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Projecte pedagògic de l’Escola Ramon Llull. Curs 2014-2015 

La comunicació i la coordinació: eines d’escola 

“Estrenem un nou espai a l’escola” 

 
1. Presentació. 

 

2. Justificació. Objectius a assolir en l’ àmbit escolar: millorar els resultats educatius i millorar la 

cohesió social. Actuacions de participació de l'alumnat i de les famílies.  

 
3. Recursos associats.  

 

 

1. PRESENTACIÓ 

  

L'escola Ramon Llull està situada al barri de Can Fatjó de Rubí. Està formada per 6 grups 

d’Educació Infantil -Parvulari- i 12 grups d’Educació Primària. Aquest curs té 445 alumnes 

matriculats. 

 

Compte amb diferents espais i instal·lacions: aules espaioses i assolellades, dues aules 

d’informàtica, mitjans audiovisuals, una sala d’usos múltiples, tatami, vestidors, aula de música, 

aules d’anglès, aula d’educació especial, espais pels cicles, taller de plàstica, biblioteca escolar, 

teatre, hort i pati (8.138 m²) amb pistes poliesportives, zona amb pèrgola i espai de parvulari. 

 

A l'escola Ramon Llull l’ensenyament es fa en català, el castellà s’introdueix a nivell oral i escrit a 

1r de Primària. La llengua estrangera, l’anglès, s’introdueix a Parvulari (P·5) i s’ imparteix al llarg 

de l’escolaritat per part de tres especialistes. La informàtica s’inicia a Parvulari (P·4) com a eina 

d'estudi, de manera progressiva, fins a 6è. L’especialista de música imparteix ensenyament del 

llenguatge musical de P·3 a 6è. I, la psicomotricitat i l’educació física la fan especialistes que 

treballen el desenvolupament integral dels/les tots/es alumnes.   
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Els Projectes d’escola que estem duent a terme i els àmbits educatius implicats, són:  

 

 . Pla TAC: Pla de Tecnologies de l’Aprenentatge i la Comunicació. (Escola) 

 

 . Kxa de convivència: Pla de Convivència.(Departament d’Ensenyament-Serveis Educatius-

Escola) 

 

 . Participació en el Pla Educatiu d’Entorn. (Departament d’Ensenyament-Ajuntament-Escola) 

 

 . Continuïtat del Programa de Reutilització de llibres. (Departament d’Ensenyament-Escola) 

 

 . Continuïtat Projecte de Biblioteca i Puntedu. (Dept. d’Ens.- Xarxa de biblioteques Rubí-Escola) 

 

 . Continuïtat P.E.L.E.: Projecte Lingüístic Ll. Estrangeres (Dept. d’Ensenyament-Escola) 

 

 . Continuïtat de La societat a través de la mirada digital: aprendre i comprendre el món en 

què vivim. (Ajuntament-Escola) 

 

 . Continuïtat de L’expressió corporal, el discurs verbal i la millora de l’autoestima: mira’m, 

escolta’m i felicita’m. (Ajuntament-Escola) 

 

 . Continuïtat de Sortim al pati: treball d’equilibri i jocs entre iguals. (Ajuntament-Escola) 

 

 . Projecte d’estalvi energètic. Rubí brilla: 50 x 50 (Ajuntament-Escola) 

 

 

2. JUSTIFICACIÓ. OBJECTIUS A ASSOLIR EN L’ ÀMBIT ESCOLAR: MILLORAR ELS 

RESULTATS EDUCATIUS I MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL. ACTUACIONS DE 

PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT I DE LES FAMÍLIES. 

 

La nostra escola està en constant evolució per aconseguir millorar els resultats educatius dels 

nostres alumnes i millorar la cohesió social entre ells/es i entre totes les persones que formen part 

de la seva educació.  
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Sempre partim de l’anàlisi per saber les necessitats de l’escola. 

Uns dels nostres objectius són: 

 la comunicació entre iguals, 

 el desenvolupament de la competència comunicativa oral i escrita amb models lingüístics, 

 el seguiment educatiu dins el pla d’acció tutorial, 

 la coordinació i la col·laboració entre les persones que ajuden al desenvolupament dels 

nostres alumnes, 

 i, la creació d’espais perquè els membres de la comunitat escolar es puguin trobar. 

Volem habilitar una petita aula com un nou espai de comunicació adient, equipat, còmode, 

integrador i amb possibilitats d’ús múltiple com a lloc facilitador per: 

1. Establir diàlegs en un ambient acollidor.  

2. Potenciar la comunicació amb aquells/es alumnes que tenen dificultats per expressar-se 

davant d’un grup nombrós d’alumnes. (ex. treball de competència comunicativa amb 

agrupaments reduïts de 4/5 alumnes) 

3. Afavorir el desenvolupament d’habilitats lingüístiques atenent a la singularitat de l’alumnat 

en un espai adaptat. (ex. atenció individualitzada o en petit grup) 

4. Facilitar un nou espai físic de comunicació família-escola per atendre a les famílies per fer 

el seguiment tutorial dels seus fills i filles. (ex. entrevistes individuals entre tutors/es i/o 

especialistes i família)  

5. Consensuar plans d’actuació entre professionals de l’àmbit educatiu i assistencial en un 

lloc què disposi de totes les eines de treball. (ex coordinacions amb EAP, CREDA, 

SEEDTIC, DAPSI, SS, CSMIJ i /o Centres externs de suport educatiu) 

6. Trobar els millors serveis què pugui tenir l’escola. (ex. reunions amb proveïdors, 

coordinacions de menjador, reunions de l’AMPA amb empreses de servei i proveïdors)  

Aquest projecte té com a finalitat continuar treballant en la línia de millora per fer créixer 

encara més l’escola i que les persones que estiguin al centre gaudeixen d’espais de qualitat. 
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3. FINANÇAMENT 

El pressupost de despeses per poder dur a terme aquest projecte és: 

CONCEPTE EMPRESA IMPORT 

1 Armari Office Depot / Lyreco 300€ 

3 Taules polivalents Office Depot / Lyreco 270€ 

1 Cadira despatx Soho Atlas Office Depot 70€ 

6 Cadires Stil Office Depot 102€ 

1 Pissarra esmaltada Office Depot / Lyreco 70€ 

1 Torre ordinador taula Rubí connectiva 450€ 

TOTAL 1.262€+21%IVA=  

1.527,02€ 

 

Aquesta despesa no està subjecta a altre finançament i/o projecte. 

Per tant sol·licitem la totalitat d’aquestes despeses. 


