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1 Introducció 

 

El Projecte Educatiu de Centre és el marc de referència de tota l’activitat 

que es fa a l’escola. El PEC recull els trets d’identitat del centre i els 

objectius generals, al mateix temps que orienta totes les actuacions 

educatives i promou la col·laboració entre els agents implicats. Així, el 

PEC garanteix el sentit d’aquesta orientació que ha de ser tant interna 

de l’escola com externa de l’entorn.  

El PEC ha de suposar una estructura que doni coherència als diversos 

plans, projectes i programes i sigui capaç d’harmonitzar-los. Aquest 

adquireix sentit quan permet a l’escola anar més enllà i participar, de 

manera activa, de la vida del barri, ciutat, territori o país. 

Entenem el PEC com un instrument viu i dinàmic, que més enllà de 

complir uns requisits administratius, està al servei de la planificació 

docent, la participació de les famílies i de totes les actuacions que fan de 

l’escola una institució viva i atenta als canvis socials en què participa. 
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2 Definició Institucional 

2.1 Raó de ser i visió del centre educatiu 
MISSIÓ VISIÓ 

 
Volem que l’escola estigui al 

servei de la societat, 

col·laborant amb les famílies, i 

contribuint a que els nostres 

alumnes esdevinguin persones 

íntegres, ciutadans solidaris  i 

professionals competents 

preparats per entendre, 

contribuir i tenir èxit en una 

societat en constant canvi i 

alhora poder millorar el món 

en què vivim.  

  

 

 
Volem una escola on els 

principals protagonistes siguin 

els nens i les nenes, que la 

sentin seva i que els faci sentir 

bé interiorment; un lloc on es 

treballa i es juga, tant 

individualment com en grup... 

un ambient que li fomenta 

l’autoestima i enriqueix la seva 

autonomia personal, on 

cadascú assoleix els 

aprenentatges que necessita.  

Una escola basada en la 
confiança i la complicitat de les 
famílies i els mestres en la tasca 
d’educar els nens i nenes, amb 
transparència i  bones relacions. 
 

 

2.2 Trets d’identitat i caràcter propi 
Ens definim com una escola: 

Catalana: empra el català com a llengua pròpia i vehicular 

d’ensenyament i aprenentatge. 

Democràtica: Educa per a la llibertat, la responsabilitat, el respecte, la 

tolerància, la capacitat crítica i l’adquisició d’hàbits i conductes que ens 

ajudin a formar ciutadans i ciutadanes responsables i capacitats per 

exercir la democràcia. 

Aconfessional i pluralista: Respecta les diferents creences i maneres de 

pensar i és oberta a tothom. 

Inclusiva: L’escola contempla la diferencia entre les persones com un 

valor positiu. Dóna una atenció especial a la diversitat entenen que tots i 

totes som diferents. Admet la diversitat social, de ritmes evolutius, 
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capacitats intel·lectuals i ritmes d’aprenentatge. Fomenta la integració 

d’alumnes amb discapacitats físiques i psíquiques. 

Coeducadora: educa per la convivència i el respecte als altres, basant-se 

en la coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de sexe. 

Oberta i participativa: Valora com a fonamental la participació de 

l’alumnat en totes les tasques de l’aprenentatge i en les diferents 

activitats. Fomenta el treball individual i el cooperatiu. Facilita que el 

professorat, les famílies, l’alumnat així com el personal de 

l’administració i serveis participin en la gestió i activitats diverses del 

centre. 

Respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient: 

Fomenta el coneixement de l’entorn natural i social, amb el 

convenciment de que conèixer, suposa estimar i estimar implica 

respectar. Potencia la sostenibilitat. 

Crítica i investigadora: fomenta l’observació, la investigació, la reflexió, 

el plantejament d’hipòtesi, esperit crític...i considera l’alumne/a com 

el/la protagonista del seu aprenentatge. 

Oberta a les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC): 

que dona eines per utilitzar les TIC com a instrument de comunicació i 

d’aprenentatge de manera autònoma i responsable. 

Educadora en valors universals: Educa per la Pau, la Solidaritat i el 

respecte als Drets Humans. Entenem la pau no solament com un 

concepte a ensenyar sinó com una realitat a viure. 

Sana i saludable: Afavoreix la salut física, psíquica, afectiva i social de 

l’alumnat i estimula conductes de prevenció. 

2.3 Característiques del context escolar 
L’Escola Parc de l’Aigua és de titularitat pública i depenent del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’escola està 

situada a la localitat de Lleida, al carrer Sant Paulí de Nola 33,  a 

l’eixample del barri de la Bordeta, en una zona d’expansió. És un centre 

de dues línies de nova creació que inicià la seva trajectòria el curs 2005-

06  amb alumnes de 3 i 4 anys. Actualment l’escola acull els nivells 

educatius d’educació infantil i educació primària, amb ambdues línies 

complertes. 

L’escola es nodreix,  bàsicament, d’alumnes provinents del barri de La 

Bordeta. La Bordeta es troba situada al marge esquerra del riu Segre, 

separada del nucli més proper al centre urbà pel canal de Seròs. El barri 
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es desenvolupa a partir d’un encreuament de camins: la carretera de 

Flix, la d'Artesa i l’antiga carretera de Tarragona.  

El total d’habitants del barri es de 6.748, que es reparteix en un 49’81% 

d’homes i un 50’19% de dones. La població infantil i juvenil es un 33’14% 

d’aquests un 23’58% de la població  es troba en edat d’escolarització 

obligatòria. 

El fenomen migratori ha estat molt determinant en el desenvolupament 

del barri.  Aquest ha crescut progressivament gràcies a la immigració, 

que ha estat de tipus permanent  a partir dels anys 60, procedent 

majoritàriament de diferents llocs del territori espanyol. En els últims 10 

anys ha augmentat la immigració de població estrangera procedent del 

Marroc i de Sud Amèrica principalment (14%), tot i que, darrerament 

també s’ha començat a notar un increment de població d’origen 

romanès. 

L’entorn és bàsicament d’influència de parla bilingüe (català/castellà). 

El barri es caracteritza per un nivell socioeconòmic mig-baix, les 

activitats econòmiques estan relacionades amb la construcció, el sector 

serveis i la petita indústria. A nivell educatiu, l’índex d’escolaritat 

primària és el majoritari, amb alguns sectors amb estudis superiors. 

2.4 Necessitats educatives de l’alumnat 
Des d’uns inicis hem fonamentat la nostra acció educativa  en el 

respecte a la diversitat dels nostres alumnes, entenent que tots i totes 

som diferents. Diversitat vol dir “diferència”, i la diferència és una 

característica humana. L’escola, com a reflex de la societat en que està 

inclosa, és diversa. La diversitat ens  suposa un enriquiment del procés 

educatiu. 

Atendre la diversitat com a mesura de millora de la qualitat de 

l’ensenyament és un dels objectius prioritaris de la nostra escola, ja que 

pensem que és la millor forma que tots i cada un dels nostres alumnes 

puguin arribar a ser competents, alhora que es du a terme la seva 

inclusió en el nostre entorn cultural i lingüístic. 

El model que defensem per atendre la diversitat és el de l’escola 

inclusiva i d’equitat entenent que aquesta ha de construir un sistema 

que inclogui i estigui estructurat per satisfer les necessitats de cadascú.  

Considerem  l’aula com a unitat bàsica d’atenció, organitzem els grups 

d’alumnes de forma heterogènia, seguint la distribució normal de la 

població: una classe ha de ser el reflex, en “petit”, de l’escola, i l’escola 
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ha de representar, en “petit”, tota la societat: una societat que és 

diversa, plural, no homogènia. Alhora ens cal estimular i impulsar els 

alumnes i mestres perquè es recolzin mútuament. 

Principis 

• Entenem l’escola com  una comunitat democràtica on s’ofereix 

oportunitats per a construir un veritable diàleg  afavorint la cohesió 

social mitjançant la participació de tots i totes. 

• Defensem la inclusió com a model d’atenció a la diversitat. La 

inclusió és un procés en el qual la diversitat s’entén com a un recurs no 

com un problema. La inclusió promou la participació i la igualtat 

d’oportunitats.  

• Tots els nens i nenes són diversos. L’escola pública acull aquesta 

diversitat i la voluntat de no exclusió com a principi que l’identifica. La 

diversitat és una característica de la població i cal tenir-la en compte 

alhora de planificar tota la nostra tasca. 

• Tots poden ser educats i tots tenen dret a ser-ho. Tots els infants 

poden aprendre. El procés d’aprenentatge millorarà si adaptem el 

currículum a les seves necessitats.  

• Pensem que tots els infants presenten unes determinades 

necessitats educatives, que poden ser més o menys significatives però 

que totes mereixen  des de l’escola la resposta més adequada possible. 

Aquest principi   ens porta a adaptar l’escola  a les seves necessitats, no 

a la inversa. 

• Ens trobem amb  diversitat social, cultural, de procedència, de 

capacitats, d’interessos i motivacions, per això ens organitzem per donar 

la millor resposta possible als nostres alumnes, partint de la base que 

tots, alumnes i mestres, podem aprendre junts. 

En el Pla d’acollida1 planifiquem un conjunt d’actuacions per facilitar 

l’adaptació de totes les persones de la nostra comunitat educativa 

(alumnes, famílies, personal del centre...). Intentant donar resposta 

envers que cal fer, qui ho ha de fer, com s’ha de fer i quan. 

Reflexionar sobre la necessitat d’elaborar el Pla d’Acollida ens ha portat 

a pensar com ens plantegem l’atenció a la diversitat dins del marc 

pedagògic del nostre centre educatiu. Aquest model d’escola inclusiva 

suposa prendre una opció sobre com entenem l’educació i la funció de 

cohesió social de l’escola. Organitzar l’escola en funció de l’alumnat que 

tenim, de la seva realitat i les seves necessitats. 
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3 Objectius de centre 

3.1 Justificació dels objectius. Prioritats educatives 
 

L’objectiu general de l’escola és col·laborar, juntament amb les famílies en el 

procés educatiu dels infants. 

Vetllem pel desenvolupament integral del nostre alumnat, estimulant al màxim 

les seves capacitats personals, afectives, motrius, intel·lectuals, ètiques i socials.  

                          Reflexió de claustre sobre l’alumne que ens agradarà ajudar a créixer 

Eduquem en la participació i democràcia: escoltar, pensar, raonar, dialogar, 

argumentar, compartir el que sabem., pensar junts, arriscar-se a decidir, acceptar 

el fracàs quan la decisió no ha estat l’encertada....són instruments que ens ajuden 

a formar persones responsables, autònomes, lliures i democràtiques. 

Aquesta visió determinarà la concreció del currículum, les metodologies i 

l’avaluació dels aprenentatges així com en el perfil professional dels mestres, 

l’organització del centre, la distribució del temps i l’espai i els seus equipaments. 
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3.2 Objectius del centre 

3.2.1 Millora dels resultats educatius dels nostres 

alumnes. 

1.- Atendre a la diversitat i promoure la inclusió de l’alumnat segons la línia 

d’escola, per afavorir el desenvolupament de les capacitats de cada nen/a 

d’acord amb les seves possibilitats des d’un enfocament personalitzat de 

l’aprenentatge. 

2.- Aprofundir en les estratègies organitzatives i metodològiques per afavorir el 

procés d’ensenyament/aprenentatge de l’alumnat.  

3.- Afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques des de la 

globalització, especialment les comunicatives i matemàtiques. 

4.- Desvetllar una competència plurilingüe i pluricultural. 

5.- Utilitzar totes les eines al nostre abast i, amb especial èmfasi, les noves 

tecnologies.  

3.2.2 Millora de la cohesió social. Vinculació amb 

l’entorn. 

1.- Compartir espai i temps de coordinació i/o reflexió entre els diferents 

protagonistes de la comunitat educativa. 

2.- Potenciar la participació de l’alumnat en la vida del centre. 

3.- Vetllar per la violència zero a tots els nivells.  

4.- Potenciar la participació de les famílies, i la comunitat educativa en general, a 

la vida del centre.  

5.- Mantenir, millorar i innovar la relació i col·laboració del centre amb  les altres 

escoles, instituts i altres entitats del barri, fomentant des de la participació activa, 

vincles sòlids que permetin contribuir a la dinamització social i cultural del barri i 

la ciutat.  

3.2.3 Altres addicionals del centre (Projectes, 

programes específics,...) 

L’escola desenvolupa diferents projectes o programes amb uns objectius 

determinats. 
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 Treball en xarxa per una educació personalitzada 3.2.3.1

Consisteix en un procés de participació directa de diferents centres educatius 

d’infantil, primària i secundària de les terres de Lleida. Per al 2015 i 2016 el treball 

es centra en la reflexió i la pràctica al voltant de la personalització educativa. 

Es fan trobades preparatòries amb els centres per tal de planificar el procés de 

treball, implementar les fitxes de pràctica, anàlisi i debat en seminaris i elaboració 

de pòsters. Aquestes jornades es fan, de manera integrada, teòric-pràctiques i 

des de perspectives diferents i complementàries des de l’aula, des de l’entorn, 

des de les famílies i la mateixa aportació de les tecnologies de l’educació...  

 Amic de llegir 3.2.3.2

Cada començament de curs, iniciem a l’escola el projecte de l’amic de llegir, amb 

l’objectiu de dinamitzar l'aprenentatge de la lectura, amb la creació de contextos 

significatius d’aprenentatge i d’establir vincles afectius entre els nens i nenes dels 

diferents cicles. 

És un projecte que duen a terme conjuntament els i les alumnes de sisè amb 

l’alumnat de P-5 i l’alumnat de cinquè amb els nens i nenes de primer. Les 

sessions es realitzen un dia a la setmana en l’espai de lectura de 9h a 9,30h. 

 Projecte Escolta’m 3.2.3.3

Projecte de tutoria personalitzada. Aquest s’estructura en l’àmbit de la 

intervenció educativa de l’acció tutorial amb l’objectiu de millora dels 

aprenentatges i la convivència. Proposa personalitzar l’escola amb un pla 

d’intervenció educativa que estableixi una vinculació educativa positiva i creadora 

de resilència entre el tutor i l’alumne i els mateixos alumnes o/ i el grup classe, 

estructurant espais que afavoreixin altres formes de relació, complicitat i empatia 

mútua entre tutor i alumne. Una relació tutorial fonamentada a partir de la 

confiança, aconseguida mitjançant una escolta activa; una mirada capacitadora i 

una gestió relacionada amb el reconeixement i la identificació per part del tutor/a 

de cadascun dels alumnes. 

 Projecte d’innovació plurilingüe 2 3.2.3.4

En el nostre dia a dia, la llengua anglesa s’intenta integrar en tots els moments de 

la vida escolar, partint de la base que tenim la sort que la llengua és quelcom que 

es pot trobar en qualsevol lloc. L’objectiu és generar multitud de situacions i 

ocasions per a l’ús de la llengua, donant a la vegada moltes eines i recursos per a 

la utilització de la mateixa per a poder aconseguir formar persones competents. 

Amb aquest objectiu, hem tingut present augmentar el contacte amb la llengua 

anglesa en situacions diverses i per aquesta raó hem implementat en l’àrea 

d’educació física l’anglès com a llengua vehicular. El Grup d’experimentació per al 

Plurilingüisme ens ha ajudat a estendre aquest objectiu a altres àrees com els 
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tallers de l’àmbit del medi, la participació en els projectes d’aula, els racons d’art 

des de P-4 fins a 6è, a més d’altres accions més puntuals. 

Des de fa uns anys dediquem un dia del tercer trimestre a celebrar l’English Day. 

És una jornada que valorem molt positivament tota la comunitat educativa, on es 

realitzen diferents activitats, amb la participació de les famílies i dels i les alumnes 

de l’ESO de l’institut Maria Rúbies. 

Les colònies de cicle inicial també es realitzen en anglès. Són dos dies on es 

treballen temàtiques en anglès relacionades amb el lleure educatiu. 

 Projecte de Medi Ambient3 3.2.3.5

L’escola  desenvolupà des del curs 2006 al 2009  un Projecte d’Innovació de Medi 

Ambient del Departament d’Ensenyament. En finalitzar aquest Projecte ens 

adherim al Programa d’Escoles Verdes. A més, paral·lelament, des de 2006 estem 

al Projecte d’Agenda 21 escolar de Lleida. 

Es treballa per una ambientalització curricular on l’educació medi-ambiental està 

inclosa en els continguts de les diferents àrees del currículum, en les 

programacions, en les relacions amb les persones, en les activitats d’aula, en la 

manera de fer del centre, en definitiva impregnant el dia a dia de l’escola amb la 

implicació de tota la comunitat educativa. 

 Projecte de Biblioteca4 3.2.3.6

El projecte de la biblioteca pretén fomentar la lectura en l’alumnat  del nostre 

centre a partir  de diferents activitats educatives i de l’organització de la 

biblioteca escolar  com un espai d’aprenentatge. 

Es potencia: 

●Afavorir el gust per la lectura i l’hàbit lector: biblioteques d’aula, racons de 

biblioteca, préstec setmanal de llibres a l’hora de l’esbarjo, espais de lectura 

individual (infants i mestres) en veu alta, participació de les famílies, l’hora del 

conte, obertura de la biblioteca a l’hora del pati, l’amic de llegir,... 

Buscar  estratègies metodològiques per millorar la comprensió lectora: lectures 

en grup, lectures individuals, projectes, tallers, racons... 

●Espais per avançar en la recerca d’informació i en l’ús de les noves tecnologies: 

projectes, tallers, llibre de Sant Jordi. 

 Projecte esportiu de centre5 3.2.3.7

Dins del Pla Català de l’Esport la nostra escola hi participa amb un Projecte 

esportiu de centre que contempla la formació de l’alumnat de manera saludable 

dins i  sobretot fora de l´horari escolar. Fomentar la pràctica de l’esport en el 

temps lliure de l’alumnat permet completar el seu procés educatiu 

desenvolupant actituds educatives que aporta la pràctica de l’esport per al 
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desenvolupament personal (esforç, coeducació, disciplina, dedicació, 

solidaritat,...). 

El Pla Català de l’Esport a l’Escola pretén posar a l’abast de tot l’alumnat la 

pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes 

activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants. 

 Acord de Coresponsabilitat6 3.2.3.8

Durant el 2014-15 i 2015-16 s’ha signat amb el Departament un Acord de 

Coresponsabilitat lligat amb el Projecte de Direcció,  que ens ha permès posar 

ordre i donar presència a moltes accions que ja es realitzaven a l’escola. D’altra 

banda, com a grup que aprèn i creix plegat, suposa una bona eina de treball a 

l’hora de marcar-se fites a curt i a llarg termini. A l’hora de definir cap a on volem 

caminar, hem hagut d’aturar-nos, veure on som exactament i decidir quina via 

era la més adequada. Ajustar les eines i els indicadors que ens permetran avaluar 

allò que anem construint, dota de contingut i de sentit allò proposat i, a la 

vegada, ens permetrà valorar si el camí triat és el correcte.    

Per totes aquestes raons, valorem aquest mètode de treball molt positivament i 

encarem els propers cursos, amb el proper Projecte de Direcció, amb molta 

energia, i amb la signatura d’un altre Acord de Coresponsabilitat. 

El curs 2014/15, s’estableix una comissió d’impuls i seguiment de l’acord de 

coresponsabilitat formada per mestres representatius de cada cicle, un membre 

de l’equip directiu i una persona encarregada de la coordinació de la mateixa. 

Valorem positivament l’aportació d’aquesta comissió en la presa de decisions 

vinculades a la presentació del projecte a la resta del claustre, participació en la 

selecció de formacions adreçades al claustre que ajudin l’equip a millorar 

aspectes vinculats al projecte, revisió i supervisió dels seguiment del pla de 

coresponsabilitat,  definició dels indicadors d’avaluació del propi projecte, entre 

d’altres. El fet de tenir un equip petit de persones que vetllin i pensin sobre 

aquest projecte, i el facin extensiu a la resta de persones del claustre, el manté 

viu i present en el dia a dia de l’escola. 
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4 Concreció i desenvolupament del projecte 

Els 7 principis de “La naturalesa de l’aprenentatge” (OCDE 2010) fonamenten els nostres 

entorns d’aprenentatge: 

• L’alumnat és el centre de l’aprenentatge. 
• L’aprenentatge és un procés de naturalesa social. 
• Les emocions són part integral de l’aprenentatge. 
• L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferencies individuals. 
• L’esforç amb sentit és clau per l’aprenentatge. 
• L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge. 
• Aprendre és construir connexions horitzontals entre àrees de coneixement. 

 
Ens basem en la recerca empírica sobre com aprenen les persones. Destaquem la 
importància de “repensar allò que s’ensenya, com s’ensenya i com s’avalua”. El  nostre 
desplegament curricular, les metodologies i l’avaluació han de ser coherents amb aquest 
coneixement. 

4.1 Criteris d’organització pedagògica 

4.1.1 Criteris per concretar el currículum 

Oferim al nostre alumnat situacions d’aprenentatge significatives i funcionals, de forma 

interdisciplinar i globalitzada on els continguts de les diferents àrees s’entrellacen en: 

Racons7 

Tallers8 

Projectes d’aula9 

Projectes de centre 

Hort10 

Teatre 

Sortides11 

Colònies 

Diades i festes12 

Altres activitats d’aula 

 

 

 

  

VIVÈNCIES ALS: 

- PROJECTES 
- RACONS 
- TALLERS 
- HORT/TEATRE 
- SORTIDES 
- COLÒNIES 
- AULA 
- RUTINES 

COM APRENEM INTERRELACIÓ AMB: 

- COMPANYS/ES 
- MESTRES 
- FAMÍLIES 
- EXPERTS 
- BARRI 
- CIUTAT 
- ENTORN 
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4.1.2 Criteris metodològics13 

Creem espais comuns que no siguin amenaçadors i que permetin als nens i nenes participar 

amb tranquil·litat en el seu propi aprenentatge, però sempre des del respecte i la 

responsabilitat. 

Tenim una distribució de l’espai, del temps i dels recursos humans especialment pensada 

per afavorir les interaccions dins del grup i el tractament de la diversitat. 

Treballem amb grups heterogenis de nens i nenes i reduïm la ràtio sempre que ens resulta 

possible. 

Realitzem diferents tipus d’agrupaments: gran grup, petit grup, grups reduïts, parelles, 

treball individual. 

Fomentem el treball cooperatiu, en petits grups heterogenis en els que col·laboren i 

s’ajuden uns als altres. 

Creem espais de col·laboració i convivència per evitar situacions competitives. 

Utilitzem una metodologia científica, inspirada i coherent amb el treball que fan els 

científics. 

La varietat d’activitats i d’agrupaments estant pensats per: 

• Afavorir el tractament a la diversitat. 

• Respectar el ritme de cada infant i facilitar que cada nen o nena es pugui 

desenvolupar d’acord amb les seves característiques personals. 

• Fomentar la creativitat. 

• Despertar l’esperit crític. 
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Reflexió sobre com aprenem 

 

 Reflexió sobre què és l’aprenentatge 
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4.1.3 Criteris organitzatius 

  Confecció de grups i agrupament de l’alumnat 4.1.3.1

Per afavorir el procés d’ensenyament-aprenentatge, emprem la diversificació 

d’agrupaments de l’alumnat, com una estratègia metodològica. Així, potenciem que els 

nens i les nenes puguin treballar individualment, per parelles, en petit grup i en gran grup. 

Aquests podran ser proposats pels adults o bé, segons les circumstàncies, escollits pel propi 

alumnat. En quan a la confecció dels grups, organitzem els grups d’alumnes sempre, de 

forma heterogènia. L’escola ha de representar, en “petit”, tota la societat: una societat que 

és diversa, plural, no homogènia.  

Tenim : 

- Organització graduada. organització vertical amb grups classe per cursos o nivells. 

- Organització flexibles: impliquen modificar el grup classe per dividir-lo en unitats 

més petites o unint els seus membres a altres grups classe segons moments i necessitats 

específiques. Grups internivells i grups intercicle.  

Agrupament graduat. Grups de nivell 

L’alumnat s’organitza en dos grups-classe heterogenis, els quals tindran com a referència 

un/a tutor/a.  

Quan l’alumnat s’incorpora a l’escola a P3 s’establiran els grups classe que es mantindran, 

sempre que es consideri convenient, al llarg de l’educació infantil 

El criteri emprat per l’elaboració d’aquests grups ha estat la distribució equitativa de 

l’alumnat de NEE, de l’alumnat estranger, de l’alumnat segons el sexe, procedència 

d’escola bressol o no, germans al centre o no. A més de les informacions de les escoles 

bressols del barri. 

Per a la resta de nivells, quan hi hagi incorporacions un cop començat el curs, s’equilibraran 

en número d’alumnes els dos grups del mateix nivell. 

En iniciar l’educació primària es tornaran a establir nous agrupaments per cada grup-classe. 

S’agruparà l’alumnat afegint als criteris anteriorment mencionats, el coneixement de 

l'evolució i de relació social i afectiva de l’alumnat que ja es té escolaritzat al centre. 

Al llarg de l’educació primària, es  realitzaran nous agrupaments en canviar  cada cicle 

atenent als criteris anteriorment citats. 

La finalitat d’aquests canvis d’agrupament és potenciar: 

• La idea de pertinença a l’escola de tots els alumnes (no sols d’una classe..) 
• L’obertura i perspectiva de treball dels nens: conèixer altres nens i nenes i aprendre 

a treballar-hi, ajudar a créixer, a ser autònoms, a comunicar-se, a adaptar-se,... 



C
O

M
 H

O
 F

EM
  Projecte Educatiu de Centre   

 
 

Escola Parc de l’Aigua. C/ Sant Paulí de Nola, 33.Tel 973 208289  Lleida 

c5008777@xtec.cat                                               17 

 

• Altres dinàmiques que ajudin a superar situacions, entrebancs en els grups classe, 
evolucions desiguals de grups... 

Agrupaments flexibles. 

a)    Grups internivell: E. Infantil, de cada dos grups se'n fa tres. El criteri per fer aquests 

grups és sempre l'heterogeneïtat en tots el àmbits. Amb aquest agrupament fem els 

racons, hort/biblioteca i ordinador. 

b)   Grups intercicle: Els agrupaments a l'educació primària sempre són intercicle. El criteri 

per fer aquests grups també és l'heterogeneïtat. Es fan tres grups barrejant nens i nenes 

del primer i segon curs de cada cicle (A-B). Amb aquests agrupaments realitzem els racons. 

c)  Grups internivell: A primària també s’utilitza aquest tipus d’agrupament. Del grup classe 

se’n fan dos grups, atenent sempre el principi de l’heterogeneïtat.  

En els tallers de ciències (infantil i primària) es barregen tots els nens i nenes de cada cicle i 

es fan agrupaments més reduïts. 

d) L’atenció en petit grup: NEE, grups llenguatge, suport aprenentatge, reforç 

instrumentals. Es produeix quan un mestre/a, dins de l’aula, treballa amb un grup molt 

petit d'alumnes, per a acompanyar-los en àrees instrumentals. Excepcionalment, en el cas 

de veure la necessitat de treballar en petit grup fora de l’aula s’avaluarà per la Comissió 

d’Atenció a la Diversitat. 

 Organització del temps 4.1.3.2

En l’organització del temps a les aules hi ha d’haver una flexibilitat ja que intentem adequar 

el temps al ritme de cada infant i amb una finalitat comuna.  En aquesta línia, s’intenta en 

els horaris  distribuir franges horàries llargues per poder treballar en racons, projecte o 

tallers, alhora que es contempla unes hores d’aula en les quals cada nivell té autonomia per 

acabar de concretar i distribuir en funció de les seves planificacions i necessitats. 

L’horari lectiu, tant a l’Educació Infantil com a l’Educació Primària, és de 9h. a 12.30h. i de 

15.00h. a 16.30h. Els/les mestres dediquen en horari habitual de 12.30h. a 13.30h. (dilluns, 

dijous), de 12:30 a 14h (dimarts i dimecres) per a reunions, claustres, entrevistes de 

pares,...essent possible fer reunions en horari extraordinari quan convingui. 

El servei de menjador escolar es duu a terme entre les 12:30 i les 15:00; l’acollida matinal 

de 7:45 a 9:00 i les activitats extraescolars i acollida de la tarda de 16:30 a 17:30 

  Assignació de tutories 4.1.3.3

Tots els mestres que formen part del claustre poden exercir les funcions de tutor/a quan 

correspongui.  

L’assignació i nomenament la realitza l’equip directiu i per un curs acadèmic. S’assignarà el 

professorat als diferents cicles, cursos i àrees valorant-se la idoneïtat, l’experiència, la 

formació, la voluntària disposició de cada membre del claustre i la conveniència que en un 
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mateix nivell convisquin persones veteranes i persones més novelles a l’escola a més de la 

continuïtat o no en un grup d’alumnat.  Sempre tenint en compte  les necessitats dels 

diferents grups-classe  o sigui l’alumnat.  

  Formació del Professorat 4.1.3.4

Entenem la formació com una eina imprescindible, necessària, un recurs per poder anar 

desenvolupant el nostre Projecte.  

Partim de la idea que els i les mestres són els responsables del funcionament quotidià i 

pedagògic de l’escola. Com a mestres estem en un procés de formació i aprenentatge 

continus. 

Des de l’escola la prioritat és la formació de l’equip. Aquesta ens suposarà compartir idees, 

respectar tarannàs particulars, assumir acords majoritaris i mirar d’acollir les visions i 

sensibilitats més particulars. Tenim clar que a l’igual que el nostre alumnat, aprenem de 

l’altre i amb l’altre, dels altres i amb els altres. Per treballar en equip és important poder i 

voler compartir el Projecte i les tasques generals de l’escola. Amb aquesta finalitat i 

entenent que la formació és fonamental, destinem espais a fer formació dins de l’horari 

laboral i fora de l’horari de permanència al centre.  

Utilitzarem la formació en centre com a instrument per aprendre i créixer junts a fi de 

consensuar una línia de treball conjunta amb el claustre. Un espai de reflexió per compartir 

i millorar la nostra pràctica. Partim de les necessitats que anem detectant i de les diferents 

valoracions i aquesta pot tenir diferents formats: activitats d’autoformació i intercanvi 

entre nosaltres com els claustres pel debat i la reflexió, assessorament d’experts o 

modalitats més externes i específiques sobre temes en concret (FIC, seminaris, tallers...). 

 Espais escolars 4.1.3.5

Tots els espais del centre són multifuncionals i s’utilitzen en funció de les necessitats de 

cada moment. 

Depenent de les activitats d’ensenyament-aprenentatge proposades s’utilitzaran els 

diversos espais escolars sense cap limitació, treta d’aquelles que poguéssim interferir en 

una altra activitat proposada de caràcter fix (biblioteca, gimnàs, aula de psicomotricitat, de 

ciències,...) En aquest cas, s’intentaria poder realitzar ambdues activitats de forma 

simultània en altres espais. 

4.1.4 Criteris d’avaluació14 

Entenem l’avaluació com l’eina que forma part de tot procés d’aprenentatge. 

Té com a funció ajustar l’ajut pedagògic a les característiques individuals de l’alumnat, 

alhora que ha de permetre a l’alumnat conèixer el seu propi procés, les seves mancances i 

les seves potencialitats. L’avaluació ha de promoure la implicació de la persona que aprèn 

en el seu procés d’aprenentatge i acompanyar-la a ser més autònoma en el 

desenvolupament de qualsevol competència.   
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És a dir, per una banda ha de servir al professorat per valorar la planificació i el 

desenvolupament del currículum a l’aula, i per l’altra ha de fer conscient a l’alumnat del 

seu procés d’aprenentatge, perquè pugui aprendre de les  seves experiències i millorar a 

partir d’aquest coneixement. 

Per poder aconseguir aquests objectius caldrà que l’avaluació sigui contínua, regular i que 

compti amb espais que permetin l’autoavaluació dels mateixos alumnes. 

De l’avaluació dels alumnes se’n desprèn, per tant, la informació que reben les famílies en 

forma d’informes i entrevistes. L’alumne, d’acord amb la seva edat, també rep un retorn 

d’aquesta avaluació que realitzen els i les mestres. 

Elaborem dos informes cada curs a Infantil i tres a Primària. I és fa una entrevista 

obligatòria amb cada família, a més a més de la inicial, quan entren a l’escola. A més a més, 

es poden realitzar tantes entrevistes com siguin necessàries a demanda de la família o dels 

tutors/es. 

4.1.5 Criteris per a l’atenció a la diversitat  

L’atenció educativa de tot l’alumnat es regeix pel principi d’escola inclusiva. Les mesures 

d’atenció a la diversitat que posem en pràctica van adreçades a tots els infants del nostre 

centre, i hi participem tots els membres de la comunitat educativa. Es posaran en marxa 

mesures organitzatius, curriculars i metodològics per fer efectiu aquest principi. Una de les 

nostres prioritats és personalitzar l'aprenentatge de cada alumne el màxim possible dins 

d'un context de grup. Aquestes mesures estan detallades Pla d’Atenció a la Diversitat15. 

4.1.6 Criteris per al seguiment i l’orientació de l’alumnat 

Dins del Projecte Escolta’m l’acció tutorial incorpora elements que permetin la implicació 

dels alumnes en llur procés educatiu. En particular, contribueix al desenvolupament d’una 

dinàmica positiva en el grup classe i a la implicació dels alumnes i de les seves famílies en la 

dinàmica del centre. L’acció tutorial integra les funcions del tutor/a i les actuacions d’altres 

professionals i òrgans (mestres, equips de cicle, comissions, etc.).  queda clar la proposta de 

personalitzar l’escola amb un pla d’intervenció educativa que estableixi una vinculació 

educativa positiva entre el tutor/a i l’alumne, i que proporcioni a tot l’alumnat factors 

promotors que els reconeguin i acompanyin en el seu creixement per anar aconseguint 

cotes de seguretat personal que l’ajudin a desenvolupar-se de forma integral i satisfactòria.  

Aquesta relació tutorial es fonamenta en la confiança, la mirada capacitadora i la gestió 

relacional, amb el reconeixement i la identificació per part del tutor/a de cadascun dels 

alumnes del grup-classe. 

L’acció tutorial contribuirà 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. En el 

seguiment de l’alumnat es vetllarà per l’assoliment progressiu de les competències 

bàsiques, per la detecció de les dificultats i per la coordinació i les actuacions d’altres 



C
O

M
 H

O
 F

EM
  Projecte Educatiu de Centre   

 
 

Escola Parc de l’Aigua. C/ Sant Paulí de Nola, 33.Tel 973 208289  Lleida 

c5008777@xtec.cat                                               20 

 

professionals i òrgans (mestres, equips de cicle, comissions, etc.).Així doncs és necessària 

una mirada global que el tutor/a ha de fer del seu grup i de forma coherent amb tot l’equip 

docent per tal que tots i totes comparteixin una mateixa intervenció pel que fa als 

processos d’ensenyar i aprendre, la gestió de la convivència i l’avaluació. 

Des de P-4 fins a 6è  es destinarà una hora setmanal (en grups de 3 alumnes) que serà un 

temps de dedicació per establir una vinculació educativa positiva entre els tutors/es i 

l’alumnat. A més a més en l’educació primària, una hora setmanal destinada al 

desenvolupament d’activitats d’acció tutorial amb el grup classe. 

4.1.7 Criteris de definició de llocs de la plantilla docent amb 

perfils professionals singulars 

D’acord amb les necessitats del centre i les instruccions que ens marca el Departament 

d’Ensenyament, es van creant els perfils professionals amb funcions docents genèriques i 

específiques que exigeixen tècniques de treball, responsabilitats o condicions peculiars 

pròpies derivades del present Projecte Educatiu i/o del Projecte de Direcció i a les 

necessitats dels diferents Projectes que es desenvolupen. Aquests perfils ens ajudaran a 

consolidar els objectius de millora que ens anem proposant. 

4.2 Criteris d’estructura organitzativa i de gestió 

4.2.1 Òrgans de govern i de coordinació 

Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa són aquells que afavoreixen un model 

de lideratge distribuït, entenem el lideratge al si de l’equip directiu del centre des del 

respecte a la diversitat de cada un dels seus membres, per això considerem tan important 

aquesta implicació professional i humana. Tothom hi pot sumar. Des de l’escola 

considerem que el projecte pedagògic és fort i que el que convé ara és perfilar i ajustar el 

lideratge distribuït per a que sigui una institució amb continuïtat, clarament orientat a 

garantir la implicació dels mestres i de la comunitat educativa en aquest repte. Tenim un 

projecte comú que necessita de compromís i participació. Tots som necessaris per 

aconseguir l’objectiu. 

El lideratge distribuït el fonamentem en una gestió compartida de tots els àmbits del 

centre. Implica l’existència d’una Comissió pedagògica composta pel mateix equip directiu i 

els coordinadors dels cicles. També implica la distribució del conjunt de mestres en equips 

de cicle, nivell i comissions, on cadascú assumeix els compromisos i la presa de decisions. 

Aquests es reuniran periòdicament i elaboraran propostes que finalment es concretaran en 

el claustre. En moments puntuals del curs es poden constituir grups de debat amb la 

finalitat de tractar un tema específic. El funcionament d’aquesta estructura ha de continuar 

essent fluid i molt centrat en els aspectes pedagògics. 

L’alumnat, com eix vertebrador és el més important. Participa activament en la gestió de la 

seva aula en les assemblees d’aula, i també en les assemblees de delegats/es i 
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sotsdelegats/es amb un membre de l’Equip Directiu per gestionar aspectes de la vida de 

l’escola i de millora de la convivència al centre. 

Ens proposem la implicació i el compromís de les famílies des del Consell Escolar i la junta 

d’AMPA amb una participació més educativa, família i docents participen conjuntament en 

l’aprenentatge dels infants i en la seva pròpia formació amb l’objectiu comú d’aconseguir 

l’èxit educatiu de l’alumnat. 

4.2.2 Participació de la comunitat educativa 

La comunitat educativa està integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, mestres, altres 

professionals d’atenció educativa, personal d’administració i serveis i la representació 

municipal. Tots els agents de la comunitat educativa han de poder participar i implicar-se 

en el Projecte i en el dia a dia de l’escola. La comissió pedagògica recolzada per l’equip 

docent, impulsarà estratègies per dinamitzar la participació dels diferents sectors de la 

comunitat. Les actuacions previstes formaran part  de la Programació Anual del centre. El 
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grau i la qualitat d’aquesta participació són elements claus per la millora de la cohesió 

social i la vinculació amb l’entorn. 

Òrgans de participació 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del 

centre. Fa el seguiment, valora i aprova totes les activitats que es fan a l’escola dins i fora 

de l’horari lectiu. Aprova el projectes que es volen desenvolupar a l’escola, el pressupost i 

la seva liquidació. La seva composició és: 5 representants de les famílies, 5 representants 

dels/les mestres, 1 representant PAS, 1 representant Ajuntament, 1 representant AMPA, la 

Cap d’Estudis, la Directora que n’és la presidenta i la Secretària de l’escola, que fa de 

secretària del Consell, amb veu i sense vot. 

El claustre de mestres és l’òrgan de participació dels mestres en el control i gestió de 

l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. La 

seva tasca consisteix en el debat sobre l’organització i la planificació d’aquelles qüestions 

referents directament amb l’acció docent. 

L’assemblea de delegats/es és l’òrgan de participació i gestió de l’alumnat per gestionar 

aspectes de la vida de l’escola i de millora de la convivència al centre. 

L’AMPA és l’associació de pares i mares de l’escola. Té com a objectiu estimular la 

participació, promoure la cohesió entre tota la comunitat i facilitar les relacions. A més 

col·labora en les activitats educatives, gestiona els serveis escolars d’acord amb el Projecte 

de l’escola, promou activitats de formació conjunta amb el claustre i promou la participació 

en la gestió del centre.  

Àmbits de participació 

La carta de Compromís Educatiu. Eina que facilita la cooperació entre les famílies i el 

centre educatiu i expressa els compromisos de totes les parts per fer un bon 

acompanyament en l’educació dels nens i nenes. 

L’AMPA. Les mares i pares dels alumnes poden constituir-se en associació. La finalitat 

essencial de facilitar la participació de les famílies en la vida del centre. L’AMPA s’organitza 

en: una Junta, unes comissions de famílies o mixtes de famílies i mestres i uns delegats 

d’aula. Les Comissions són: menjador, activitats extraescolars, festes, institut, formació, 

millores escola. Els delegats d’aula són un dels vincles de comunicació escola-família-

AMPA. Hi ha un coordinador i dos delegats per nivell. 

4.2.3 Relació amb les famílies 

La relació i la participació de les famílies a l’escola ha de ser real i efectiva perquè elles són 

uns agents educatius indiscutibles per la qualitat de l’ensenyament i la millora dels 

resultats acadèmics. És necessari crear camins perquè famílies i docents treballin 
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conjuntament i en una mateixa línia, ja que tots dos contextos son essencials en la vida dels 

infants, i tenen un mateix objectiu que és el ple desenvolupament dels nens i nenes. 

Tenim molt present que família i escola comparteixen la responsabilitat de ser els dos 

agents socialitzadors més importants. Totes dues institucions tenen un objectiu comú que 

és ajudar els nens i nenes a desenvolupar-se i a formar-se com a persones lliures, 

responsables i solidàries, capaces de respondre a les demandes de la societat on viuen.  

Actualment a la societat trobem una gran diversitat de famílies. Per tant, l’escola s’han 

d’adaptar a les noves realitats per poder donar respostes adequades i afavorir la relació i la 

participació de les famílies als centre docents. 

Actualment a la societat trobem una gran diversitat de famílies. Per tant, l’escola s’han 

d’adaptar a les noves realitats per poder donar respostes adequades i afavorir la relació i la 

participació de les famílies al centre docent. En aquest sentit el que cal és des d’una 

perspectiva de col·laboració mútua, que passa per la confiança i el coneixement. 

Ens queda pendent plasmar en un document el tipus de participació que avui estant 

realitzant les famílies i tenir en compte d’identificar els seus interessos i necessitats. 

4.2.4 Projecció externa de l’escola 

 Relació amb altres centres escolars 4.2.4.1

El centre manté un lligam de coordinació amb les llars d’infants del barri de la Bordeta i 

amb els IES adscrits. Amb els que comparteix els aspectes organitzatius i metodològics més 

rellevants que caracteritzen l’escola. 

L’equip docent d’infantil i el de les escoles bressol d’on prové la majoria del nostre alumnat 

planifiquen una sessió de traspàs d’informació (desenvolupament personal, situació 

familiar, capacitats i habilitats bàsiques). A més d’una visita de l’alumnat de l’escola bressol 

a la nostra escola. 

L’equip directiu i els tutors de cicle superior planifiquen sessions de coordinació necessàries 

per tal d’assegurar la continuïtat i la coherència del procés educatiu i de l’itinerari formatiu 

de l’alumnat, acordant criteris d’actuació comuns i compartits. Actuacions referides a 

aspectes com: 

• Entrevista de traspàs d’informació dels tutors/es de 6è amb els coordinadors/es de 

l’Institut, pel coneixement de l’alumnat que passa de primària a secundària 

(desenvolupament personal, situació familiar, competències i habilitats bàsiques). 

• Coordinació famílies-equip directiu de l’escola i equip directiu de l’institut per 

consensuar criteris metodològics, estratègies didàctiques... Establint criteris comuns entre 

les dues etapes. 
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• A l’acabar la primera avaluació a l’institut, es realitza un retorn a l’escola de 

l’evolució de l’alumne.  

L’escola també compartirà experiències amb altres centres educatius de Catalunya, 

d’Espanya i l’estranger sempre que sigui possible amb la intenció de compartir el projecte i 

establir xarxa de relacions. 

 Relació amb altres institucions públiques 4.2.4.2

L’escola es relaciona amb diferents institucions públiques amb l’objectiu de transmetre la 

situació i necessitats del centre per tal de gaudir de diferents recursos i així millorar-ne la 

qualitat. 

Mantindrem el contacte amb totes aquelles persones i/o institucions que atenen els nostre 

alumnat en qualsevol aspecte (serveis socials, psicòlegs, pediatres...) en reunions de 

coordinació.  

Donarem informació i potenciarem la participació de l’alumnat i les famílies en activitats 

socials, culturals i mediambientals organitzades per entitats socials, municipals i veïnals del 

nostre entorn. 

Establim col·laboració amb universitats amb les que mantenim un conveni per l’acolliment 

d’estudiants en pràctiques. En un altre nivell, l’escola també guarda relació amb l’UdL pel 

que fa a la participació en projectes, congressos i activitats de formació diverses. 

4.2.5 Promoció de la convivència 

L’escola és un reflex de la societat i, alhora, és un espai privilegiat on l’alumnat adquireix 

coneixements i hàbits de socialització de relació amb el seu entorn, amb els altres. Un 

objectius bàsics de l’escola ha de ser ensenyar i aprendre a viure i conviure; ha de fomentar 

i liderar la convivència, tant a l’interior del centre educatiu com al seu entorn immediat. 

Conviure  significa  viure  plegats  i  en  bona  relació. La  convivència  demana  la  formació  

integral  de  la  persona,  i  es  fonamenta  en  els  valors  de  la  pluralitat,  la  participació 

democràtica,  la  inclusió  social,  la  igualtat  d’oportunitats,  el  respecte  a  la  diferència,  l

a gestió positiva de conflictes i la cultura de pau. La convivència comporta una consciència 

de la pròpia identitat que implica l’acceptació de l’altre i un sentit de pertinença i 

contribució personal a la societat. 

És bàsic, per a la convivència, parlar molt i escoltar més. El diàleg suposa tenir una actitud 

d'escolta activa i estar disposat a canviar d'opinió davant els arguments de l'altre. Els 

lligams afectius són elements bàsics per a la construcció de personalitats equilibrades. En la 

convivència no es dóna un simple contacte passiu, una coincidència en un espai; l'altre hi és 

present, ens importa i genera emocions i sentiments.  

D’altra banda, el conflicte és inevitable i forma part de les relacions socials d'una societat 

oberta i complexa. Cal afrontar cada conflicte des de la singularitat, evitant les 

generalitzacions i a partir de la gestió positiva. Aquests són els fonaments d'una escola 
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inclusiva i d'una educació intercultural que han de contribuir a garantir la igualtat i a 

respectar la diversitat en una societat més cohesionada i menys excloent.  

El Projecte de convivència és l’instrument on es reflecteixen les accions que el centre 

docent desenvolupa per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la 

convivència i la gestió positiva dels conflictes. Aquestes actuacions aniran adreçades a 

millorar la convivència a l’aula, al centre i a l’entorn. També mecanismes que l’escola 

estableix a l’hora de resoldre els conflictes en aquests tres àmbit. L’encarregat/ada de la 

seva elaboració/revisió és el coordinador/a LIC, amb l’acompanyament de l’Equip directiu i 

la Comissió pedagògica. 

4.2.6 Elaboració i l’actualització de documents de gestió 

En el documents es recull el que s’ha anat consensuant, així com els proposats pel 

Departament. En els annexos es troben recollits els documents més importants i 

consensuats fins a la data d’aprovació del PEC.  Qualsevol document que es necessiti o es 

requereixi  s’anirà consensuant, decidint i concretant i s’afegirà al PEC. 

4.2.7 Serveis escolars 

Tot el temps que els nens i nenes passen a l’escola és considerat com a temps educatiu. Cal 
vetllar per una coherència en tot aquest temps i cal una coordinació i col·laboració entre 
els diferents professionals que intervenen a l’escola. Aquests serveis, faciliten a les famílies 
la conciliació entre la vida laboral i l’escola. 

L’AMPA, juntament amb l’escola assumeix la gestió dels serveis escolars que s’ofereixen als 
nens i nenes i les seves famílies: 

• Servei de menjador. (de 12:30 a 15:00)  Cuina i monitoratge propi.  

En aquest interval de temps els nens dinen, juguen i fan alguna activitat més 
dirigida a P-4 i P-5, a P-3 descansen. A l’Educació Primària les activitats són de lliure 
accés.  

• Temps d’acollida matinal (7:45 a 9:00) i de tarda (16:30 a 17:30). 

Al matí i a la tarda, l’AMPA organitza uns espais d’acollida durant el qual els 
monitors es fan càrrec dels nens i nenes que precisen utilitzar-los.  

• Activitats extraescolars (16:30 a 17:30). Activitats educatives complementàries amb 
coherència amb els principis de l’escola. 

• Estades de juny i setembre (8:00 a 15:00) 

Les comissions de menjador i extraescolars, juntament amb l’AMPA i l’Equip directiu fan el 

seguiment i vetllen per la qualitat d’aquests serveis, així com el treball en la mateixa línia 

d’escola. 
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4.3 El Projecte Lingüístic16 
El PLC és un document organitzatiu i de gestió de l’ensenyament de la llengua catalana i 

totes aquelles llengües que es troben en el nostre actual projecte d’escola. Aquest s’adapta 

al context sociolingüístic del centre, i dóna les pautes necessàries per prendre decisions i 

atendre els alumnes plenament, respectant la seva diversitat lingüística i cultural. La 

globalitat en la seva aplicació, és una de les seves característiques primordials,  aquesta 

s’aplica a tots els cursos, cicles i comissions, en l’àmbit de gestió i en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge. Els elements que formen el PLC vinculen a tots els 

components de la comunitat educativa, posant de manifest la necessitat d’implicació de 

tots els que la formen.  

El projecte lingüístic de centre estableix les línies principals per tal d’organitzar de manera 

coherent l’ensenyament-aprenentatge de les diferents llengües. Planifica l’organització, la 

gestió i l’ús de les llengües en l’escola i aula, el tractament d’aquestes i els criteris 

d’aprenentatge de les llengües oficials i estrangeres. 
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5 Avaluació 

L’avaluació és una activitat integrada dins de la dinàmica organitzativa, sistemàtica i permanent del 

centre que ens ajuda a definir i orientar la línia d’escola. Ens permet reflexionar sobre el què es fa, 

impulsa el diàleg i la participació, facilita la presa de decisions, ajuda a incidir en el procés, fa guanyar 

coherència a l’equip docent i ajuda a millorar. 

5.1 Mecanismes d’avaluació 
L'avaluació permetrà relacionar els resultats amb els processos d'ensenyament i aprenentatge, la 

gestió dels recursos i els objectius que el centre es proposa, d'acord amb les característiques del 

context en què es desenvolupa l'acció educativa. L'avaluació serà especialment útil per prendre 

decisions. La planificació i l'aplicació de tota l'activitat avaluadora integrarà tant l'avaluació interna 

com l'avaluació externa. 

El Projecte de direcció desplegarà i articularà l’aplicació del PEC a través de la concreció dels 

indicadors de progres que es prioritzen i seqüencien cada any en la Programació General de 

Centre.  En aquesta es concreten les activitats que es duran a terme amb els indicadors de procés, la 

temporització de les actuacions, els responsables de dur-les a terme i els recursos necessaris. De 

cada activitat, elaborem una fitxa de seguiment i avaluació on valorem els indicadors de procés (grau 

d’aplicació, de qualitat d’execució i d’impacte ). Els resultats es recolliran en la Memòria Anual que 

serà el punt de partida del nou curs escolar. Aquesta concreció ens permetrà aconseguir els 

indicadors de progrés, amb la intenció d’ajustar els canvis per la millora i les necessitats reals del 

centre. 

 

RETIMENT DE COMPTES ALS ORGANS DE CONTROL I PARTICIPACIÓ 

MECANISMES DESTINATARI FREQÜÈNCIA 

SIC 
(Sistema d’Indicadors de centre) 

Inspecció Educativa Anual 

AVAC Inspecció Educativa Anual 

ACDE  
Memòria 
(Acord de coresponsabilitat) 

Comissió Avaluadora Anual 

Memòria anual de centre 
Inspecció Educativa 
Consell Escolar 
Claustre 

Anual 
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5.2 Indicadors de progrés 
Els indicadors de progrés del Projecte educatiu de Centre es classifiquen en funció dels diferents 

àmbits a avaluar: 

5.2.1 Context 

Índex de demanda d'escolarització a P3  

Índex de famílies associades a l’AMPA.  

Índex de famílies que participen en les activitats extraescolars, acollida, menjador,.. 

Índex d’alumnes amb necessitats educatives especials  

Índex d’alumnes amb necessitats educatives específiques 

Índex d’alumnes de nova incorporació al sistema educatiu  

Índex d’alumnes de nacionalitat estrangera 

Índex d'absències de l'alumnat superior al 5% 

Índex d'absències de l'alumnat superior al 25%  

Índex mobilitat de l’alumnat 

Índex mobilitat dels professorat  

5.2.2 Processos 

 D’aula (metodologies, gestió de la informació, acció tutorial…) 5.2.2.1

Grau d’implicació de l’alumnat en les diferents responsabilitats i en la presa de decisions i  gestió del 

currículum 

Grau de diversificació i flexibilitat dels materials curriculars 

Grau de rellevància del diàleg en la vida d’aula, entenent el diàleg com a eina d’expressió critica i de 

generació de pensament. 

Grau de diversificació i flexibilització d’horaris, activitats i agrupaments d’infants 

Grau de satisfacció de l’alumnat en les assemblees d’aula (cicle) 

Grau de satisfacció de l’alumnat en les assemblees de delegats i delegades 

Grau de compliment de les tutories escolta’m planificades 
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 De centre (convivència, coordinació, participació, relació amb l’entorn, acollida, 5.2.2.2

bones pràctiques, innovacions…) 

Grau de coherència envers les decisions organitzatives respecte al projecte d’escola 

Grau de flexibilitat d’horaris i calendari 

Percentatge de documents realitzats/actualitzats 

Grau de compliment del calendari de reunions pedagògiques establert (claustre, famílies) 

Grau de satisfacció de la comunitat educativa: alumnat de cicle superior 

Grau de satisfacció de la comunitat educativa: famílies de cada cicle 

Grau de satisfacció de la comunitat educativa: mestres 

Grau de satisfacció en la implementació del Pla d’Acollida des de la perspectiva del centre 

Grau de satisfacció en la implementació del Pla d’Acollida des de la perspectiva de la persona 

acollida 

Taxa de participació de les famílies en les diferents activitats 

Índex de participació en plans d’Entorn 

5.2.3 Resultats 

Taxa d’ alumnes que superen les proves d’avaluació de l’Educació Primària. Català 

Taxa d’alumnes que superen les proves d’avaluació de l’Educació Primària. Castellà 

Taxa d’alumnes que superen les proves d’avaluació de l’Educació Primària. Matemàtiques 

Taxa d’alumnes que superen les proves d’avaluació de l’Educació Primària. Llengua estrangera  

Taxa d’alumnes que superen les proves d’avaluació de l’Educació Primària. (Franja mitjana alta i alta) 

Català 

Taxa d’alumnes que superen les proves d’avaluació de l’Educació Primària. (Franja mitjana alta i alta) 

Castellà 

Taxa d’alumnes que superen les proves d’avaluació de l’Educació Primària. (Franja mitjana alta i alta) 

Matemàtiques 

Taxa d’alumnes que superen les proves d’avaluació de l’Educació Primària. (Franja mitjana alta i alta) 

Llengua estrangera 

Taxa d’alumnes que superen les proves d’avaluació diagnòstica (3r) Català 

Taxa d’alumnes que superen les proves d’avaluació diagnòstica (3r) Castellà 
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Taxa d’alumnes que superen les proves d’avaluació diagnòstica (3r) Matemàtiques 

Taxa d’alumnes que assoleixen els objectius de llengua catalana en cada nivell. 

Taxa d’alumnes que assoleixen els objectius de llengua castellana en cada nivell. 

Taxa d’alumnes que assoleixen els objectius de matemàtiques en cada nivell. 

Taxa d’alumnes que assoleixen els objectius de llengua estrangera en cada nivell. 

5.2.4 Recursos 

Ràtio alumnes/professors  

Ràtio global de centre alumnes/grup 

Índex d' absències del professorat que no generen substitució  

Hores de personal socioeducatiu 
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6 Aprovació i difusió del PEC 

6.1 Formulació 
La directora junt amb la comissió pedagògica, formularà la proposta inicial del projecte educatiu de 

centre  al claustre. Aquest podrà fer les modificacions i adaptacions corresponents, dels aspectes 

pedagògics que cregui oportuns. 

6.2 Aprovació 
La normativa ens marca que correspon a la directora del centre la competència d'aprovar la proposta de 

Projecte Educatiu, prèvia consulta preceptiva al Consell Escolar del centre. 

7 Annexos 

 

Els annexos citats en aquest document constitueixen documents de treball, elaborats i aprovats per 

l’escola, que cal també anar actualitzant. Són les concrecions dels diferents apartats d’aquest projecte. 

                                                           
1
 Pla d’acollida 

2
 Projecte d’innovació plurilingüe 

3
 Projecte de Medi Ambient. Agenda 21 Escolar de Lleida 

4
 Projecte de Biblioteca 

5
 Projecte esportiu de centre 

6
 Acord de Coresponsabilitat 

7
 Racons 

8
 Tallers 

9
 Projectes d’aula 

10
 Hort 

11
 Sortides 

12
 Diades i festes 

13
 Criteris metodològics 

14
 Criteris d’avaluació 

15
 Pla d’Atenció a la Diversitat 

16
 El Projecte Lingüístic 


