família va adreçat als nens i nenes de 3r i 4t de primària en horari 

extraescolar. Es porta a terme a la Biblioteca del Barri. 

o És un programa que té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels 

infants a través del treball per la millora de la seva comprensió lectora. 

La clau de LECXIT està en treballar de forma lúdica i amena gràcies al 

voluntariat i a la implicació de l'entorn dels nens i nenes que participen 

en el programa. 

 

 PROJECTE RECOLLIDA ALIMENTS AVISMON 

o Participem en la recollida d’aliments per la ONG Avismon. Els 

encarregats d’organitzar tota la campanya i fer-ne difusió són els 
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alumnes de 3r. A més a més, amb aquest treball els alumnes fan un 

treball competencial matemàtic. 

 

 PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS A LES RESIDÈNCIES AVIS (Nadal i St. 

Jordi) 

o Participem en dues activitats a les residències d’avis/àvies que tenim a 

prop de l’escola. Pels volts de Nadal, l’alumnat de 4t canta Nadales. I 

pels volts de St. Jordi, els guanyadors/es dels Jocs Florals van a llegir 

els seus poemes. 

 

 COL·LABORACIÓ / VINCULACIÓ AMB L’ESPORTIU SAGRADA 

FAMÍLIA 

o Amb l’Esportiu Sagrada Família tenim un conveni de cessió d’espais de 

l’escola. I alhora, l’esportiu Sagrada Família ofereix a l’alumnat de 

l’escola preus especials en les activitats esportives i torns preferencials 
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5. CRITERIS D’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE GESTIÓ  

ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN 

Tal i com estableix L’article 131, del capítol IV de la LEC, l’Equip Directiu del 

centre estarà integrat pel director o per la directora, el cap d’estudis o la cap 

d’estudis i el secretari o la secretària. 

L’equip directiu del centre treballarà d’una forma coordinada en el 

desenvolupament de les seves funcions segons les instruccions del director o 

la directora i les funcions específiques legalment establertes. També gestiona 

el projecte de direcció. L’equip es reunirà setmanalment. 

SECCIÓ 1. DIRECTOR/A 

D’acord amb el Decret 155/2010, el Director o directora del centre, és el màxim 

responsable de la direcció, l’organització i el funcionament del centre. És 

l’encarregat de formular la proposta del projecte educatiu del centre i de  les 

posteriors modificacions i adaptacions. Té el lideratge pedagògic i ha d’orientar, 

dirigir i supervisar les diferents activitats del centre. També ha de garantir el 

compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries 

corresponents. Així mateix, ha de garantir que el català sigui la llengua 

vehicular del centre. 

SECCIÓ 2. CAP D’ESTUDIS 

Correspon al cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de 

les activitats del centre, i la seva organització i coordinació 

D’acord amb l’Article 32 del Decret 102/2010, el cap d’estudis és nomenat/da 

per la direcció del centre, per un període no superior al del mandat de la 

direcció entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim, per a un 

curs sencer. 

D’acord amb l’article 147.4 de la Llei d’educació, la Cap d’Estudis exerceix les 

funcions preferentment en els àmbits curricular, d’organització, coordinació i 

seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i 

d’atenció de l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció. 
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SECCIÓ 3. SECRETARI/ÀRIA 

D’acord amb l’Article 32 del Decret 102/2010, el secretari o secretària és 

nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al del mandat 

de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim per 

un curs sencer. D’acord amb l’article 147.4 de la Llei d’educació, la secretària 

del centre exercirà les funcions preferentment de l’àmbit de la gestió 

econòmica, documental i dels recursos materials. 

ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ 

En aplicació del Decret d’Autonomia de Centres 102/2010 art. 41, són òrgans 

unipersonals de coordinació: Coordinadors/es de Comunitat, Coordinador/a 

d’Informàtica (TAC), Coordinador/a de Prevenció i Riscos laborals, 

Coordinador/a LIC, Coordinador/a de Biblioteca i Coordinador/a d’estudiants en 

pràctiques al centre. Al centre disposem dels següents òrgans de coordinació: 

i. Coordinador/es de Cicle 

ii. Coordinador d’Estratègia Digital  

iii. Coordinadora de Prevenció de Riscos Laborals 

iv. Coordinadora LIC 

v. Coordinadora de Biblioteca 

vi. Coordinadora d’Estudiants en pràctiques 
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6. AVALUACIÓ 

ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el 

procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en 

l’educació primària. 

L’article 2 de la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació concreta els principis 

específics que regeixen el sistema educatiu, entre els quals hi ha l’aplicació 

general de criteris i procediments d’avaluació, i l’article 79, concreta els criteris 

d’organització pedagògica, que inclouen que cal realitzar una avaluació 

objectiva del rendiment escolar per tal d’avaluar el progrés assolit 

individualment per cada alumne/a. 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes en l’educació primària 

ha de ser continua i global, amb una observació sistemàtica de l’assoliment 

dels objectius educatius, integradora de les valoracions de totes les àrees, amb 

una visió globalitzada del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa i centrada en 

el desenvolupament i la consolidació de les competències clau.  

La finalitat de l’avaluació és permetre identificar els continguts i les 

competències assolides pels alumnes en el marc de les seves diferències de 

ritmes i capacitats. L’avaluació també ha de permetre als alumnes i als mestres 

la identificació de les dificultats en el procés d’ensenyament – aprenentatge, i 

trobar estratègies per superar-les. Així, l'alumnat ha de conèixer els objectius 

d'aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se l'avalua. 

La dimensió reguladora de l’avaluació ens serveix als mestres per analitzar, 

valorar i reorientar, si cal, la nostra acció educativa i per prendre les mesures 

oportunes per garantir que tots els alumnes assoleixin les competències 

bàsiques previstes. 

Per donar resposta a les diferents necessitats educatives dels infants, els tutors 

juntament amb els mestres especialistes de suport inclusiu poden decidir 

elaborar una ACA (adaptació curricular) o PI (pla individualitzat). Aquests han 

d’estar basats en la programació didàctica d’aula identificant les àrees, 
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matèries o àmbits en què s’aplicaran les diferents mesures d’atenció educativa. 

La família i la direcció del centre dóna el vistiplau en l’elaboració del PI. 

Durant el curs els mestres d’educació infantil realitzen dues sessions 

d’avaluació on intervenen els tutors i especialistes d’un mateix nivell i un 

membre de l’equip directiu. A primària hi ha tres sessions d’avaluació. De cada 

reunió d’avaluació el tutor del grup aixeca acta. 

Instruments d’avaluació 

Els diferents instruments que tenim per avaluar són múltiples i variats. Alguns 

dels que utilitzem són: 

 Qualsevol activitat d’ensenyament i aprenentatge pot oferir informació per a 

l’avaluació, sempre que s’hagi decidit quins aspectes es pretenen avaluar. 

 Observació sistemàtica del procés d’aprenentatge a través del seguiment 

directe de les activitats. Poden utilitzar-se guies i fitxes d’observació. 

 Produccions dels alumnes, individuals o de grup, a través de quaderns de 

treball, presentacions, entrevistes, treballs monogràfics, qüestionaris... 

 Anecdotaris que recullen aspectes vistosos de l’activitat escolar i permeten 

detectar algunes situacions que donen informació útil sobre les reaccions 

davant de situacions imprevistes. 

 Debats, presentacions, assemblees, sortides... Representen situacions 

especialment adequades per observar i obtenir informació sobre aspectes 

actitudinals, d’integració i actuació social, d’interrelació personal i afectius. 

 Enregistraments de veu o vídeo, amb ipads, són de gran utilitat per avaluar 

les actituds en el desenvolupament quotidià de l’activitat escolar, i per 

avaluar l’expressió oral.  

 Proves específiques, orals o escrites, obertes o tancades, per a l’avaluació 

de determinats continguts.  

 KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory) són qüestionaris per recollir els 

coneixements previs i la posterior reflexió sobre el que necessitem aprendre 

per respondre les qüestions 

 Rúbriques d’autoavaluació,  coavaluació i de treball en grup. 

 Bases d’orientació ,dianes d’avaluació i tiquets de sortida. 
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AVALUACIÓ DE CENTRE 

El Projecte Educatiu de l’Escola Tabor té en compte els següents indicadors de 

cara l’avaluació de centre. Aquests indicadors són presents en el Projecte de 

Direcció (PdD) i es concreten, any a any, en la Programació General de Centre 

(PGAC) i alhora, es revisen en la Memòria Anual (MA) al final de cada curs 

escolar. 

Context 

 Índex d’alumnes amb necessitats educatives específiques 

(motrius, físiques, psíquiques i sensorials) 

 Índex d’alumnes amb necessitats educatives específiques (amb 

situació econòmica desfavorida) 

 Índex d’alumnes de nova incorporació al sistema educatiu 

 Índex d’alumnes de nacionalitat estrangera 

 Índex d’alumnes que compten amb ajuts de menjador: E. Infantil 

 Índex d’alumnes que compten amb ajuts de menjador: E. Primària 

 

Resultats 

 Índex d’alumnes que superen les àrees instrumentals dels 

diferents cursos 

 Índex d’alumnes que superen les competències bàsiques (prova 

de 6è curs) 

 Rendiment acadèmic de l’educació primària 

 

Recursos 

 Recursos humans: ràtio alumnes / professor 

 Recursos humans: ràtio alumnes / grup 

 Recursos humans: personal de suport socioeducatiu 
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7. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 Consell d’Infants: els nens/es delegats de cada classe, de 1r a 6è, fan 

trobades amb l’Equip Directiu on portaran les seves propostes  de millora 

per l’escola, a partir del que hagin parlat en les tutories de la classe. 

 Eco comissió:. Està formada per mestres de diferents comunitats i 

l’alumnat de grans que vetllen per a què a l’escola es portin a terme les tres 

R a partir de diferents accions que van proposant. 

 Assemblees d’aula. 

 Reunions d’inici de curs amb les famílies: cada inici de curs s’ofereix una 

reunió a les famílies de cada nivell per tal de tractar aspectes pedagògics, 

metodològics i organitzatius. 

 Entrevistes Personals de les famílies amb els tutors i tutores, mínim una a 

l’any, per tal de compartir el progrés de l’alumne/a i establir acords per fer 

un bon acompanyament de l’infant. 

 Reunió per les famílies de 6è cap a la secundària: realitzem  una reunió 

abans del període de preinscripció per acompanyar a les famílies de 6è i 

als alumnes cap al pas a la secundària.  

 Reunió famílies enllaç: les famílies enllaç realitzen reunions amb l’Equip 

Directiu per parlar de temes que afecten a l’escola i per fomentar la 

participació de tota la comunitat educativa. 

 Festes obertes: participació de totes les famílies en les diferents festes 

que portem a terme durant l’any (Nadal, Carnestoltes, Jocs Florals). 

 Tothom a l’escola: fomentem la participació de les famílies a les aules. El 

projecte consisteix en que totes les famílies puguin venir un dia a l’escola a 

explicar, reforçar, ampliar... sobre qualsevol tema que estiguem treballant o 

bé, altres que la família pugui aportar. 

 Portes endins: cada curs obrim l’escola a les famílies, un cop al trimestre, 

per a què puguin participar del projecte educatiu, per a què puguin 

compartir una estona amb els seus fills/es entrant a les aules i poder veure 

treballs i projectes. exposats a l’escola. 
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 AFA: les famílies que ho desitgin poden formar part de l’Associació de 

Famílies d’Alumnes a través de diferents comissions de treball. Aquestes 

cons col·laboren amb l’escola. 

 Berenars organitzats per l’escola / famílies de 6è curs: Les Famílies 

de 6è organitzen durant l’any berenars per tal de recollir diners que aniran 

destinats a les Colònies de fi de curs i pel Sopar de Comiat dels alumnes 

de 6è. 
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8. DOCUMENTS QUE DESPLEGUEN EL PEC 

 Projecte de Direcció (PdD): document bàsic de  gestió del centre i un 

instrument de la seva autonomia. En ell es desplega el projecte educatiu, 

en quantifica i temporalitza les millores i en vincula l’acció dels òrgans 

unipersonals i col·legiats. Té una durada de 4 anys. 

 Normes d’organització i Funcionament (NOFC): actuacions, normes de 

convivència i decisions organitzatives que han de seguir tots els membres 

de la comunitat educativa.  

 Projecte lingüístic de centre (PLC): document que explicita el tractament 

que es dóna a les llengües que s’utilitzen a l’escola. 

 Pla d’atenció a la diversitat (PAD): conjunt de mesures adreçades a 

atendre les necessitats educatives especials de l’alumnat siguin temporals 

o permanents. 

 Criteris d’avaluació: indicadors a tenir en compte en l’avaluació de 

l’alumnat. 

 Programació Anual de centre (PGAC): objectius, organització, i activitats 

complementàries per a cada curs escolar. 

 Memòria anual (MA): avaluació de la programació anual i indicadors sobre 

els nivells d’aprenentatge de l’alumnat. 

 Carta de compromís educatiu: conjunt d’objectius per assolir un entorn 

de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives 

i per facilitar la cooperació entre l’escola i les famílies. 

 Pla d’acollida: actuacions i directius per l’acollida de l’alumnat i el 

professorat, tant a l’inici de curs com durant l’any escolar.  

 Projecte de Convivència: El Projecte de convivència té com a missió 

contribuir a l’èxit personal, acadèmic, social i laboral de tot l’alumnat. 

Document on es reflecteixen les accions que el centre educatiu 

desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar 

per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. 

 Pla D’Estratègia Digital: document que defineix i concreta les línies 

d'actuació del centre que fan possible que docents, alumnat i centre 

assoleixin la competència digital. 
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 Pla d’Emergència: pla que defineix els responsables, les actuacions i 

indicadors front qualsevol situació d’emergència que es pugui produir al 

centre. 
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9. ACTUALITZACIÓ 

ELABORACIÓ I L’ACTUALITZACIÓ DE DOCUMENTS DE GESTIÓ 

 Projecte Educatiu (PEC):      2016 - 2017 

 Projecte de Direcció (PdD):  2016 – 2017 

 Projecte de Direcció (PdD):  2017 – 2021 

 Projecte de Direcció (PdD):  2021 – 2025 

 Projecte Lingüístic de Centre (PLC): aprovat 31 de gener de 2019 

 Normes D’Organització i Funcionament de Centre: aprovat 1 de febrer 

de 2019 

 Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD): aprovat el 22 d’octubre de 2019 

 Pla de Convivència: aprovat el 23 de novembre del 2020 

 

S’han incorporat al PEC modificacions derivades de: 

 Prioritats del Departament d’Ensenyament 

 Concrecions del Projecte de Direcció 

 Orientacions de l’AVAC i l’AVALDIR en relació a la Programació general 

anual de centre (PGAC) i la Memòria (MA) 

 Consolidacions de Plans i Projectes de centre
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