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1. INTRODUCCIÓ

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document marc que recull la
identitat del Centre, explicita els objectius que han de ser la guia a partir de la
qual s’articula l’oferta educativa, orienta l’activitat i hi dona sentit amb la finalitat
que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament
educatiu, d’acord amb el marc legislatiu actual.
El projecte educatiu incorpora el caràcter propi i contribueix a impulsar la
col·laboració entre els diversos sectors de la Comunitat Educativa i la relació
del Centre amb l’entorn social.
El nostre projecte educatiu intenta donar resposta a les característiques socials
i culturals del context escolar i les necessitats educatives dels nostres alumnes.
Així, doncs, ha de servir perquè qui treballa en el Centre sàpiga quin és el marc
en què ha de desenvolupar la seva tasca i per a què les famílies puguin
conèixer quin és el conjunt d’objectius i valors que inspiren l’acció pedagògica.
Amb el projecte educatiu explicitem quina és la situació de partida, quina és
l’organització en la qual desenvolupem la nostra tasca, quina és la nostra funció
i, de la mateixa manera, definim quines són les nostres expectatives, en quina
direcció volem avançar, com volem que sigui l’escola que els estem oferint. En
definitiva, amb el PEC presentem l’escola i donem a conèixer el nostre context
i, al mateix temps proposem vies de progrés en tots els àmbits. El PEC és un
document que recull tots els documents específics de l’escola, però al mateix
temps té entitat pròpia.
Hem partit de l’anterior document que, malgrat estar datat del 2003, mantenia
una sèrie d’idees que encara són vigents i útils. De tota manera, els canvis que
s’han produït a l’escola, en la legislació relacionada, en la societat i en la
pràctica educativa han fet necessària l’actualització del projecte educatiu.
Pensem que el PEC ha de ser un marc que doni estabilitat i continuïtat a
l’estructura del Centre però, al mateix temps, ha de tenir la necessària
flexibilitat per anar incorporant les novetats i modificacions que es consensuïn
des dels diferents sectors de la comunitat escolar o des dels canvis normatius,
sense que això representi començar de nou. Aquesta flexibilitat ha de venir
proporcionada pel claustre i tots els membres de la comunitat escolar a partir
de reflexions i propostes.
Farem servir, per consens, normalment, el masculí genèric, com a gènere
gramatical i no com a gènere, per facilitar la lectura i l’escriptura. En qualsevol
cas, la nostra pràctica educativa està en contra de tota discriminació en

qualsevol àmbit, però acceptant la normativa i la correcció lingüística. Volem
evitar caure en plantejaments retòrics. La no discriminació s’ha de demostrar
en la pràctica diària i és en aquesta línia que actuem.

2. ANÀLISI DEL CONTEXT DEL CENTRE

2.1. Marc normatiu

-

-

-

-

-

LEC (Llei d’ Educació Catalana 12/2009)
LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006)
LOMCE (Llei Orgànica 11/2013)
Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil. (DOGC núm. 5216)
Decret d’Autonomia dels centres educatius 102/2010, Article 20:
Organització dels centres, Article 15: Orientació educativa.
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius.
Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els
documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de
l’educació infantil.
Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el
procediment, els documents i requisits formals del procés d’avaluació en
l’educació primària.
Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de
l'educació primària.
DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat
en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.
ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el
procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació
a l'educació secundària obligatòria.
DELORS, J. et al. (1996): La educación encierra un tesoro. Madrid:
Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación
para el siglo XXI.
Declaració Universal dels Drets dels Infants, adoptada per
L’Assemblea General de les Nacions Unides, per resolució 1.386 (XVI),
de 20 de novembre de 1959, acceptada i signada per Espanya al 1990.

2.2. Àmbit extern

El Col·legi Claret fou creat per iniciativa d’un grup de religiosos (Claretians) a fi
d’oferir a la societat una educació de qualitat basada en uns ideals cristians,
dins de la societat catalana.
Des de l’any 1997 la Titularitat l’ostenta la Institució Escolar Claret, que
augmenta el nombre de línies docents, amplia l’Educació Secundària i realitza
obres de millora de l’edifici i instal·lacions.
El centre té com a titular l’entitat Institució Escolar Claret S. L., la qual té
subscrit concert educatiu amb la Generalitat de Catalunya, obligant-se a la
gratuïtat de l’ensenyament en els nivells indicats tret d’aquells serveis o
activitats que no contempla el finançament que atorga l’Administració i que són
acceptades lliurement per les famílies en el moment de formalitzar la matrícula
dels seus fills.
La titularitat del col·legi assumeix la màxima i última responsabilitat envers el
govern del centre: Direcció, Administració i tasca educativa que s’hi
desenvolupa segons els termes establerts en el marc normatiu vigent.
El Centre té seu a Sabadell (Vallès Occidental), al Carrer Sallarès i Pla nº 10,
C.P. 08202. Geogràficament pertany al districte 1 de la ciutat i està inscrit en el
Registre Especial de Centres del Departament amb el n1 de codi: 08024595.
Està ben comunicat: en les immediacions es troben parades d’autobús que el
comuniquen amb els barris més perifèrics de la ciutat, així com estacions dels
Ferrocarrils Catalans i de la RENFE que permeten arribar amb facilitat a
poblacions més petites properes a Sabadell. El col·legi disposa també de servei
d’autocar.
En les proximitats de l’escola es poden trobar la majoria dels museus de la
ciutat, així com l’Ajuntament, oficines de serveis, parcs i jardins municipals,
sales de cinema i teatres municipals.
El 65% de l’alumnat procedeix de zones properes o d’influència i la resta es
reparteix en un 30% dels barris perifèrics y el 5% de poblacions confrontants
com Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès.
El nivell socioeconòmic és mitjà, de famílies treballadores, encara que algunes
també són propietàries d’un negoci més o menys gran.
La llengua materna dels alumnes és d’un 40% el català, el 58% el castellà i la
resta altres llengües com el xinès, el rus o el marroquí.

El Centre, degudament autoritzat, imparteix els ensenyaments que s’indiquen a
continuació:
- Educació Infantil (1r i 2n cicle)
- Educació Primària
- Educació Secundària Obligatòria
Gaudeix de plenes facultats acadèmiques i d'autonomia per adaptar els
programes a les característiques de l’entorn en el qual està immers, adaptar
mètodes d'ensenyament i organitzar activitats i serveis complementaris i
culturals, escolars i extraescolars.
2.3. Àmbit intern

El Col·legi Claret està dividit en dos grans edificis, separats per un pati central
que, a la vegada està dividit en un pati per a primer cicle d’Educació Infantil i un
altre per al segon cicle.

L’escola consta amb 26 aules que corresponen a la doble línia des del primer
curs del segon cicle d’Educació Infantil fins a 4t d’Educació Secundària. També,
compta amb 10 aules per poder realitzar els diferents desdoblaments de les
matèries, aula d’informàtica (amb 30 ordinadors), aula de música, gimnàs i
laboratori.
A més de les aules, el Col·legi Claret disposa de secretaria, sales de tutories,
sales de professors, patis i pistes esportives, lavabos, porxos i menjador amb
cuina pròpia, així com d’ascensor per facilitar les dificultats de mobilitat.
La nostra escola està dotada de condicions que afavoreixen l’ús avançat de les
TIC. Totes les aules tenen pissarres, projector i ordinador. Les aules
d’Educació Infantil i Cicle Inicial disposen a més de pissarres digitals i, a
Secundària un carret de 25 ordinadors portàtils.
Els serveis que presta l'escola són: transport escolar, menjador amb cuina
pròpia, servei d’acollida de matí i tarda i assessorament psicopedagògic.
L'escola té una AMPA que promou activitats lúdiques (festes, revetlles...) i
culturals (conferències, formacions...) i col·labora en algunes activitats
organitzades pel centre (Portes Obertes...).
Cada grup classe té una persona delegada que està representada també en les
assemblees de l’AMPA.
Totes les famílies poden disposar del telèfon i correu de la resta de famílies que
així ho autoritzen.

3. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI

3.1. Principis rectors

La LEC marca una sèrie de principis que han de ser explícitament recollits en
els projectes educatius dels centres. Com no pot ser d’una altra manera, hem
fet nostres aquests objectius dins d’un marc d’atenció a la diversitat on el
respecte a les diferències és un element fonamental del projecte.
3.1.1. Principis rectors generals:
a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució,
l'Estatut i la resta de legislació vigent.
b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d'una societat
democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el
respecte i la igualtat.
c) La universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la
integració de tots els col·lectius, basada en la corresponsabilitat de tots
els centres sostinguts amb fons públics.
d) El respecte de la llibertat d'ensenyament, la llibertat de creació de
centres, la llibertat d'elecció entre centres públics o centres altres que els
creats pels poders públics, la llibertat de càtedra del professorat i la
llibertat de consciència dels alumnes.
e) El pluralisme.
f) La inclusió escolar i la cohesió social.
g) La qualitat de l'educació, que possibilita l'assoliment de les
competències bàsiques i la consecució de l'excel·lència, en un context
d'equitat.
h) El conreu del coneixement de Catalunya i l'arrelament dels alumnes al
país, i el respecte a la convivència.
i) El respecte i el coneixement del propi cos.
j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i
responsable dels recursos naturals i del paisatge.
l) El foment de l'emprenedoria.
m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i
homes.
n) L'afavoriment de l'educació més enllà de l'escola.
o) L'educació al llarg de la vida.
p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació
religiosa i moral que vagi d'acord amb llurs conviccions.
q) L'exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.

3.1.2. Principis rectors específics:
a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques,
emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple
desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base
científica recolzat en els principis de l’humanisme cristià.
b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un
bon aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció
personals.
c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la
plena integració social i laboral.
d) L'habilitació per a l'aprenentatge permanent.
e) L'estímul i el reconeixement de l'esforç i la valoració del rigor,
l'honestedat i la constància en el treball.
f) La capacitació per exercir activament la ciutadania.
g) L'aplicació general de criteris i procediments d'avaluació.
h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes
digitals.
i) La competència per a l'anàlisi i la contrastació de tota la informació,
sigui quin sigui el mitjà de transmissió.

3.1.3. Principis organitzatius:

a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada.
b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats
canviants de la societat.
c) L'autonomia de cada centre.
d) La participació de la comunitat educativa.
e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat.
f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l'estímul i el suport
per a fer-lo possible.
g) La programació de les necessitats educatives territorialment i
socialment equilibrada que emmarca tots els centres sostinguts amb
fons públics.
h) La col·laboració, la cooperació i la corresponsabilització amb els
ajuntaments i altres administracions públiques.

3.2. Caràcter propi

L’escola Claret és i vol ser ideològicament plural, catalana i confessional i es
recolza en els principis de l’humanisme cristià. Això vol dir respectar totes les
ideologies i creences, donant la informació de la manera més objectiva
possible, per facilitar la formació progressiva de criteris propis, l’anàlisi de la
realitat i la presa de decisions responsables.
Els pares poden i han d’acompanyar els seus fills en aquest procés a partir dels
exemples en la seva vida familiar.
El nostre objectiu és abastar la totalitat de l’ésser humà desenvolupant les
capacitats intel·lectuals, emocionals, morals, estètiques i tècniques i
proporcionar als infants i joves entorns positius que garanteixin el seu benestar
emocional i respectin els diversos ritmes d’aprenentatge i desenvolupament.
Fomentem valors com la voluntat, la noblesa, la llibertat, la generositat, la
perseverança i l’esforç, així com qualsevol actitud que serveixi per millorar les

relacions humanes descobrint, respectant i potenciant totes les capacitats
individuals.
Amb l’esperit de col·laboració i servei a la societat i a l’Església se sintetitza el
caràcter propi en els següents principis i criteris d’actuació:
-

-

-

-

El Col·legi promou la formació integral dels alumnes d’acord amb una
concepció cristiana de l’home, de la vida i del món i els prepara per
participar activament en la transformació i millora de la societat
actual.
El Centre entén com a bàsic proporcionar als alumnes un bon nivell
acadèmic, com a mitjà per aconseguir el grau de llibertat personal
que els porti a augmentar la seva capacitat d’anàlisi i crítica, l’afany
de recerca constant i a l’adquisició d’una autonomia personals que
els permeti prendre decisions, assumir responsabilitats i estar
compromesos en la cooperació amb la nostra societat.
El Centre transmet l’adquisició d’una formació humana educant en la
llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau com a valors que enriqueixen
l’acció educativa. Així, doncs, la formació humana serà completa
quan s’eduquin totes les seves dimensions: morals, estètiques,
intel·lectuals i tècniques.
El Centre imparteix una formació cristiana seguint les orientacions i
criteris pastorals de l’Església Diocesana per formar bons cristians.

4. OBJECTIUS DE CENTRE

4.1. Justificació dels objectius i prioritats educatives

Les prioritats educatives del Col·legi Claret parteixen de l’informe Delors
(UNESCO) de la Comissió Internacional sobre educació per al segle XXI que
proposa l’educació a llarg de la vida i es basa en quatre pilars:
1. Aprendre a ser. Desenvolupament de la persona de manera íntegra per
actuar cada vegada amb major autonomia, judici crític i respectuós i
responsabilitat personal.
2. Aprendre a saber, conèixer. Aposta pel valor de la cultura. Una cultura
àmplia, amb la possibilitat d’estudiar a fons algunes matèries i aprendre
a aprendre per poder seguir aquest procés al llarg de tota la via
(educació permanent).
3. Aprendre a fer. Execució, pràctica, per poder afrontar les diferents ( i
sovint imprevisibles) situacions que es presenten a la vida, tant en el seu
desenvolupament quotidià com professional.
4. Aprendre a conviure, a viure junts. Coneixent i comprenent millor els
altres, el món, les estructures socials (drets i deures), la
interdependència positiva, que es produeix a tots els nivells. Donant
molta importància al treball en equip ja que proporciona aprenentatge,
habilitat i estratègia.
Les finalitats educatives generals del Centre es redacten des del respecte a
tota la Comunitat Educativa i en una aposta per la dignitat de la infància.
Així, des del convenciment que educar és molt més que transmetre
coneixements, molt més que informar, creiem que en el disseny del Projecte
Educatiu és necessari plantejar-se objectius valuosos, de transformació del
Centre i de l’entorn, objectius factibles i que defineixen l’horitzó cap al qual
volem anar, entre ells estan:
- Millorar el nivell cultural de l’entorn a partir de la incidència en els nostres
infants i joves.
- Fer del Centre un lloc de trobada cultural per a tota la comunitat.
- Conscienciar les famílies de la importància de l’educació dels seus fills i de
tots els menors de la Comunitat i potenciar el sentit de comunitat a l’hora
d’educar i de participar.

- Incrementar el percentatge de l’alumnat que presenta un desenvolupament
adequat de les diferents competències.
- Millorar els resultats relatius a la instrucció en tots els nivells.
- Millorar el valor de l’escola en relació amb l’alumnat i llurs famílies. Gestionar
les expectatives.
- Ampliar el compromís de la Comunitat amb l’escola.
- Intensificar la utilització d’Internet per millorar la comunicació entre la
Comunitat en general i l’escola, utilitzant sempre les xarxes socials de manera
crítica i responsable.
- Potenciar les relacions personals entre tots els membres de la Comunitat amb
trobades presencials.
- Promoure el treball, el gaudi, l’esforç, l’estudi, el plaer per aprendre i la
motivació com a maneres de millorar en tots els aspectes de la vida.
- Conscienciar la Comunitat Educativa per al bon ús de les TIC.
- Aconseguir el major grau de coordinació possible entre nivells, cicles i etapes.
- Millorar l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, amb
altes capacitats, diferències culturals...
- Prioritzar el desenvolupament de la competència lingüística i l’atenció especial
al desenvolupament de la comprensió lectora i de l’expressió escrita, així com
la resolució de problemes i el càlcul matemàtic.
- Potenciar l’ús de la biblioteca escolar i, amb ella, l’enamorament lector.
- Fomentar el treball cooperatiu, col·laboratiu i dialògic entre el professorat i les
bones pràctiques docents.
- Donar cobertura real a les propostes metodològiques i pedagògiques
recollides en la norma i adaptades segons els principis d’autonomia
pedagògica.
- Treballar realment en equip a tots els nivells.
- Incorporar la participació de la família, de manera estratègica, planificada i
flexible, obrint les portes del Centre en modalitats diferents per facilitar la citada
participació.

- Establir paràmetres de convivència entre tots els sectors de la Comunitat
Educativa que facilitin i desenvolupin estructures democràtiques i de respecte.
- Apostar de manera evident per la defensa de tots els Drets Humans i dels
Infants: igualtat, paritat, multiculturalitat i diversitat.
- Fer de l’escola un context d’inclusió.
- Fomentar hàbits de vida saludable.
- Fomentar el respecte pel medi ambient: cura, contaminació, neteja, estalvi
energètic, reciclatge, reutilització, respecte a la natura...
- Sensibilitzar en l’educació per al consum.
- Millorar contínuament la capacitació docent, entenent que el docent del segle
XXI s’ocupa més del ser que del saber.
- Integrar la funció inspectora i la funció assessora com a elements de millora
en les propostes pedagògiques del centre.
Tots aquests objectius es basen en un seguit de principis:
- Principi de llibertat:
o Des de la neutralitat política.
o Respecte a la llibertat de consciència.
o Límits coherents a la llibertat de càtedra.
- Principi d’igualtat:
o Equitat com a igualtat d’oportunitats.
o Inclusió educativa.
o No discriminació.
o Igualtat efectiva entre home i dona.
o Respecte a la diferència.
- Principi de dignitat:
o Respecte dels drets de l’alumnat.
o Desenvolupament de capacitats.
o Respecte a la diversitat.
- Principi de participació:
o Funcionament democràtic.
o Autonomia pedagògica i de gestió.
- Altres valors:
o Responsabilitat.
o Respecte als altres.
o Respecte al medi ambient.

o
o
o
o
o

Tolerància.
Cultura de la pau.
Solidaritat.
Compromís.
Ciutadania democràtica.

Per poder portar a terme els objectius esmentats, es necessiten propostes
concretes d’educació integral, tenint en compte:
a) Proporcionar una educació al servei de la persona:
L’escola és un lloc on es promociona la persona i la seva finalitat és afavorir
el creixement i la maduració de l’alumne en totes les seves dimensions.
Amb aquesta intenció, la nostra escola vol:
- Ajudar els alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats
físiques, intel·lectuals i afectives així com a acceptar les pròpies
fortaleses i limitacions.
- Afavorir el creixement de la dimensió social de l’alumne com aspecte
bàsic del seu creixement integral.
- Potenciar el desenvolupament de la seva dimensió ètica i transcendent,
obrir la nostra acció educativa a la recerca del sentit de l’existència
humana i presentar el missatge de Jesucrist sobre l’home, la vida, la
història i el món.
Aquestes tres dimensions constitueixen una unitat en la persona que creix i
madura a través de l’acció educativa segons l’edat i situació concreta de
cadascú. Aquesta acció implica també els educadors, que amb els alumnes
i llurs famílies participen en l’itinerari comú de continua formació.
b) Proporcionar una educació integradora de la personalitat:
Amb la nostra acció educativa volem afavorir la integració de la personalitat
i la promoció de les facultats (psicomotores, intel·lectuals i afectives) dels
alumnes a partir de:
- El creixement, l’acceptació i la superació de si mateix.
- L’expressió plàstica, corporal, dinàmica, musical, literària, dinàmica...
- L’autonomia en l’acció, amb capacitat d’independència, decisiva i
crítica i l’exercici de la llibertat i la responsabilitat en la vida social.

- El desvetllament de la sensibilitat envers el medi natural, posant
especial atenció a la seva afirmació, conservació i respecte.
- La relació amb el medi sociocultural, en un afany de coneixement i
millora de la societat.
L’educació d’aquesta dimensió biopsicològica de la persona ens fa
constatar que l’afectivitat i la intel·ligència estan íntimament vinculades a la
vivència corporal i motora, i que el conreu de totes aquestes facultats dona
a l’alumne confiança en si mateix i l’ajuda en la maduració de les seves
dimensions social, ètica i transcendent.
c) Proporcionar una educació social i compromesa en la construcció del
món:
L’home és un Ésser obert als altres, que viu i es desenvolupa en la societat i
que es configura a través de múltiples i recíproques relacions amb qui
l’envolta.
L’escola té una importància rellevant per a la iniciació en la vida social i els
alumnes han de trobar l’ajuda necessària per poder créixer en aquesta
dimensió de la seva vocació humana. Per això pretenem:
- Crear un ambient que ofereixi a tothom la possibilitat d’exercir el
respecte, la cooperació i la solidaritat.
- Aprofundir en l’estudi de la realitat social, les seves forces i les seves
opcions ideològiques.
- Orientar els alumnes amb una lectura serena, objectiva i crítica
d’aquesta realitat i dels fets i criteris que la configuren.
- Ajudar els alumnes a comunicar-se assertivament amb els altres i a
expressar les pròpies conviccions i experiències.
- Promoure llur preparació humana i professional per tal que aprofitin els
fruits del propi treball creatiu i adoptin una actitud decidida i valenta en la
societat.
- Potenciar els valors com la voluntat, la noblesa, la lleialtat, la
generositat i l’alegria.

d) L’escola s’insereix en el context de Catalunya i al servei del País, per això:

- Descobreix els trets propis de Catalunya i la resta de l’Estat Espanyol i
pren cura de fer-los conèixer a les noves generacions.
- Potencia els valors específics de la realitat catalana en un clima
d’integració i obertura a tots els homes i cultures.
- Insereix l’acció educativa en el nostre context sociocultural, a través de
l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana i de la llengua castellana i el
conreu dels costums i de la cultura familiar.
- Ajuda els alumnes i famílies en el coneixement del propi entorn, bo i
afavorint l’arrelament al medi.
- Facilita que les famílies vingudes d’altres llocs tinguin ocasió d’integrarse a Catalunya sense renunciar a la seva pròpia cultura.
- Fomenta l’aprenentatge d’idiomes i el coneixement de les TIC.

d) Ensenyem la Religió Catòlica:
L’educació que desitgem oferir als nostres alumnes s’inspira en l’Evangeli
de Jesucrist i segueix les directrius de l’Església Catòlica. Tot respectant la
persona i les seves diverses concepcions de la vida, el nostre Col·legi, es
creu amb la responsabilitat de posar en relleu la dimensió ètica i religiosa de
la cultura, amb la intenció d’activar el dinamisme espiritual de l’alumne i
ajudar-lo a assolir la llibertat ètica que pressuposa i perfeccionar-la.
L’escola Claret assumeix la dimensió ètica i transparent de l’home com una
dimensió humana. Així, doncs, en els nostres plantejaments educatius
donem importància a la dimensió ètica i religiosa de la persona.
Procurem una reflexió dels nostres alumnes sobre l’interrogant de la pròpia
vida, que acompanya tota persona i l’ajuda a afrontar el misteri de la seva
existència.
El catolicisme és objecte d’ensenyament en el nostre Col·legi no solament
com a base de la fe que intentem transmetre, sinó com a una dimensió
cultural i element constitutiu de la cultura occidental, sense oblidar les altres
cultures religioses.
Per això l’ensenyament religiós escolar:
-

Suposa un estudi de la religió catòlica i els seus dogmes, la fe i
els costums d’aquesta.

-

Vol donar resposta als grans interrogants existencials que es
plantegen a la persona humana.
Contribueix a la formació d’una actitud crítica i compromesa
envers la societat.
S’imparteix en un marc de respecte i de llibertat i ens permet oferir
als alumnes la possibilitat de plantejar-se la pròpia existència
segons l’Evangeli.

4.2. Principis metodològics

La metodologia es considera un element fonamental en qualsevol procés de
planificació educativa, ja que de la seva implementació obtindrem l’adquisició
d’habilitats-competències.
Els principis metodològics es refereixen a una seqüència d’accions
d’ensenyament-aprenentatge, que inclouen tots els elements del currículum,
que el professorat utilitza en la seva docència amb una finalitat determinada, és
a dir, tot allò que es tindrà en compte per ajudar els alumnes a assolir els
objectius i desenvolupar les seves capacitats.
Aquesta seqüència ha de ser ordenada i alhora flexible, susceptible d’adaptació
en funció de qualsevol variable que pugui aparèixer. Cada docent l’utilitzarà
segons les seves realitats i necessitats tenint en compte que mai qui aprèn ha
de supeditar-se al mètode o a qui ensenya.
Els mètodes o estratègies metodològiques o educatives han de subordinar-se a
les condicions psicològiques de l’aprenent i les seves fortaleses.
En aquest sentit, a l’escola fomentem l’activitat dels alumnes i promovem la
pràctica de les seves destreses i habilitats a fi d’introduir-los en l’àmbit del
saber fer, potenciem la iniciativa i l’espontaneïtat, acceptant el respecte l’ordre i
l’autodisciplina.
Per aquests motius, a la nostra escola adoptem un mètode de treball que:
- Dona especial importància al desenvolupament integral per mitjà de
les oportunes tècniques d’estudi i de treball i potencia l’adequat
exercici de desenvolupament de la memòria.
- Suscita, estimula l’activitat i afavoreix el descobriment de la capacitat i
de la pràctica de destreses en el món de la investigació, l’art i l’espai.

- Assegura la relació de les activitats d’ensenyament i aprenentatge
amb la vida real de l’alumnat partint de les experiències que posseeix
(que no són únicament continguts).
- Dissenya situacions d’aprenentatge que permetin a l’alumnat establir
relacions importants entre els coneixements i experiències prèvies
amb els nous aprenentatges, tot sabent que aquesta relació no és
necessàriament epistemològica.
- Afavoreix l’expressió i la comunicació en la llengua pròpia dels
alumnes.
- Promou un aprenentatge basat en la curiositat, l’interès i la motivació
constant, sense excloure l’esforç personal en el treball individual i de
grup.
- Potencia la iniciativa i l’interès espontani de l’alumnat en el
coneixement dels codis convencionals i dels instruments de cultura.
- Afavoreix la interacció entre l’alumnat i els docents i la de l’alumnat
entre si, per a què es produeixin la construcció dels aprenentatges i
l’adquisició de les competències.
- Ajuda els alumnes a comprendre i acceptar les regles del joc en el
treball en comú: respecte, ordre i autodisciplina.
-

Té en compte les peculiaritats de cada grup, els ritmes
d’aprenentatge i els estils de cada estudiant, els seus interessos i
fortaleses per adaptar els mètodes i els recursos a les diferents
situacions.

- Proporciona contínuament informació a l’alumnat sobre el moment del
procés d’aprenentatge en què es troba i el fa prendre consciència de
les seves possibilitats i de les dificultats per superar.
- Fomenta l’autonomia en el treball i l’autoavaluació.

4.3. Rol de l’alumne

L’alumne és el protagonista de la comunitat educadora i el centre del seu
aprenentatge. El rol de l’alumne del segle XXI és aprendre a pensar i a triar, per
tant, la clau està en aprendre a preguntar i preguntar-se.
Tenint en compte els descobriments de les neurociències, sabem que “només
s’aprèn allò que s’estima” (F. Mora) i que l’aprenentatge depèn de la relació
que s’arribi a establir entre tots els elements i les persones de l’escola, per tant
l’alumne arribarà a l’aprenentatge des de:
- La confiança: La sensació de dominar la situació i la comprensió del
món i la seguretat que els adults estimen el seu alumnat per qui són i
no pel que fan.
- La curiositat: La sensació que el descobriment és positiu i produeix
plaer, activa el cervell, cosa que només és possible aprendre a partir
de les preguntes.
- La intencionalitat: El desig i la capacitat de produir un impacte i
d’actuar al respecte amb persistència, cosa que està relacionada
amb la sensació de competència, de ser eficaç.
- L’autocontrol: Autonomia. Sentir la conquesta d’un mateix o del món
des de les pròpies decisions. Sensació de control intern.
- La relació: Comprometre’s amb els altres. La sensació de ser comprès
i de comprendre els altres. Admiració.
- La capacitat de comunicació: El desig i la capacitat d’intercanviar
verbalment idees, sentiments i conceptes amb els altres.
- La cooperativitat: Equilibrar les pròpies necessitats amb les dels altres
en les activitats grupals.

4.4. Rol del docent

La funció del docent és la d’aprendre, i per aconseguir-ho necessita tenir una
actitud de desaprendre; la seva funció és escoltar, sorprendre’s i provocar en
l’alumnat la pregunta i la curiositat.
En la funció del professorat relativa a la seva relació amb l’alumnat no cal
únicament una adequada estratègia amb la que motivar-lo per aconseguir un
bon desenvolupament de les competències, habilitats i capacitats, sinó que

sobretot ha de crear el clima de cooperació en què en la relació professoratalumnat es busqui el plaer de parlar, de pensar, d’inventar i de jugar junts.
El docent, per tant, ha de ser proper, que pugui mantenir una constant
interacció comunicativa i reflexiva amb l’alumnat. Ha de ser un docent
comunicatiu i comunicador, ja que l’escola és un espai de continua relació entre
persones. Però sobretot, ha de ser una persona que escolti, perquè l’escolta és
una manera molt activa de ser.
L’aprenentatge només arriba des de la seguretat, la curiositat i l’admiració. El
rol del docent del segle XXI és crear aquestes plataformes a l’escola.
L’exercici de les diferents competències assignades a la Direcció i al
professorat s’ha de desenvolupar harmònicament i solidàriament, al servei de
cada persona, de cada família del Centre i de la societat sencera.
La missió essencial del professorat del nostre Centre és que tots els alumnes
aprenguin millor i amb més interès, col·laborant a crear expectatives d’èxit per
a cada alumne.
Els professors de la nostra escola:
- Són educadors, és a dir, la seva tasca formativa va més enllà del que
comporta la transmissió sistemàtica d’una sèrie de coneixements i
transmeten una visió cristiana de la vida.
- Juguen un paper decisiu en la vida de l’escola, ja que estan
directament implicats i col·laboren activament en la preparació,
realització i avaluació del projecte educatiu de centre.
- Donen a llur tasca formativa el sentit i la coherència que exigeix el
Caràcter Propi del Centre i el tipus d’educació que s’ofereix d’acord
amb la institució Titular.
Per dur a terme aquesta missió caldrà, d’una banda adoptar mesures positives:
formació del professorat, treball en equips, d'assessorament i ajuda puntual,
canvi d’actituds, augment dels recursos, elaboració de materials, intercanvi
d’experiències...

4.5. Rol de les famílies

La primera responsable de l’educació dels fills és la família.
La família té dret a decidir el tipus d’educació que desitja per als seus fills i el
Centre que més s’ajusta a les seves conviccions personals.
La formació que l’alumne rep en el Centre ha de trobar acollida i ressò a la llar i
viceversa i, del contrari, es plantejaria el procés formatiu, havent un trencament
en aquest procés formatiu.
El Centre considera indispensable que la família no falti a les reunions i a les
entrevistes de tutoria.
El nostre Centre aspira a oferir als alumnes, en estreta relació amb les seves
famílies, una educació completa.
Els principis educatius bàsics que presideixen la tasca educativa del Centre són
coneguts i acceptats lliurement per la família, professors i alumnes, que es
comprometen solidàriament al seu manteniment.

4.6. Relació família i escola

La relació família-escola ha de ser el més estreta possible per aconseguir una
acció educativa coherent.
La nostra concepció d’escola com a complement de la família fa que cerquem
una relació propera entre escola i família, a través de l’intercanvi entre pares i
tutors.
L’àmbit familiar juga un paper essencial en la determinació de les actituds i dels
valors que els nens i joves aprenen a interioritzar al llarg del seu
desenvolupament.
Quan aquest ambient reuneix les condicions adequades, el fill troba la
seguretat i la confiança que necessita per iniciar les seves experiències de
llibertat, dona els primers passos en les relacions socials i afectives i aprèn a
practicar el respecte als altres, a acceptar les diferències i a col·laborar amb els
seus companys. Per això, l’acció educativa escolar requereix una intensa
relació entre la família i els educadors.

Volem potenciar aquesta relació de manera que:
- El fill pugui rebre una proposta educativa coherent que garanteixi la
continuïtat de l’acció formativa iniciada a la llar.
- Els tutors puguin ampliar el coneixement de l’alumne i augmentar així
les seves possibilitats d’ajuda i orientació.
- La família rebi l’oportuna informació sobre el progrés o dificultats dels
fills en el treball escolar i estiguin en condicions de donar als tutors el
suport que necessiten en la seva acció formativa.
- L’acció educativa escolar sigui una ajuda i un estímul en el treball
formatiu que la família realitza amb els fills.
Aquesta cooperació mútua s’ha de fonamentar en la relació constant entre
família, tutors, professors i Direcció de l’escola.
Aquesta relació dona fecunditat a l’acció educativa i contribueix a assolir un bon
nivell de qualitat en la formació integral dels alumnes.

4.7. L’espai com a generador d’aprenentatge

A la nostra escola creiem que l’ambient físic és determinant per aconseguir els
objectius educatius proposats ja que quan aquest ambient físic genera benestar
està facilitant que s’hi produeixi aprenentatge.
És per això que vetllem per la qualitat, el disseny i la cura dels espais en una
tasca contínua que requereix ser pensada, compartida i comptar amb la
implicació de tots els agents que els configuren.
L’espai que busquem és aquell que es pot personalitzar fàcilment, que es pot
transformar i que fa possible diferents maneres d’habitar-lo i usar-lo en el
transcurs de la jornada o amb el pas del temps.
Ha d’incloure múltiples processos i ha d’estar organitzat de manera que pugui
adaptar-se a les possibilitats, als interessos i a les necessitats dels infants i
joves que l’han d’utilitzar. De la mateixa manera, els acords i els compromisos
per usar-lo es fan visibles, clars i es comparteixen amb tots els usuaris, de
manera que promoguin l’autonomia i la responsabilitat.

Les condicions d’accessibilitat dels espais són determinants per aconseguir una
bona adaptabilitat del centre als diferents usos.
Evitar les barreres arquitectòniques serà cabdal per obtenir un espai
accessible, transitable i habitable per a la diversitat de persones que conformen
la comunitat educativa.
Per tal que la interacció amb l’entorn sigui el més significativa possible per
atendre la diversitat de les persones que hi conviuen, treballem per a què
l’espai promogui diversitat d’estímuls sensorials, amb l’objectiu que cada
persona hi pugui sintonitzar segons les seves característiques de recepció
individual, ja que no podem concebre solucions unívoques per a tothom.
El component estètic associat als espais proporciona contextos gratificants i
plaents que predisposen a treballar millor, estimulen la creativitat i la
competència social. Els entorns físics agradables, càlids i acollidors, amb
materials curosament creats, ajuden a crear una atmosfera adequada per als
aprenentatges.
Darrera aquest concepte estètic també hi ha un concepte ètic: una manera de
veure l’educació i el creixement de l’infant. Quan parlem d’ètica i estètica també
parlem de responsabilitat, de compromís d’alumnes i docents, de tenir cura
d’un espai comú.

4.8. El Projecte Lingüístic *

El Projecte Lingüístic de l’escola és un document en el que s’especifica el
tractament, l’ús i el procés que seguim per tal que els alumnes assoleixin les
destreses bàsiques necessàries per utilitzar les llengües com a vehicle de
comunicació, i, per tant, el procés d’ensenyament-aprenentatge de les diferents
llengües que impartim: català, castellà, anglès com a primera llengua
estrangera i francès com a segona llengua estrangera.
La triple funcionalitat de la llengua com a instrument de comunicació, de
representació i de socialització, afecta la globalitat de l’activitat que es fa a
l’escola i, per aquest motiu, la planificació del seu tractament no es pot limitar a
les àrees lingüístiques ni a l’àmbit estrictament curricular.
A l’escola considerem la competència comunicativa lingüística com la base de
tots els aprenentatges perquè fa possible l’accés i la gestió de la informació, la
construcció i comunicació dels coneixements, la representació, interpretació i

comprensió de la realitat i l’organització i autoregulació del pensament, les
emocions i la conducta.
Afavorim un entorn estimulant perquè la curiositat, el coneixement i la creativitat
ajudin al desenvolupament lingüístic. Saber escoltar, parlar, dialogar,
conversar, llegir i escriure són les competències imprescindibles per viure,
treballar i exercir amb plenitud els drets com a ciutadà, per això, a la nostra
escola tenim com a finalitat l’impuls de la lectura i el plurilingüisme.
L’objectiu lingüístic és aconseguir que al final de l’escolarització obligatòria tot
l’alumnat, sigui com sigui i vingui d’on vingui, tingui capacitat d’emprar diferents
llengües, en funció del context i dels interessos comunicatius. Això vol dir el ple
domini del català, del castellà i un domini suficient de l’anglès, juntament amb
una actitud d’obertura i de respecte de la diversitat lingüística i cultural.
Els objectius clau del nostre Projecte Lingüístic són:
- Garantir el coneixement de la llengua catalana a tot l’alumnat,
independentment de la seva llengua d’origen, per fer ciutadans
arrelats i contribuir a la plena participació ciutadana.
- Garantir el coneixement de la llengua castellana i anglesa per fer
persones obertes i competents.
- Despertar la sensibilitat lingüística plurilingüe per fer persones
receptives a la diversitat cultural i a la convivència intercultural.
- Organitzar les diferents llengües, els recursos propis i els criteris per
avaluar-ne els resultats.

5. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

5.1. Criteris per concretar el currículum

Partim de la idea que el currículum ha de desenvolupar fortaleses i no ha de
confondre ensenyament amb saber, ni competència amb titulació.
El currículum és el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts,
mètodes pedagògics i criteris d’avaluació que treballem en cadascuna de les
etapes educatives.
La programació ens permet establir les intencions educatives i el pla d'actuació
o intervenció d'un equip docent durant un període temporal determinat. És, per
tant, una eina al servei del professorat, ja que ens ajuda a anticipar i concretar
què s'ha de fer a l'aula i com s’ha de fer, i també és un mitjà de comunicació
professional, en tant que ens permet fer el seguiment de les actuacions
previstes i esdevé una eina útil perquè els equips docents reflexionem sobre la
tasca educativa i sobre la progressió dels aprenentatges de l'alumnat. També
ens permet garantir la continuïtat educativa quan es donen canvis en l'equip
docent.
En les Programacions d'aula s'estableix, doncs, l’organització i distribució de
les unitats didàctiques per a cada curs, i en elles s'identifiquen les activitats,
accions i actuacions concretes que contribuiran a l'assoliment de les
competències bàsiques prèviament establertes.
En l’elaboració de les programacions es tindrà en compte que:
-

La programació sigui flexible i oberta a fi que permeti incorporar noves
activitats referides a fets actuals i/o de participació col·lectiva.

-

En la programació dels projectes i de les àrees es doni importància als
conceptes que cal anar assolint al llarg de l'escolarització, però donant una
especial rellevància a l'adquisició de procediments i actituds que permetin
desenvolupar les capacitats i les competències bàsiques. Es buscarà
l'equilibri entre què s'ha de saber i les competències que s'han de tenir.

-

El procés d'ensenyament estigui al servei del desenvolupament
d'aprenentatges significatius i funcionals, en què les connexions i relacions
lògiques entre els aprenentatges de les diferents àrees dotin els alumnes de

recursos suficients per solucionar variades situacions que se li presentin en
la seva vida diària.
-

Caldrà provocar situacions per al desenvolupament d'actituds crítiques i
relacions positives dins de l'aula, incidint especialment en processos de
treball grupals que afavoreixin la socialització i la comunicació.

-

És necessari partir de les característiques psicoevolutives dels alumnes,
prenent com a referència els seus coneixements previs en la construcció
dels aprenentatges i la implicació activa de l'alumne en tot el procés
d'ensenyament-aprenentatge.

-

Cal respectar els diferents ritmes de treball i l’adquisició d'aprenentatges,
planificant activitats de reforç o ampliació per satisfer totes les necessitats.

-

Periòdicament es revisaran els currículums a fi d'actualitzar-los i adequarlos a les noves necessitats d'una societat en constant evolució

5.2. El Projecte Curricular *

El Projecte Curricular del Centre, com a document específic, recull el conjunt de
decisions compartides per tot el professorat del centre que parlen del què, com
i quan ensenyar i avaluar els seus alumnes.
El PCC és una eina cabdal per a la presa de decisions, per a la millora de la
qualitat de l’ensenyament, per a la formació permanent .
Per tant ha de ser una eina:
-

Per la presa de decisions. És l’eina dinàmica que facilita a l’equip docent del
Centre les pautes per a la planificació del diferents components curriculars.
Per a la millora de la qualitat de l’ensenyament per tal que garanteixi la
coherència i el sentit de totes les actuacions docents.
Imprescindible per a la reflexió i la pràctica docent.
Documental que a part del valor administratiu, ha de ser la proposta
educativa de l’equip de professionals del centre.

5.3. Criteris d’organització pedagògica

Els alumnes estan agrupats per edats segons l’any de naixement i el nombre
d’alumnes per grup segueix les ràtios determinades pel Departament
d’Ensenyament.
Els criteris per organitzar l’alumnat en grups classe es basen en el principi
d’heterogeneïtat, per tant, l’agrupament de l’alumnat es fa tenint en compte
que un grup classe ha d’estar format per la diversitat d’alumnes que hi ha al
Centre, és a dir, equilibrat quant al nombre de nois i noies, capacitats,
interessos, procedències i amics/amigues.
En la confecció de grups de Primer curs de segon cicle d’Educació Infantil i
Primer d’Educació Secundària també es té en compte la informació procedent
d’entrevistes amb famílies, tutors de l’escoles bressol o escoles de primària
segons el cas i resultats de les CCBB a 6è.
Cada nivell està format per dos grups-classe i té assignat un mestre tutor que
està coordinat amb tots els mestres que intervenen en el grup.
A llengua catalana i matemàtiques es redueix la ràtio però mantenint el criteri
de fer grups heterogenis. Els grups originats per a tal fi, canvien cada trimestre.
Tanmateix, al llarg del curs escolar es fan diferents agrupaments dels alumnes
segons les activitats a realitzar per tal de distribuir i dosificar el temps
d’aprenentatge, intercalant diferents moments per al treball dirigit, individual, en
equip o autònom.
Al llarg de l’escolarització, els grups d’un mateix nivell es barrejaran seguint els
criteris d’heterogeneïtat abans citats als cursos que són final de cicle i/o etapa,
és a dir, a tercer curs de segon cicle d’Educació Infantil, a 2n, 4t i 6è de
Primària i a 2n de Secundària.
Els grups de treball col·laboratiu s’estructuren seguint els mateixos criteris. Al
llarg del curs poden modificar-se.
Un cop al mes, els alumnes d’Educació Infantil s’agrupen per a la realització
d’activitats lligades a la Pastoral amb els seus “Padrins” d’Educació Primària de
manera que s’afavoreixen els vincles intergeneracionals.
El professorat s’agrupa per equips educatius segons l’etapa i el cicle al que
pertany. En el cas d’Educació Secundària, l’agrupament dels docents es fa per
especialitat.

Cada equip educatiu es reuneix setmanalment per consensuar estratègies a
seguir, formar-se, valorar, reflexionar, intercanviar i cooperar per un millor
ensenyament que doni resposta als reptes de l’educació del segle XXI.
D’altra banda, cada cicle té un representant en la figura del coordinador/a de
cicle que es reuneix, també setmanalment, amb l’equip directiu.

5.4. Criteris d’avaluació i promoció

L’avaluació, amb una clara funció pedagògica, regula tot el procés
d’ensenyament i aprenentatge. L’entenem, doncs, com un mitjà per regular els
aprenentatges i identificar les dificultats. Per als alumnes és una eina per
aprendre a través dels encerts, errors i oblits i per al professorat una eina de
revisió i reflexió de la pràctica docent que permet identificar les dificultats i
progressos de l’alumnat per adaptar la seqüència didàctica a les seves
necessitats.
L’avaluació compleix tres funcions:
-

Funció diagnòstica. L’avaluació inicial ens permet conèixer actituds,
experiències personals, representacions prèvies, maneres de raonar,
coneixements previs...Permet valorar la situació de cada estudiant i del grup
abans d’iniciar el procés d’ensenyament-aprenentatge. Professorat i
alumnat prenen consciència dels punts de partida i així es pot adaptar el
procés a les necessitats detectades. També permet que els estudiants es
representin els objectius i continguts.

-

Funció reguladora: A través de l’avaluació formativa i l’avaluació formadora.
▪ Avaluació formativa. Permet al professorat fer el seguiment del
procés d’ ensenyament-aprenentatge: l’adequació, l’organització
dels temps i de les tasques, la capacitat de veure i fer veure les
dificultats, de fer front als obstacles per adaptar la seqüència
didàctica a les necessitats d’aprenentatge de l'alumnat.
▪ Avaluació formadora. Els estudiants aprenen a detectar possibles
dificultats per fer-hi front (aprendre de l’error). Cal assegurar que
s'apropiïn dels objectius d’aprenentatge i dels criteris d’avaluació i
aprenguin a anticipar i planificar les operacions necessàries per a
resoldre una tasca.

-

Funció qualificadora, amb l’avaluació sumativa que ens permet
sistematitzar, estructurar i recapitular, així com valorar els resultats
obtinguts al final del procés d’ensenyament-aprenentatge i les diferències
entre el punt de partida i el final. A partir dels resultats, el professorat
determinarà aquells aspectes de la seqüència d’ensenyament que caldrà
modificar (metaavaluació). Té una funció qualificadora que informa dels
resultats alhora que pot tenir una funció certificadora al final de l´etapa.

L’avaluació forma part de la vida de l’aula. És inherent a totes les activitats i
potenciem que siguin els propis alumnes qui la facin:
- Compartim objectius i criteris d’avaluació amb l’alumnat per tal de fer-lo
partícip i col·locar-lo al centre del procés d’aprenentatge.
- Parlem, compartim, emetem judicis sobre la qualitat d’una tasca, sobre
el procés o els resultats.
- Prenem decisions sobre els aspectes que podem millorar.
- Ho fem de manera contínua i global.
- Gestionem l’error com a oportunitat d’aprendre.
- Realitzem activitats d’avaluació competencials.
- No fem “exàmens” reproductius en els quals els alumnes no poden
transferir aquells coneixements que han anat construint, i només
repeteixen informacions memoritzades.

L’avaluació tindrà unes particularitats especials segons l’etapa a la que ens
referim, recollides en les corresponents indicacions normatives.
“L’avaluació ha d’estar integrada i contextualitzada en la dinàmica habitual de
l’escola (ha de ser significativa per als infants), ha de ser diversa (que tingui en
compte com més fonts d’informació i de contrast millor) i s’ha de portar a terme
en un ambient compartit i dinàmic.” (Currículum i orientacions. Educació infantil,
segon cicle. 2016).
“L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes en l’educació primària
ha de ser contínua i global, amb una observació sistemàtica de l’assoliment
dels objectius educatius, integradora de les valoracions de totes les àrees, amb
una visió globalitzadora del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa i centrada
en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques”.
(ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny).

“L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària
obligatòria és global, contínua i diferenciada segons les matèries i té com a
finalitat la millora dels processos d’aprenentatge dels alumnes. El professorat
ha d’avaluar tenint present els diferents elements del currículum”. (ORDRE
ENS/108/2018, de 4 de juliol).
Així, doncs, l'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat és contínua
i global, i té en compte el seu progrés en el conjunt d'àrees del currículum. Es
duu a terme tenint en compte els diferents elements del currículum i el
desenvolupament de les competències bàsiques.
Els criteris d'avaluació es presenten com el referent fonamental a les
avaluacions per valorar el grau d'assoliment de les competències bàsiques i
dels objectius de cada matèria. Expressen el tipus i grau d’aprenentatge que
s’espera que obtinguin els alumnes.
Per a l’educació infantil, els criteris generals d’avaluació seran els següents:
(Decret 181/2008, de 9 de setembre)
1. Saber explorar i reconèixer les parts, les possibilitats i característiques del
seu propi cos. Expressar-se amb les pròpies emocions i iniciar-se en la seva
identificació.
2. Participar en el joc, a través del moviment, assimilant sensacions referides a
l’espai i al temps i amb una comprensió progressiva de la necessitat d’unes
normes.
3. Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup, establint
relacions afectives positives mútues.
4. Fer de manera autònoma, progressivament, activitats habituals referents a la
pròpia cura, a les tasques escolars i en la relació amb els altres.
5. Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural, social i cultural, i
utilitzar els recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions.
6. Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les experimentacions,
emprant les mesures adequades i la seva representació gràfica.
7. Aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, classificar, reconèixer
patrons i verbalitzar-ho.
8. Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos,
sentiments i emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions

habituals de conversa i d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no
discriminatori, i amb actitud de respecte vers altres cultures i diferents llengües.
9. Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text
oral i l’escrit, iniciar-se en l’ús funcional de la lectura i l’escriptura. Crear de
manera individual i col·lectiva petits textos i dibuixos.
10. Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar,
interpretar i crear en els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical,
matemàtic i audiovisual, i incorporar la iniciació als instruments tecnològics
(TAC).
Els criteris generals per a l’avaluació dels alumnes d’educació primària seran:
1. Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un
ciutadà 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 i emprenedoria, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat,
interès, plaer per aprendre i creativitat en l’aprenentatge.
3. Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència i per prevenir
i gestionar de forma positiva els conflictes, tant en l’àmbit familiar com en
l’àmbit escolar i social.
4. Respectar el dret a la diferència de les persones i debatre críticament les
diferències culturals i religioses des d’una perspectiva intercultural.
5. Adquirir autonomia personal i elaborar una imatge positiva i equilibrada d’un
mateix per afavorir la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la no
discriminació de persones amb discapacitats; defensar l’aplicació dels drets
humans en tots els àmbits de la vida personal i social, sense cap tipus de
discriminació per raó de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol altra condició
o circumstància personal o social.
6. Desenvolupar les competències lingüístiques bàsiques tant en llengua
catalana, com en llengua castellana per poder-se comunicar de manera eficaç
oralment i per escrit.
7. Valorar la lectura, i l’hàbit lector, com una activitat bàsica per assolir objectius
personals i participar en els temps de lectura que proposi el centre dins l’horari
lectiu.

8. Adquirir, almenys en una llengua estrangera, la competència comunicativa
bàsica que permeti expressar i comprendre missatges senzills i comunicar-se
amb els altres en situacions quotidianes.
9. 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.
10. Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper,
reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat
d’extrapolar aquests coneixements a altres entorns i al món en general;
comprendre, a partir de l’observació de fets i fenòmens senzills, els principals
mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de ser capaç de prendre
compromisos responsables per mantenir-lo o introduir elements de millora.
11. Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la
construcció de propostes visuals.
12. Desenvolupar les competències digitals per a la construcció i expressió dels
aprenentatges adequats a l’edat.
13. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i
en la manera de relacionar-se amb els altres, i aquelles que fomentin la igualtat
de gènere, així com una actitud contrària a la violència i als prejudicis de
qualsevol mena.
14. Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el
dels altres, respectar les diferències i utilitzar l’educació física per afavorir el
desenvolupament personal i social.
15. Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació vial i les actituds de
respecte que afavoreixin la prevenció d’accidents de trànsit.
16. Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els
recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions
personals i necessitats de la vida quotidiana.
A l’educació secundària, els criteris generals d’avaluació amb els que es
valorarà l’assoliment de les competències bàsiques seran:
1. 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.

2. Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi, de treball individual i cooperatiu i
de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge responsable i
eficaç per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.
3. 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.
4. Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la
relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus,
els comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament.
5. Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, el sentit crític,
la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre
decisions i assumir responsabilitats.
6. Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la
pròpia cultura i d’altres cultures en un marc de valors compartits, fomentant
l’educació intercultural, la participació en el teixit associatiu del país, i respectar
ne el patrimoni artístic i cultural.
7. Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals,
geogràfiques i socials de la societat catalana, i progressar en el sentiment de
pertinença al país.
8. Adquirir unes bones habilitats comunicatives: una expressió i comprensió
orals, una expressió escrita i una comprensió lectora correctes en llengua
catalana i en llengua castellana; i consolidar hàbits de lectura i comunicació
empàtica, així com el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.
9. Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües
estrangeres.
10. Desenvolupar habilitats per a l’anàlisi crítica de la informació, en diferents
suports, mitjançant instruments digitals i d’altres, per transformar la informació
en coneixement propi, i comunicar-lo a través de diferents canals i formats.
11. Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat d’oportunitats.
Desenvolupar el sentit crític i l’autonomia personal.
12. Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que
s’estructura en diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la
ciència per identificar els problemes propis de cada àmbit per a la seva
resolució i presa de decisions.

13. Gaudir i respectar la creació artística, comprendre els llenguatges de les
diferents manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i
representació.
14. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el
medi ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.
15. Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar
les diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat
física i l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i
social.
16. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva
diversitat i preservar el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó
d’orientació sexual.
17. Valorar la necessitat de l’ús segur i responsable de les tecnologies digitals,
tenint cura de gestionar la pròpia identitat digital i el respecte a la dels altres.
Seguint de les directrius generals i prescriptives de la normativa educativa les
característiques essencials de l’avaluació són:
Per aconseguir una autèntica integració de l'avaluació en el procés
d'ensenyament-aprenentatge, es dissenyen i utilitzen procediments i
instruments d'avaluació que permeten el maneig d'indicadors propis de la unitat
didàctica i de les competències.
Els procediments i instruments d'avaluació que utilitzem són:
- L’observació, que permet descriure procediments i instruments (treballs
realitzats, proves escrites, entrevistes, instruments de registre).
- Els treballs de l'alumnat i les proves, que són instruments que aporten
molta informació a l'avaluació dels aprenentatges, així com els murals,
les representacions, els petits relats, etc.
- L'anàlisi de produccions de l'alumnat, les proves orals i escrites, així
com estratègies que els permeten avaluar el seu propi aprenentatge.
- Els processos d'autoavaluació i coavaluació com a models avaluatius
imprescindibles en el desenvolupament de les competències.
Proposem activitats en què l'alumnat posi en pràctica allò après, de manera
que demostri la seva comprensió.
Per compartir l’evolució del procés d’aprenentatge amb les famílies, els docents
realitzen:

-

Reunions col·lectives: Una, com a mínim, a l’inici de cada curs.
Entrevistes individuals: Una, com a mínim, al llarg de cada curs
Informes escrits: Un al final de cada trimestre i a final de curs informen dels
resultats que consten en els documents oficials d’avaluació.

El resultat de l’avaluació final de cada nivell permet a l’equip docent tenir
informació per prendre decisions sobre la promoció de l’alumne al nivell
següent.
El professorat té la competència de proposar la promoció o, en el seu cas la
retenció en el mateix curs, tenint en compte no només els aspectes acadèmics
sinó també els personals i emocionals. Així doncs, sempre que es proposa una
retenció es fa pensant en el benefici de l’alumne, com a oportunitat que
afavoreixi el seu benestar.
Quan es decideix una retenció, el tutor informarà la família dels criteris utilitzats
i es procurarà l’acord amb la família.

6. L’ORGANITZACIÓ

L’escola Claret és una autèntica comunitat educadora, on el conjunt
d’estaments treballen harmònicament i posen en comú il·lusions, objectius i
realitzacions en el marc del Projecte Educatiu.
La Institució Titular garanteix el servei educatiu de l’escola, fent-se responsable
de donar continuïtat als principis que defineixen el tipus d’educació que
constitueixen el Caràcter Propi del Centre i donen coherència al Projecte
Educatiu i al Reglament de Règim Interior.
6.1. Criteris que defineixen l’estructura organitzativa
L’estructura organitzativa està dissenyada de forma que faciliti i incentivi la
comunicació efectiva i eficient i la cooperació entre tots els membres de l’equip
de treball, i també amb altres agents externs.
6.2. Òrgans de govern i participació

ARTICLE 8. ELS ÒRGANS DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE
L’estructura de gestió del Centre està formada per òrgans de govern i per
òrgans de coordinació, quan s’escaigui.
Els òrgans de govern del Centre poden ser:
a) Unipersonals:
- Titular.
- Director.
- Sots-director i/o Coordinador Pedagògic.
- Cap d’Estudis.
b) Col·legiats:
- Consell Escolar.
- Claustre de Professors.
- Equip Directiu.

Són de caràcter obligatori el Director, el Claustre de Professors i el Consell
Escolar.
Els òrgans de coordinació del Centre poden ser:
a) Unipersonals:
- Cap de Departament.
- Coordinador de Cicle.
- Professor tutor.
b) Col·legiats:
- Equips de Cicle.

-

Equip Directiu: L'equip directiu és l'òrgan executiu de govern del nostre
Centre i està integrat pel Titular, el Director, el sots-director i els caps
d'estudis.

Correspon al Titular nomenar i fer cessar els membres de l'equip directiu.
També li correspon l'assignació o la delegació de funcions a altres membres
del claustre, i la revocació d'aquestes funcions.
El Director respon del funcionament del centre i del grau d'assoliment dels
objectius del projecte educatiu i ret comptes davant el consell escolar i
l'Administració educativa.
El Director és responsable de l'organització, el funcionament i l'administració
del Centre, n'exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal. El
director té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de
lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió.
El director pot delegar en els membres de l'equip directiu les funcions
establertes.

Els òrgans col·legiats de participació són:
-

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el
control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels
aspectes educatius del centre. Està integrat per tot el professorat i el
presideix el director.

-

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat
escolar en el govern del centre. Estarà constituït per:
- El Director del Centre, que actuarà com a president del Consell
Escolar.
- Tres membres designats per la Titularitat del Centre.
- Quatre representants dels professors.
- Quatre representants dels pares o tutors dels alumnes del Centre.
D’entre els representants dels pares, un serà designat per l’associació de
pares d’alumnes del Centre més representativa d’acord amb el seu nombre
d’associats, quan en el Centre hi hagi aquest tipus d’entitat associativa.
Aquest representant cessarà per les mateixes causes que els representants
electes dels pares d’alumnes i, a més a més, per decisió de l’associació de
pares d’alumnes que el va designar.

Els òrgans de coordinació:
El lideratge pedagògic i funcional del centre l’assumeix l’equip directiu
juntament amb la comissió pedagògica i el fa extensiu als diferents equips de
treball, fomentant la participació de tota la comunitat educativa.

El Claustre de professors és l’òrgan propi de participació del professorat del
Centre en la seva gestió.
Formen part del claustre tots els professors que prestin els seus serveis en les
etapes concertades del Centre, i el presideix el director del Centre. S’organitza
de la següent manera:
-

Coordinació de cicle: En forma part tot el professorat, tutors i especialistes,
que imparteix classe dins el mateix cicle. Un dels membres exerceix les
tasques de coordinació.

En els òrgans de participació estan:
- Associació de pares i mares d’alumnes, legalment constituïda que tingui la
condició més representativa en el Centre, podrà designar 1 dels 4
representants dels pares d'alumnes en el Consell Escolar, prèvia comunicació
al Titular del Centre, formulada amb anterioritat a l'inici del termini de
presentació de candidatures, en la qual s'indicarà el nombre del representant
designat.
Si l’Associació de Mares i Pares d'alumnes designa a un membre del Consell
Escolar el podrà destituir en qualsevol moment i designar o no a un de nou,
passant en aquest darrer cas, a ser membre del Consell Escolar el primer
substitut.
- Representants d’alumnes: Els alumnes participaran en el Consell Escolar del
Centre a través dels seus representants. Escolliran els seus representants per
al Consell Escolar del Centre.
Els corresponents òrgans de govern escoltaran l'opinió dels alumnes a través
dels seus representants abans de procedir a l'aprovació de:
a) La planificació definitiva del calendari de les avaluacions.
b) La programació i organització de les activitats extraescolars.

La seva definició i competències estan recollides al Reglament de Règim
Interior.

6.3. Lideratge i equips de treball

El treball en equip, el contrast, l’experiència i la participació activa del
professorat en la investigació de problemes educatius són determinants de
l’estil propi del nostre Centre. Aquest treball en equip és el principi que
sustentarà l’elaboració del pla de reunions dels òrgans de coordinació docent.
L’eficàcia dels equips de treball depèn de molts factors diferents, però un dels
més importants és la relació que s’estableix entre els seus membres.
Per tal de garantir l’eficàcia i eficiència dels equips de treball així com les bones
relacions entre els seus membres es tindrà en compte:
-

-

Que les comunicacions siguin obertes i respectuoses.
Que es doni un lideratge participatiu.
Que es proporcioni en tot moment l’adequada informació sobre el que
s’espera de cada membre de l’equip.
Que estigui definida amb claredat la visió, la missió de la Institució així com
els objectius que es persegueixen.
Que cada un dels membres de l’equip se senti reconegut com a persona
valuosa i senti escoltades i reconegudes les seves opinions.
Que hi hagi un interès compartit i compromís de tots pel progrés dels
projectes del Centre, per la consecució dels objectius comuns i per trobar
solucions als problemes.
Que tots els membres posseeixin les competències necessàries per
desenvolupar les seves funcions.

Per millorar el funcionament de l’equip, sempre que sigui necessari, el conjunt
de l’equip o els membres que ho requereixin individualment participaran en les
accions de desenvolupament professional necessàries: formació, reunions de
treball...

6.4. Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre:

 El Centre determina les pròpies normes d'organització i funcionament.
 Les normes d'organització i funcionament del centre apleguen (en un
document específic) el conjunt d'acords i decisions d'organització i de
funcionament que s'hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball

educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el
projecte educatiu del centre i en la seva programació anual.
 Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció del centre,
aprovar les normes d'organització i funcionament i les seves
modificacions. En ambdós casos, es poden aprovar globalment o per
parts.
 En el conjunt de normes d'organització i funcionament del centre es
determinen:
a) L'estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre, i la
concreció de les previsions del projecte educatiu per orientar
l'organització pedagògica, el rendiment de comptes al consell escolar
amb relació a la gestió del projecte educatiu i, si escau, l'aplicació dels
acords de corresponsabilitat.
b) El procediment d'aprovació, revisió i actualització del projecte
educatiu.
c) Els mecanismes que han d'afavorir i facilitar el treball en equip del
personal del centre.
d) Les concrecions que escaiguin sobre la participació en el centre
dels sectors de la comunitat escolar i sobre l'intercanvi d'informació
entre el centre i les famílies, col·lectivament i individualment, així com
els mecanismes de publicitat necessaris perquè les famílies puguin
exercir el seu dret a estar informades.
e) L'aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels
mecanismes de mediació, així com la definició de les irregularitats en
què pot incórrer l'alumnat quan no siguin greument perjudicials per a
la convivència i l'establiment de les mesures correctores d'aquestes
irregularitats i les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la
gravetat de la conducta de l'alumnat. En aquest sentit, el document és
un mitjà per a la consecució dels fins propis del col·legi. S'articula,
com a via instrumental per a garantir els deures i drets de quants
participin en la vida del Centre, recollint els comportaments que han
de realitzar-se per possibilitar i assegurar una convivència educativa,
així com alguns comportaments que estan prohibits en relació al
mateix fi. És a dir, conté una exigència preventiva amb finalitats
educatives.

f) La resta d'elements necessaris per a l'organització i funcionament
del centre d'acord amb el contingut en la norma d'Autonomia de
Centre.

 Les normes d'organització i funcionament inclouen entre d'altres
aspectes, els següents:
a) Determinar òrgans i procediments de participació de la comunitat
escolar en el funcionament del centre.
b) Regular la constitució les agrupacions que pot constituir l'alumnat.
d) Atribuir al Director, en el marc de l'ordenament vigent, altres
funcions addicionals a les previstes legalment.

7. LA INCLUSIÓ

7.1. Principis d’inclusió i coeducació

La finalitat de l’educació ha de ser la inclusió social de l’alumnat en una societat
canviant i plural, una inclusió responsable, autònoma i permanent.
El que es fa a l’escola no és per a l’escola, és per a la vida, per això el nostre
Projecte Educatiu lluny de potenciar les diferències a través del grup de
referència, de l’estructura del currículum exclusivament per assignatures, dels
horaris rígids, dels nivells d’assoliment, dels models d’avaluació, del rol del
professorat, de la gestió dels equips directius... transforma aquests aspectes
permetent agrupacions flexibles, treball per reptes i projectes i no només per
assignatures, horaris flexibles... i es regeix per persones i per valors que
determinen l’avaluació com a ajuda, marcant la metodologia centrada en les
persones i no únicament en els continguts.
Garantir l’accés al currículum de tots els nostres alumnes des de la perspectiva
de l’educació inclusiva és un repte amb una doble vessant:
-

El component acadèmic, per a que puguin participar de manera plena i
interaccionar amb els companys en activitats d’aprenentatge i compartint el
currículum dins de l’aula ordinària.

-

El component social, fonamental per al desenvolupament dels infants i joves
tant en els aspectes emocionals i per a la motivació, com pel sentit de
justícia social que aquest fet significa.

Per afavorir aquest accés al currículum, prenem com a model el proposat pel
Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA), basat en una estructura al voltant
de tres principis fonamentals:
-

-

-

Proporcionar múltiples mitjans o maneres d’implicació, relacionat amb els
processos afectius i emocionals de l’aprenentatge i que donen lloc al
Perquè de l’aprenentatge. Ens permet que cada alumne trobi el seu incentiu
per a l’aprenentatge i se senti motivat en el procés.
Proporcionar múltiples mitjans de representació, relacionat amb els
processos de percepció de la informació. El Què de l’aprenentatge. Aporta
un major i més ampli espectre d’opcions d’accés real a l’aprenentatge de
cada alumne, ja que perceben i comprenen la informació de forma diferent.
Proporcionar múltiples mitjans d’acció i expressió, en relació amb les
estratègies que intervenen en les accions realitzades per assolir
l’aprenentatge i expressar-lo. El Com de l’aprenentatge. Ens permet que
cada alumne interaccioni amb la informació i demostri l’aprenentatge
realitzat d’acord amb les seves preferències o capacitats, ja que cada
persona té les seves pròpies habilitats estratègiques.

7.2. L’acollida

7.2.1. Pla d’acollida *

El Pla d’Acollida, com a document específic, recull el conjunt d’accions o
actuacions que el centre posa en marxa per tal de facilitar l’adaptació de
tot l’alumnat (i les seves famílies) que s’incorpora de nou al centre,
especialment el que arriba procedent d’altres països amb
desconeixement de les dues llengües oficials, amb la finalitat de garantir
la seva incorporació a la comunitat escolar, amb els mateixos drets i
deures que la resta de l’alumnat.
El Pla d’Acollida també recull totes les actuacions que l’escola organitza
per tal d’acollir els mestres nous que s’incorporen al centre i altre
personal no docent.

El centre organitza actuacions per tal de garantir que les persones que
formen part de la comunitat educativa en coneguin el funcionament
general, se sentin ben rebudes i s’hi adaptin tot respectant les normes
de convivència establertes.
L'acollida i la integració escolar de tots els alumnes és una de les
primeres responsabilitats i dels primers objectius del nostre centre
educatiu i dels professionals que hi treballem. Per aconseguir aquest
objectiu, particularment pel que fa als alumnes nouvinguts, correspon al
centre:
- Proporcionar a les famílies la informació adequada sobre el sistema
escolar a Catalunya: funcionament del centre, tractament i ús de les
llengües, recursos a l'abast, tant al centre com a l’entorn, possibilitat
de sol·licitud d'ajuts, procés d'integració escolar i social de l'alumne/a
al centre, assoliment dels aprenentatges...
- Garantir una comunicació eficient amb la família, per tal de copsar les
necessitats de l'alumne físiques, afectives, emocionals, cognitives,
socials. El centre pot utilitzar el servei de traducció i sol·licitar la
presència d'un traductor/intèrpret quan l'alumne i la seva família
desconeguin les dues llengües oficials a Catalunya. Tant les
entrevistes inicials com el seguiment poden fer-se en sessions
individuals o en grup.
- Fer l'avaluació inicial de l'alumne utilitzant la llengua familiar o
d'escolarització prèvia, en la mesura que sigui possible.
- Vetllar per una correcta adscripció de curs i grup, preferentment al
nivell que correspon a l'edat cronològica o a un curs inferior com a
màxim.
- Garantir el traspàs d'informació al tutor i equip docent.
- Atendre les necessitats afectives, emocionals i relacionals derivades
dels processos migratoris i reforçar la tutoria per potenciar
l'autoestima i proporcionar l' orientació escolar i/o laboral necessària.
7.2.2. Atenció als alumnes nouvinguts

Es considera alumne nouvingut aquell que s'ha incorporat per primera
vegada al sistema educatiu, en els darrers vint-i-quatre mesos o,
excepcionalment, en els darrers trenta-sis mesos si procedeix
d'àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del nostre.
Davant el xoc emocional que en aquest alumne pot representar
l'arribada a un entorn social i cultural completament nou, el nostre
Centre preveu mesures específiques per tal que pugui sentir-se ben
acollit i percebre el respecte de la comunitat educativa envers la seva
llengua i cultura.
Des del Centre preveiem l'organització de recursos i estratègies
adequats perquè, el més ràpidament possible, pugui seguir amb
normalitat el currículum i adquirir l'autonomia personal dins l'àmbit
escolar o social.
Donem una resposta personalitzada per garantir l'aprenentatge de la
llengua, l'accés al currículum comú i els processos de socialització
d'aquest alumne, i establim els criteris metodològics i els materials
curriculars que facilitin la integració a les aules ordinàries des del
primer moment.

7.2.3. Adaptacions del currículum per als alumnes nouvinguts

L’aprenentatge de la llengua de l'escola és una de les primeres
necessitats de l'alumne que, sense conèixer-la, s'incorpora als centres
educatius de Catalunya. Per això, a més de les activitats docents
dedicades directament a l'ensenyament de la llengua catalana, tota la
comunitat
educativa
vetllem
especialment
per
facilitar-ne
l'aprenentatge.
L'especificitat del procés d'aprenentatge d'aquest alumne, sovint
incorporat durant el curs escolar, amb situacions singulars fruit de la
diversitat d'edats, procedències i processos d'escolarització previs fa
necessària l'elaboració d'un Pla Individualitzat.
Els plans individualitzats expliciten les característiques o situació de
l'alumne, les prioritats educatives, la proposta curricular i els
emplaçaments en què es durà a terme, així com els criteris per al
seguiment i l'avaluació dels aprenentatges d'aquests alumnes.

Preveuen la dotació dels suports necessaris amb tots els recursos del
Centre per als alumnes amb una escolarització prèvia deficient.

7.2.4. Avaluació dels alumnes nouvinguts

L'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes nouvinguts
es du a terme amb relació als objectius del seu pla individualitzat i a
les adaptacions realitzades del currículum. L'avaluació és contínua,
amb observació sistemàtica i visió global del seu progrés
d'aprenentatge, integrant les aportacions i les observacions
efectuades en cada una de les àrees.

7.2.5. Incorporació d’alumnes procedents de sistemes educatius
estrangers
La incorporació dels alumnes procedents de sistemes educatius
estrangers en qualsevol dels cursos es fa tenint com a referents la
seva edat i els coneixements i les possibilitats de progrés que el
centre observi en el procés d'acollida.

7.3. Atenció d’alumnes que pateixen malalties prolongades

L'atenció educativa als infants o joves en els períodes de convalescència
superiors als 30 dies es realitza al domicili familiar o a la Unitat Hospitalària
corresponent. En aquest supòsit, es garanteix que el tutor del nostre Centre faci
l’acompanyament i el seguiment de la seva evolució tant acadèmica com de
salut.

7.4. La diversitat

L’escola es regeix, tal i com citem en apartats anteriors, pels principis de
cohesió social i d’educació inclusiva, considera l’heterogeneïtat com un valor

positiu i dona atenció educativa a tot l’alumnat i, en particular, a aquell que pot
trobar més dificultats a causa de les seves condicions personals o socials.
A més dels agrupaments que ens permeten la reducció de ràtios i dels
professors que desenvolupen tasques de suport, utilitzem hores dels professors
que queden disponibles, un cop cobertes les prescripcions curriculars dels
diferents cicles, per al suport educatiu dels alumnes que presenten més
dificultats d’aprenentatge.
Els alumnes amb unes necessitats específiques derivades de TGD i/o DIL
tenen el suport i acompanyament dels professionals del SIEI dins o fora de
l’aula ordinària, segons la situació concreta així com la possibilitat de disposar
d’un “espai de respir” sempre que sigui necessari.
D’altra banda, donem especial rellevància a la realització d'un bon traspàs
d'informació entre nivells i entre el nostre centre i les escoles bressol o altres
centres dels quals provenen o accedeixen els nostres alumnes, per tal de
facilitar el coneixement de les seves característiques.
Així, les mesures i recursos adoptats per atendre a la diversitat a l’escola són:
-

Agrupaments flexibles (grups reduïts per a determinades assignatures).
Atencions individualitzades.
Reforç escolar per a l’alumnat que s’incorpora durant el curs.
Atenció per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
Seguiment i coordinació per part de l’EAP.
Seguiment i coordinació amb el Consorci Hospitalari Parc Taulí.
Seguiment i coordinació amb professionals externs que atenen els nostres
alumnes (psicòlegs, psicopedagogs, neuròlegs i altres terapeutes).
Seguiment i coordinació amb la Inspecció Educativa.

7.4.1. Comissió d’Atenció a la Diversitat

A fi de planificar, promoure i fer el seguiment d'actuacions que es duguin
a terme per atendre la diversitat de les necessitats educatives dels
alumnes, tenim constituïda una Comissió d'Atenció a la Diversitat
coordinada per la psicòloga del Centre, el Director i els Caps d’estudis.
Correspon a la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) la concreció de
criteris i prioritats per a l’atenció a la diversitat dels alumnes,
l’organització, l’ajustament i el seguiment dels recursos de què disposa

el Centre i de les mesures adoptades, el seguiment de l’evolució dels
alumnes amb necessitats educatives especials i específiques i la
proposta de plans individuals o adaptacions curriculars per als alumnes
que ho requereixin.

7.4.2. Plans Individualitzats

S'elaborarà un Pla Individualitzat per a un alumne quan es consideri que
per al seu progrés són insuficients les adaptacions incorporades a la
programació ordinària i les mesures de reforç o ampliació previstes.
El Pla Individualitzat recull el conjunt d'ajudes, suports i adaptacions que
l'alumne pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars.
Tanmateix, al centre promovem les mesures d'informació general, ajuda
i assessorament al tutor-coordinador del pla i a l'equip de professors per
a la seva elaboració i aplicació, funcions que assumeix la Comissió
d'Atenció a la Diversitat.
La proposta d'elaborar un Pla Individualitzat pot sorgir d'un dictamen
d'escolarització, d'un informe psicopedagògic o a demanda d'un tutor, o
de qualsevol altre mestre o professor de l'equip docent si identifiquen
que per al progrés d'un alumne no són suficients les mesures d'atenció a
la diversitat planificades per al centre en general o per al seu grup classe
en particular.
El Pla Individualitzat pot ser exclusivament metodològic de manera que
només es fan adaptacions d’accés al currículum pel que fa a la gestió i
interacció a l’aula, a la presentació i organització de les tasques i als
instruments d’avaluació o poden requerir adaptacions de continguts. En
aquest darrer cas, es personalitza l’aprenentatge per aconseguir que
cada alumne evolucioni i millori des del punt on es troba a partir de les
seves fortaleses.
Si les circumstàncies ho aconsellen, es pot finalitzar un Pla
Individualitzat en qualsevol moment i abans del temps inicialment
previst, a proposta del tutor de l'alumne, coordinador del pla, i amb
l'acord de l'equip que el porta a terme i escoltada la família. Si és a
demanda dels pares, mares o tutors legals, la Comissió d'Atenció a la
Diversitat estudia la sol·licitud raonada de la família i el tutor-coordinador
informa el director de la conveniència de continuar o no amb el Pla

Individualitzat de l'alumne. La decisió motivada de finalitzar
anticipadament un Pla Individualitzat l'ha de prendre i signar el director,
ha de constar el coneixement de la família i es farà constar en el
document del Pla i en l'expedient acadèmic de l'alumne.

7.4.3. Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials i
específiques

L'escola prioritza que els mestres d'Educació Especial facin atenció
directa als alumnes amb necessitats educatives específiques greus i
donin suport als professors en la participació d'aquests alumnes a l'aula
ordinària.
El tutor, amb l’assessorament de la CAD i amb la col·laboració de I'EAP,
fa el seguiment dels aprenentatges dels alumnes i adopta les decisions
que corresponguin en relació amb l'atenció educativa que es requereixi
en cada cas.
Els Plans Individualitzats, per a aquells alumnes que en disposin,
esdevenen el referent per a l'avaluació d'aquests alumnes, tenint en
compte l'assoliment de les competències bàsiques, l'autonomia personal
i social i l'adquisició d'hàbits de treball i d'aprenentatge.
Els resultats de les avaluacions de les àrees es refereixen, doncs, a
aquest Pla.
En els informes trimestrals s'explicita l'evolució de l'alumne en les
diferents àrees, l'assoliment d'hàbits d'autonomia i desenvolupament
personal i l'adaptació al centre i al grup.

7.4.4. Escolaritat compartida entre el centre ordinari i el centre d’Educació
Especial

Els alumnes que s'escolaritzen de manera compartida entre el centre
ordinari i un centre d'Educació Especial es matriculen al centre en el qual
s'estiguin més temps, segons la resolució de la direcció dels serveis
territorials. Aquest centre tindrà la custòdia de la documentació
acadèmica corresponent.

L'escolaritat compartida requereix la coordinació entre els professionals
dels centres educatius que atendran l'alumne. A fi de garantir la
coherència i la complementarietat de les actuacions, cal que, abans de
l'inici de curs, els professionals d'ambdós centres que participin en
l'atenció educativa a l'alumne, conjuntament amb l'EAP, concretin
l'atenció que es donarà a l'alumne en un Pla Individualitzat —prioritats
educatives, emplaçaments en què es duran a terme i criteris per al
seguiment i l'avaluació i es facin els ajustaments horaris que
correspongui.
Aquesta escolarització no pot comportar el trasllat de l'alumne entre els
dos centres durant l'horari lectiu. En el cas dels alumnes d'escolaritat
compartida, el seu seguiment de l'evolució i de l'ajustament del seu Pla
Individualitzat, i la introducció, si escau, de modificacions en la seva
atenció educativa, s'ha de fer conjuntament, i com a mínim, per un
professional de cada centre i el professional de I'EAP corresponent. El
coordinador del Pla Individualitzat serà un mestre o un professor del
centre on l'alumne està matriculat. Els professors i els professionals
d'ambdós centres que atenguin l'alumne aportaran a l'equip docent
informació sobre la seva evolució i els seus aprenentatges. La Comissió
d'Atenció a la Diversitat del centre vetllarà per l'elaboració, l'aplicació i el
seguiment del Pla Individualitzat dels alumnes amb escolaritat
compartida entre centre d'Educació Especial i centre ordinari. El director
del centre on l'alumne està matriculat aprova el Pla Individualitzat a
proposta de la Comissió d'Atenció a la Diversitat.

7.4.5. Escolaritat compartida entre el centre ordinari i una Aula Integral de
Suport (AIS) o Aula de l’Hospital de Dia (TEA)

Els alumnes que s'escolaritzen de manera compartida entre un centre
ordinari i una Aula Integral de Suport o una Aula d’Hospital de Dia es
matriculen al centre en el qual s'estiguin més temps, segons la resolució
de la direcció dels serveis territorials. Aquest centre tindrà la custòdia de
la documentació acadèmica corresponent.
L'escolaritat compartida, igual que en el cas anterior, requereix la
coordinació entre els professionals dels centres educatius que atendran
l'alumne, de manera que mantindran una reunió abans de l'inici de curs,
conjuntament amb l'EAP per tal de concretar l'atenció que es donarà a

l'alumne en un Pla Individualitzat —prioritats educatives, emplaçaments
en què es duran a terme i criteris per al seguiment i l'avaluació i es facin
els ajustaments horaris que correspongui.
De la mateixa manera, es mantindrà una comunicació continua entre els
professionals dels dos centres per poder fer el seguiment de cada cas i
els ajustaments que siguin necessaris i compartir l’avaluació del progrés
de l’alumne.
7.4.6. Criteris que orienten l’atenció a la diversitat

L'atenció a la diversitat és una necessitat que abasta totes les etapes
educatives i tots els alumnes. És a dir, es tracta de contemplar la
diversitat de les alumnes i alumnes com a principi i no com una mesura
que correspon a les necessitats d'uns pocs.
D'acord amb les Normes d'Organització i Funcionament del Centre i amb
el principi d'inclusió, es preveuen els mecanismes i procediments
d'assignació dels recursos disponibles per a l'atenció a les necessitats
educatives especifiques de l'alumnat, el tractament de l'alumnat amb
trastorns d'aprenentatge i/o del neuro-desenvolupament o de
comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar, i l'atenció als
alumnes amb altes capacitats.
L'atenció a les necessitats educatives de tots els alumnes es planteja
des de la perspectiva global del centre, facilitant, tant com ens sigui
possible, la participació de tots els alumnes en els entorns ordinaris de
treball i participació.
Les mesures d'atenció a la diversitat estan planificades atenent a tres
nivells d'intervenció:
- Mesures universals: L’atenció a la diversitat des d'un plantejament
general es realitza, sempre que sigui possible, a l'aula ordinària amb
el suport de les mestres de reforç, d'Educació Especial i del personal
educador i auxiliar. Quan les característiques de l'alumnat i les
necessitats així ho requereixin s'opta per atendre’ls fora de l'aula
ordinària.
- Suports addicionals: Suport escolar personalitzat. Els recursos
humans estan organitzats per atendre tots els alumnes de manera
que les hores de mestre que queden disponibles, un cop cobertes les
prescripcions curriculars dels diferents cicles, es dediquen al suport a

alumnes que, pel motiu que sigui, tenen més dificultats per aprendre
mitjançant el suport escolar personalitzat o treball de suport amb tot
el grup-classe
- Suports intensius per als alumnes amb necessitats educatives
específiques: l'escola prioritza que els mestres d'Educació Especial
facin atenció directa als alumnes amb necessitats educatives
especials vinculades a la discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament, i en el context de l'aula ordinària, sempre que sigui
possible i tenint en compte les característiques de l'alumnat i les
seves necessitats, i portant a terme les actuacions intensives
personalitzades que es preveuen en el Pla Individualitzat de l'alumne.
La consecució de l’èxit escolar de l’alumnat és el principi que inspira els
criteris per establir els agrupaments de l’alumnat i l’assignació de les
tutories, no deixant lloc a què l’exercici de l’autonomia pugui afavorir
interessos individuals. Es vetllarà per:
- Garantir l’accés de tots els sectors a les TIC, a la informació i la cultura.
- Establir estructures diversificades en el desenvolupament del
currículum, generant camins cap a la personalització de l’ensenyament.
- Dissenyar i implementar programes de compensació educativa
destacant la persona enfront dels programes.
- Utilitzar agrupaments flexibles i heterogenis com a tractament a la
diversitat consistent en agrupaments homogenis només en moments
puntuals i per a propòsits concrets.

7.4.7. Pla d’atenció a la diversitat *

El Pla d’atenció a la diversitat és el document específic (en elaboració)
que recull el procés que seguim a l’escola per a la detecció de
necessitats educatives específiques dels alumnes i l’organització dels
recursos de què disposem per donar-hi resposta.

8. LA CONVIVÈNCIA

La vida quotidiana a l’escola s’ha de desenvolupar en un clima de treball,
respecte i convivència que permeti aconseguir els diferents objectius docents,
formatius i humans que defineixen el nostre Projecte Educatiu.
Conviure significa viure plegats i en bona relació. L’escola educa en els valors
de la pluralitat, el respecte a la diferència, la participació democràtica, la
inclusió social, la igualtat de possibilitats, la gestió positiva del conflicte i la
cultura del diàleg.
Aprendre a conviure és per a nosaltres un element fonamental del procés
educatiu.
Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon
clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i
en tots els àmbits de l’activitat del centre.
Correspon a la direcció, al professorat del centre i a tot el conjunt de la
comunitat educativa en exercici de l’autoritat conferida, i sens perjudici de les
competències del consell escolar en aquesta matèria, el control i l’aplicació de
les normes de convivència. En aquesta funció, hi ha de participar la resta de
membres de la comunitat educativa i la direcció del centre ha de garantir la
informació suficient i crear les condicions necessàries perquè aquesta
participació es pugui fer efectiva.
El Reglament de Règim Interior (document específic) recull les normes que
regulen el funcionament del Centre, garanteix l’adequada coordinació de tots
els òrgans esmentats i regula la composició, competència i funcionament dels
òrgans col·legiats i unipersonals del Centre.
Ha de ser:
- Document de referència per resoldre qualsevol dubte sobre els
comportaments exigibles als alumnes.
- Document per coordinar les exigències dels diferents docents.
- Informació per als alumnes i professors nous.
- Mitjà de comunicació per saber el que s’espera d’ells segons la
normativa vigent.
A l’escola concebem la mediació no únicament com un procés de gestió
positiva de conflictes, sinó com un procés educatiu que pretén el canvi de
dinàmiques i la manera de relacionar-se dintre de la comunitat educativa i, per

generalització, a la societat. Es parteix del fet que quan es produeix un
conflicte, no es tracta de guanyar o perdre, sinó intentar arribar a un acord
consensuat entre les parts. Els conflictes ajuden a madurar i a créixer, i formen
part de la vida de totes les persones. A l’hora d’educar en la resolució positiva
del conflicte, desenvolupem competències relacionades amb: la comprensió
dels problemes, l’expressió d’emocions i sentiments, les habilitats de
pensament reflexiu, creatiu i crític, la comunicació basada en el diàleg, les
capacitats d’escolta, participació activa, cooperació, convivència pacífica i
procés de mediació.
Davant de la resolució de conflictes vetllarem per:
-

Una bona disposició, empatia, assertivitat i respecte mutu.
Diàleg amable i tolerant
Comunicació sincera i fluida.
Compromís solidari.
Animar les persones que no fugin dels seus problemes.
Animar les persones perquè no utilitzin la força davant un conflicte,
explicar que hi ha una altra via: la del diàleg.

Els passos que seguirem per resoldre qualsevol conflicte són:
1. Aclariment del problema en primera persona per part de totes les persones
implicades mitjançant el diàleg i l’escolta respectuosa. Manifestar un profund
respecte per totes les persones, encara que no es comparteixin els seus punts
de vista, ni s’aprovin els seus comportaments. Convidar a parlar obertament de
la situació que els preocupa.
2. Exposició dels interessos de les parts involucrades. Expressar-se i parlar des
del “jo”, a través d’una comunicació no violenta i escoltar sincerament i
activament.
3. Conciliació de les parts en un procés guiat, és a dir, acompanyats per una
figura referent, procurant concreció i treball mutu per tractar que sigui un acord
el més beneficiós possible per a tothom.
4. Plantejar una solució que repari els danys ocasionats en el conflicte o bé
proposar possibles solucions tenint en compte les demandes de les parts i
escoltant les alternatives que plantegen.
Cal garantir una acceptació sincera de les dues parts.

8.1. Valors i objectius per a l’aprenentatge de la convivència

Els objectius que ens proposem per afavorir la convivència en el Centre són:
- Actuar preventivament creant climes de convivència apropiats.
- Elaborar plans de convivència en els quals es concretin les
actuacions.
- Facilitar l’assumpció de compromisos de convivència, educatius i
digitals entre el Centre, l’alumnat i les famílies.
- Reforçar la funció de la tutoria i potenciar el seu paper de mediació en
la resolució de conflictes.
- Incloure de manera quotidiana la perspectiva de gènere, i en cap cas
permetre la discriminació en cap àmbit (rol, lingüístic, d’utilització
d’espais...).
- Prioritzar les funcions del Departament d’Orientació des de la
perspectiva del desenvolupament integral de l’alumnat i el
desenvolupament de les habilitats intrapersonals i interpersonals.
- Incorporar múltiples mecanismes de comunicació entre tots els
sectors de la comunitat.
- Estimular la participació del conjunt de la comunitat educativa en les
tasques de govern i control a través del Consell Escolar.
- Potenciar la participació activa de les famílies al Centre.
- Potenciar la participació de l’alumnat en la presa de decisions del
Centre.
- Evidenciar la Convenció Internacional sobre els Drets de l’Infant en
cada una de les actuacions del Centre.

8.2. Pla de convivència *

El Projecte de Convivència (document específic, en elaboració) reflecteix 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. És un mitjà per a la consecució dels fins propis del Col·legi,
especificats en l’Ideari, en el Reglament de Règim Interior i en el Projecte
Educatiu. Es fonamenta en la relació entre persones, pel qual s’ha d’aplicar
amb finalitats educatives, modificant o rectificant conductes errònies amb
flexibilitat.

9. L’ORIENTACIÓ I TUTORIA
9.1. Objectius de l’orientació i seguiment de l’alumne

L’acció tutorial és un dels elements claus del procés educatiu, ja que a partir
d’ella podem orientar d’una manera personalitzada l’alumne vers la seva
formació acadèmica i sobretot com a persona. Entesa com el seguiment de
l’alumne en tots els àmbits de l’educació, al llarg de la seva vida escolar
contribueix al desenvolupament d'una dinàmica positiva en el grup classe i a la
implicació de cada alumne en el propi procés educatiu i en la dinàmica del
centre.
A l’escola tenim establert el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes,
adaptat a cada una de les etapes educatives, amb la finalitat de contribuir al
desenvolupament de la seva personalitat i prestar-los l'orientació de caràcter
personal i acadèmic que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració
social.
En el seguiment de l'alumne es prioritza vetllar per l'assoliment progressiu de
les competències bàsiques, per la detecció de les seves dificultats en el
moment en quan es produeixen i per la coordinació de tots els mestres que
incideixen en el mateix alumne.
L’acció tutorial ha de ser assumida col·lectivament per tot el professorat del
grup-classe i ha de comptar amb la figura del docent, tutor de grup com a
coordinador, però no l’únic actor, d’aquesta funció, que ha de garantir la
coordinació de tots els professors que intervenen en un grup classe i ha
d’afavorir les línies de comunicació amb les famílies.
Els tutors s’ocupen, en un clima d’amistat i confiança, d’impulsar el rendiment
escolar i de garantir el desenvolupament de la personalitat de cada infant i jove.
En relació a les famílies els facilitem informació sobre l'evolució escolar i
personal dels seus fills amb la realització de, com a mínim, una reunió general
per nivell i una entrevista durant el curs escolar, i l'enviament de tres informes,
amb la finalitat de facilitar l'exercici del dret i el compliment del deure de
participar i d'implicar-se en el procés educatiu dels seus fills.

A la reunió grupal s’expliquen els objectius que es pretenen, els ja aconseguits,
les activitats i marxa general de l’escola. A les entrevistes es fa un intercanvi
d’opinions i informacions que facilitin el seguiment de l’alumne.
És indispensable que hi hagi una comunicació total entre alumne, família i
escola. El tutor ha de ser vist per alumnes i famílies com aquella persona que
orienta, aconsella i anima des d’una perspectiva sincera, realista i optimista
l’alumne en el seu desenvolupament i maduració.
La col·laboració i actitud positiva entre les famílies i el tutor del centre educatiu
amb una bona comunicació, basada en la confiança i el reconeixement mutu,
afavoreix i facilita la detecció de necessitats i l'èxit de les actuacions que es
duguin a terme per ajudar l'alumnat.
Els objectius referents als alumnes es concreten en:
- Vetllar pels processos educatius de cada alumne.
- Recollir la informació de caràcter personal i acadèmic de l’alumnat i
dur a terme l’orientació.
- Conèixer l’estructura del grup, dinamitzar-lo i responsabilitzar-lo en
diferents tasques.
- Realitzar sessions de tutoria, activitats de participació, orientació de
resolució de conflictes, de cohesió de grup…
- Facilitar un major coneixement de si mateix.
- Potenciar el coneixement del món que l’envolta.
- Ajudar-lo a enfrontar-se amb problemes en els quals haurà de prendre
la responsabilitat de decidir.
- Ajudar-lo en el seu procés maduratiu per poder passar a l’acció
responsable i lliure.
- Implicar l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge.

Els objectius referents a les famílies es concreten en:
- Conèixer què proposa la família en l’educació dels seus fills i quins
són els seus criteris.
- Conèixer l’alumne com a membre d’una família.
- Informar dels objectius i criteris educatius del Centre.
- Realitzar reunions informatives a principi de curs.
- Informar periòdicament de l’evolució del procés d’aprenentatge dels
seus fills i filles i comunicar els resultats de les avaluacions.
- Portar a terme entrevistes individuals.
- Compartir les expectatives sobre l’alumne.

- Mantenir una comunicació fluïda a través de circulars, notes i escrits a
l’agenda.
- Atendre’ls d’acord amb l’horari establert quan, per qualsevol motiu
relacionat amb el procés educatiu dels seus fills, ho sol·licitin.
- Fer partícip a la família de les decisions que s'han de prendre
respecte al procés educatiu dels seus fills i filles.
- Unificar criteris evitant contradiccions entre l’educació que l’alumne
rep a l’escola i la que rep a casa.

Els objectius referents al professorat es concreten en:
- Acordar criteris referents a la gestió de l’aula: tasques, normes de
conducta, exigència/aprenentatges, càrrecs…
- Recollir informació de cada alumne en les diferents àrees.
- Compartir les expectatives individuals i de grup.
- Coordinar les actuacions del professorat que intervé en el grup.
- Informar de les entrevistes amb la família a la resta de l’equip docent.

9.2. Pla d’acció tutorial *

Un principi general del sistema educatiu és la visió de l’aprenentatge
permanent i l’educació al llarg de la vida. També destaca com a principi
específic, la formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques,
emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de
la seva personalitat. Aquest marc normatiu situa l’orientació personal, social,
acadèmica i professional al servei del propi projecte de vida de cada un dels
alumnes i concreta l’acció tutorial com a funció del docent per a
l’acompanyament individual i col·lectiu dels alumnes.
Per portar a terme aquesta acció tutorial de manera eficaç és de vital
importància planificar de manera acurada totes les intervencions que els tutors
i el professorat del centre hauran de realitzar respecte de la tutoria; el Pla
d’acció tutorial (PAT) és el document específic on es recullen aquestes
intervencions. El PAT, com qualsevol altra programació del centre, recull la
planificació de l’acció tutorial a partir dels objectius, els continguts, la
seqüenciació de les activitats i l’avaluació.

10. LA PARTICIPACIÓ

L’escola es defineix com una comunitat en la qual tots els seus membres
participen de manera organitzada, coordinada, responsable i constructiva en
qualsevol de les tasques organitzatives, administratives o educatives que té
assignades.

10.1. Mecanismes de participació

La participació dels pares i mares es considera fonamental pel que fa
referència a la relació directa amb el Centre. Per dur a terme aquesta relació
tenim establert:
- Entrevistes directes amb el professor tutor.
- Reunió de nivell a l’inici de curs.
- Comunicats en paper i/o via correu electrònic del Centre a les
famílies.
- Agenda escolar.
- Web i plataforma de l’escola.
- Dia de portes obertes a les famílies de l’escola.
Les famílies tenen el dret d’estar informades de qualsevol tema que afecti a
l’escolaritat de llurs fills i el deure d’informar a l’escola de totes les dades
acadèmiques, personals i de salut que facilitin l’atenció a l’alumne.
El centre ha de disposar d’un horari d’atenció a les famílies, tant per part de
l’equip directiu, com dels tutors i altres mestres i també altre personal que tingui
atenció directa amb els alumnes.
Les famílies han de poder establir comunicació amb el centre i ser ateses, per
incidències i encàrrecs i alhora tenen el deure de facilitar al centre les dades
actualitzades per tal de poder ser localitzades en cas de necessitat.

10.2. Òrgans de participació

10.2.1. El Consell Escolar

Les famílies participen en la gestió del Centre a través dels seus
representants en el Consell Escolar que es reuneix preceptivament una
vegada al trimestre, i sempre que el convoqui el seu president o ho
sol·liciti un terç dels seus membres.
Les decisions en el sí del Consell Escolar es prenen, sempre que sigui
possible, per consens. Si no fos possible arribar a un acord, es
determinarà la decisió per majoria del membres presents, sempre que la
normativa no determini un altre tipus de majoria qualificada.
El Consell Escolar és l'òrgan de participació de la comunitat educativa.
El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir,
direcció, professors, alumnes, famílies, personal d'administració i serveis
i representant de l'administració local. El Consell facilita la relació, la
col·laboració i la comprensió mútua entre els diferents representants.
Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre educatiu,
per mitjà dels representants escollits en les eleccions, formen part del
Consell Escolar del centre.
La funció principal del Consell Escolar és la de debatre i aprovar temes
relacionats amb el funcionament i organització del centre: el PEC, la
PGA i la memòria anuals de Centre, la carta de compromís, les normes
d'organització i funcionament, el pressupost i retiment de comptes, etc.
La participació en el Consell Escolar vol dir, també, fer una tasca de
representació. Això significa que, com a membres del Consell, la seva
participació no és a títol individual sinó en representació de totes les
famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.
Per aquest motiu s'ha d'informar la resta de mares i pares o tutors legals
sobre tots els assumptes que es tracten en el Consell, però també han
de recollir les propostes i opinions de la resta de famílies i portar-les al
Consell Escolar.
Orientacions per a representants dels pares i mares en el Consell
Escolar:

Abans de les reunions
Els pares i mares membres del Consell Escolar, com a representants de
totes les famílies del centre, han de preparar prèviament les reunions per
fer una bona tasca representativa. Per aquest motiu, abans de les
reunions cal:
-

Compartir els temes a tractar amb la resta de les famílies per
representar millor els seus interessos.
Assistir a les reunions amb propostes concretes parlades en les
reunions de I'AMPA, de juntes de delegats...

Durant les reunions
Per tal d'aconseguir que les reunions siguin espais de reflexió i treball
conjunt cal:
-

-

Tractar, entre tots, que el clima de la reunió sigui dialogant i
participatiu, on s'escoltin totes les opinions i s'arribi a acords amb
el màxim consens possible.
Justificar i raonar molt bé les decisions preses amb el conjunt de
les famílies.

Després de les reunions
Un cop finalitzada la reunió del Consell Escolar, els representants de les
famílies han de tenir en compte que cal:
-

Fer arribar tota la informació a la resta de les famílies sobre els
temes tractats i acordats.
Fer servir diversos canals de comunicació per informar les
famílies que no poden assistir a la reunió informativa.

10.2.2. L'associació de mares i pares d'alumnes del centre

L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes i representa al
conjunt d’aquests, per tal de vetllar pels drets i responsabilitats de les
famílies en l’educació dels nens i nenes en relació a l’acció educativa
que realitza el centre.

L'AMPA té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre
educatiu, en l'educació dels infants, tot fomentant la comunicació i la
participació dels pares i mares.
Els membres de la junta de I'AMPA fan d'enllaç entre l'escola i les
famílies. Recullen les inquietuds, iniciatives i suggeriments dels pares i
mares i els canalitzen cap al tutor o tutora, l'equip directiu o l'AMPA,
segons convingui.
La Junta de l’AMPA, president i d’altres vocals es reuniran amb l’equip
directiu sempre que calgui, a fi de coordinar les actuacions conjuntes.
L’equip directiu estableix els mecanismes adients per afavorir la
participació de les famílies. Reunions periòdiques amb l’AMPA i les
seves comissions, reunions d’inici de curs, entrevistes i activitats que es
considerin pertinents i oportunes.

10.2.3. Grup de mares o pares delegats

L’assemblea de delegats de pares i mares està constituïda pel
representant de cada grup-classe. Les seves funcions són:
-

Servir d'enllaç i comunicació entre els tutors i els pares dels
alumnes d'un grup-classe.
Estudiar i proposar solucions a les inquietuds i necessitats que
puguin sorgir en relació al grup-classe.
Col·laborar amb els tutors en el desenvolupament de les activitats
del curs.
Fomentar el contacte entre les famílies del grup-classe o cicle:
organitzar reunions, trobades, sopars...
Passar a les famílies la informació que es genera en el si de la
comunitat educativa: Consell escolar, Junta de l' AMPA, Escola...
Col·laborar amb I'AMPA en la detecció de necessitats de
formació.

L'interlocutor del delegat a l'escola és el tutor. És a ell a qui s’adreçarà
per fer qualsevol proposta o per exposar-li alguna preocupació de la
majoria de famílies del grup en relació al normal funcionament de la vida
escolar. En cas de no rebre la resposta adequada el delegat traslladarà
la proposta o preocupació a la Direcció de l'escola.

10.2.4. Participació del professorat
La participació dels docents en l'organització i funcionament del centre
es desenvolupa a través dels seus òrgans col·legiats i grups de
coordinació:
-

El claustre de mestres: És l'òrgan de participació dels mestres en
el control i la gestió dels aspectes educatius del centre. El formen
tots els mestres del centre i el presideix el director. La seva funció
és, entre altres, la d'intervenir en l'elaboració i modificació del
projecte educatiu de centre, decidir criteris d'avaluació, programar
i avaluar les diferents activitats educatives, escollir els seus
representants al consell escolar i establir línies d'intervenció per a
l'acció tutorial.

-

Equip de coordinació pedagògica: format pel director, els caps
d'estudis i els coordinadors de cicle. Tenen com a funció principal
la de coordinar i prendre decisions sobre les activitats educatives
del centre segons el projecte educatiu.

-

Equip docent de cicle: el componen tots els mestres que
intervenen en un mateix grup, és a dir, tots els que imparteixen
classe. La funció d'aquests equips docents és, entre altres, fer
l'avaluació i el seguiment de tots els alumnes del cicle.

-

Comissió d'Atenció a la Diversitat: està constituïda pel director, el
psicòleg, els caps d’estudis, els docents especialitzats en
educació especial i el psicopedagog de l'equip d'assessorament i
orientació psicopedagògica (EAP). És l'espai institucional en el
que es planifiquen les mesures de centre per atendre la diversitat
de l'alumnat, es fa el seguiment d'aquestes mesures, es revisen i
es promouen canvis per millorar els resultats, l'acollida i l'èxit de
tot l'alumnat.

11. LA PROJECCIÓ EXTERNA I L’ATENCIÓ A L’USUARI

És imprescindible una comunicació bidireccional entre l'entorn i l'escola, un
intercanvi que aporti informació i coneixement sobre el que s'està fent a nivell
pedagògic, des d'una perspectiva organitzativa. Per aquesta raó trobem la
necessitat de disposar d'uns canals de comunicació que permetin a tothom, o
bé accedir a la informació que necessiten en el moment que la necessiten, o bé
posar-se en contacte amb les persones que tenen el coneixement.
L'organització i gestió educativa del centre, en l'àmbit de projecció externa, s'ha
focalitzat en disposar d'un bon sistema de comunicació per a què tothom, tant
les persones que en formen part com els possibles usuaris, coneguin els canals
de comunicació existents i com accedir a la informació que l'organització
genera. Així, hem creat diferents espais per compartir informació i coneixement
entre els quals destaquen:
- Portes obertes: realitzem una jornada de portes obertes a les famílies
i al territori.
- L'ús de les eines digitals són un recurs imprescindible a la nostra
escola per tal de facilitar els processos comunicatius (plataforma
Clickedu, correu electrònic, web de centre, etc.). Les tecnologies de
la informació i la comunicació ens estan permetent una comunicació
fluida i immediata entre els diferents membres de la comunitat
educativa, alhora que faciliten l'accés a la informació per part de
tothom. El paper de la pàgina web del centre resulta un recurs
imprescindible en la societat actual, així com la participació en les
xarxes socials.
- Facilitem la participació del professorat i de l’alumnat en projectes
educatius proposats per altres entitats.
- L’escola manté el contacte amb totes aquelles persones i/o
institucions que atenen els nostres alumnes en qualsevol aspecte
(Serveis Socials, psicòlegs, pediatres…) especialment a través del
treball en xarxa i les reunions de coordinació.
Els processos que asseguren la coordinació entre projectes educatius dels
centres que imparteixen les etapes educatives anteriors i successives a un
mateix alumnat són:

- Coordinació 0-6: hi participen els professionals de la llar d'infants i el
docent de p3 i/o coordinador d’Educació Infantil. La coordinació és
molt important en el moment del pas des del primer al segon cicle per
la informació que aporta respecte l'alumnat per tal de facilitar la seva
adaptació a un nou espai i als educadors.
- Coordinació Primària-Secundària i Secundària Obligatòria-estudis
posteriors: La nostra escola està oberta a la relació i col·laboració a
amb els centres als que assistiran els nostres alumnes en el cas de
canvi de centre en acabar la Primària i en finalitzar la Secundària, per
tal d’assegurar la continuïtat i la coherència del procés educatiu i
proporcionar el coneixement de l’alumnat: desenvolupament
personal, situació familiar, capacitats i habilitats bàsiques.
Prèviament al període de preinscripció, l’equip directiu de l’escola fa una
presentació del Centre a les famílies de P3, o qualsevol altre curs, que estiguin
interessades en conèixer el funcionament de l’escola.

11.1. Principis de servei i atenció al públic

11.1.1. Relacions amb institucions públiques
El centre educatiu es relaciona amb el Departament d'Educació a través
de la inspecció. La direcció comparteix amb la inspecció educativa la
funció de supervisar, avaluar i controlar, en la mesura que li correspon,
l'exercici de les funcions del personal docent, millorar la pràctica
educativa, avaluar el sistema educatiu, fer complir la normativa vigent i
arbitrar en els conflictes que es generin entre membres de la comunitat
educativa. Tanmateix la seva relació amb el Departament d’Educació
també està enfocada a l’admissió i distribució de l’alumnat a les etapes
educatives de l’escola en coordinació amb l’OME.
L’escola també participa en diferents activitats i equips de treball de la
ciutat per tal d’afavorir el treball en xarxa i la integració social dels
alumnes i afavoreix la col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell i el
Consorci Sanitari Parc Taulí.
El centre es coordina amb els diferents agents implicats amb la finalitat
de col·laborar activament amb l'entorn i amb els altres centres del mateix
nivell:

-

Participació en exposicions itinerants que ofereix el municipi.
Participació en les activitats Corals de la ciutat.
Sortides pedagògiques per l'entorn proper.
Participació en activitats esportives.

La relació amb la Universitat com a centre formador considerem
fonamental que els futurs mestres i professors puguin assolir les
competències necessàries per exercir una docència de qualitat. Així
esdevenim centre formador d'estudiants en pràctiques dels graus de
mestre d'educació infantil i d'educació primària i capacitació per a
secundària, afavorint la simultaneïtat entre la teoria i la pràctica, i
facilitant l'acompanyament professional des de la universitat i des del
nostre centre.

11.1.2. Programes internacionals

11.1.2.1. Diploma Dual
L’escola participa en el programa “Diploma Dual”. Aquest ofereix la
possibilitat d’obtenir dues titulacions alhora: el batxillerat del país
d’origen, de manera presencial, i l’American High School Diploma, en
modalitat online.
El nostre centre, al no tenir batxillerat, només permet iniciar el programa
a partir de 2n d’ESO. Es requereix un nivell de domini de la llengua
anglesa adequat.
Els alumnes han de cursar 6 crèdits (4 assignatures obligatòries i 2
d’optatives). La resta de crèdits queden convalidats pel sistema d’estudis
espanyol.



Assignatures obligatòries: English I, English II, US History i US
Goverment and Economics.
Assignatures optatives: Life Management Skills, Psychology,
Concepts of Engineering & Technology, Criminology i d’altres.

Els alumnes comptaran amb un professor tutor del centre que els
assessorarà amb el curs i al qual podran consultar dubtes o problemes
que es puguin produir durant aquest.

11.1.2.2. Estades d’immersió lingüística a Anglaterra, Irlanda i Canadà.

L’escola organitza estades d’immersió lingüístiques en anglès a algun
país d’aquesta parla. Aquestes estades pretenen el contacte dels
alumnes amb la cultura, la llengua i els costums d’aquests països.
S’ofereixen als alumnes del centre a partir de 6è d’Educació Primària,
quan ja es considera que es troben preparats, lingüísticament parlant,
per afrontar aquest repte.
Les estades s’han dut a terme a Canadà, Anglaterra i Irlanda. Les
experiències de tots els anys han estat molt positives. El grau de
satisfacció de les famílies sempre ha estat molt elevat. Això ha fet que
no s’hagin deixat d’oferir any darrera any.
Sempre es realitzen amb un o més professors del centre que organitzen,
assessoren, acompanyen i participen en les mateixes. Això dona més
confiança i seguretat a les famílies que hi porten els alumnes.

11.1.5. Premis i concursos
A l’escola participem en tots aquells concursos de caire pedagògic (literaris,
artístics...) que a criteri del Claustre de professors s’adapten a la programació
del curs.

12. MECANISMES DE DIFUSIÓ

Per a la difusió del PEC de la nostra escola es duen a terme diferents vies:
-

Es tracten continguts del PEC a les reunions de les famílies.
Es dona a conèixer el PEC en el procés de preinscripció i
matriculació.
Es treballen els continguts del PEC en el procés d’acollida dels nous
professionals que s’incorporen al centre.
Es dona a conèixer a través de la pàgina web del centre.
En tots els documents del centre es fa referència al PEC.

El PEC ha d’estar a disposició de tots els membres de la Comunitat Educativa, i
en concret:
-

-

-

Els alumnes han de respectar el projecte educatiu.
Les mares, pares o tutors tenen dret a rebre informació sobre el
projecte educatiu i el deure de respectar-lo. La carta de compromís
és el document que recull els aspectes fonamentals del PEC que
convé que les famílies tinguin presents de comú acord amb el centre
escolar.
El professorat exerceix les seves funcions dins els límits que
determina la legislació i el marc del projecte educatiu; i gaudeix dels
drets i té els deures fixats per la normativa d’acord amb els principis,
valors, objectius i continguts del PEC.
Els criteris pedagògics del PEC orienten l’exercici professional de tot
el personal que hi treballa, per això cal que s’estableixin
procediments d’acollida que incloguin el coneixement del PEC del
centre escolar.

13. ELABORACIÓ, RENOVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC

Per a una nova actualització del projecte educatiu caldrà tenir en compte les
característiques socials i culturals del context escolar i de l’entorn, així com les
necessitats educatives de l’alumnat.
El grau d’assoliment dels objectius d’aquest document quedarà reflectit en els
indicadors de progrés i assoliment de les programacions anuals.
Al director s’atribueix la funció de formular la proposta inicial del projecte
educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents. Es dedueix que la
iniciativa del director en l’elaboració d’aquest instrument consisteix en la
redacció d’una primera proposta del projecte educatiu, l’elaboració del qual
correspon al claustre del professorat, que té la funció d’intervenir en l’elaboració
i la modificació. El consell escolar del centre té la competència decisòria
d’aprovar el projecte educatiu, a partir de la proposta que li ha d’arribar del
claustre.
14. DOCUMENTS QUE DESPLEGUEN EL PEC

El Projecte Educatiu de Centre és un punt de referència del Projecte de
Direcció i de les Programacions Anuals del Centre. Tots els documents del
centre són una concreció del PEC.
El Projecte Educatiu de Centre queda desplegat amb els següents documents
de centre:
-

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU.

-

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE.
NOFC.

-

PROGRAMACIONS GENERALS ANUALS. PGA

-

PROJECTE CURRICULAR DEL CENTE. PCC

-

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE. PLC

-

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL. PAT

-

PLA D’ACOLLIDA ALUMNAT I PROFESSORAT.

-

PLA DE LES TECNOLOGIES PER L’APRENENTATGE I EL
CONEIXEMENT. TAC

-

PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.

-

PLA D’EMERGÈNCIA.

-

PLA DE LECTURA DEL CENTRE. PLEC

