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Projecte pedagògic de l’Escola Ramon Llull.  

La societat a través de la mirada digital: aprendre  i comprendre 
el món en el què vivim 

 
1. Presentació. 

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

educatius i millorar la cohesió social. Actuacions presents i futures: 

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 447 alumnes matriculats. 

 

Compte amb diferents espais per donar resposta al tractament de la diversitat, 

a l’acció tutorial i a facilitar als/es alumnes l’accés i inclusió en societat i a 

promoure la cooperació i col·laboració amb les famílies. 

 

A l'escola Ramon Llull l’ensenyament es fa íntegrament en català, el castellà 

s’introdueix a nivell oral i escrit a 1r de Primària i la llengua estrangera, l’anglès, 

s’introdueix a Parvulari (P·5). S’inicia la informàtica a Parvulari (P·4) i 

s'introdueix la informàtica i Internet com a eina d'estudi, de manera progressiva.  

 

Els Projectes d’escola i d’Innovació educativa que estem desenvolupant, són:  

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

. Pla de Convivència 

. Programa de Reutilització de llibres 
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. Participació en el Pla Educatiu d’Entorn. 

. Pla d’Autonomia de Centres. 

Tots aquests projectes tenen la finalitat de millorar els resultats educatius dels 

nostres alumnes i de millorar la cohesió social dels membres de la comunitat 

educativa de l’escola. 

 

 

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

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS I MILLORAR LA COHESIÓ 

SOCIAL. ACTUACIONS PRESENTS I FUTURES: PARTICIPACIÓ DE 

L'ALUMNAT I DE LES FAMÍLIES. 

 

La societat ha anat evolucionant amb el temps i l’escola s’ha adequat als 

requeriments de la societat del coneixement, afavorint la utilització de les 

tecnologies de la informació i la comunicació com element essencial per 

informar-se, aprendre, comunicar-se i viure en la societat actual. 

En el marc dels objectius que estableix l’article 52.2 de la llei d’educació (Llei 

12/2009, del 10 de juliol, d’educació), els currículums de l’educació bàsica 

s’han d’orientar a l’adquisició de les competències bàsiques, que han de 

contribuir al desenvolupament personal dels alumnes i a la pràctica de la 

ciutadania activa, i han d’incorporar de manera generalitzada les tecnologies de 

la informació i la comunicació en els processos d’aprenentatge. 

Des de fa 5 anys, i dins del la planificació estratègica del Pla Autonomia de 

Centre (PAC), l’escola ha invertit molts esforços tant en la formació dels 

docents en TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), com 

econòmics per la dotació d’infraestructures digitals del centre. 
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L’escola està desenvolupant el Pla TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge  i el 

Coneixement) .que ha de ser una estratègia per ajudar a aconseguir els dos 

objectius estratègics fixats en el PAC: millorar els resultats educatius i afavorir 

la cohesió social. És per això que parlem de planificar en quina forma les 

tecnologies s’usaran per a l’Aprenentatge i el Coneixement. 

Per la millora dels resultats educatius, cal que l’escola posi, dins de les seves 

possibilitats, les condicions més afavoridores perquè els/les alumnes 

desenvolupin, ja de petits/es, la competència digital, és a dir: 

. incorporant diferents habilitats, que van des de l'accés a la informació fins a la 

seva transmissió,  

.  tenint més accés i usant els suports tecnològics i informàtics,  

. dominant els llenguatges bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i 

sonor), 

.  i, aplicant en distintes situacions i contextos els coneixements adquirits. 

Per la millora de la cohesió social, l’escola vol facilitar les condicions perquè 

els/les alumnes amb situació social desfavorida tinguin accés, en un ambient 

d’igualtat, tant a les noves tecnologies com al desenvolupament de la seva 

competència digital i que les famílies amb nous espais d’interrelació, a través 

de tallers d’inclusió vehiculats en llengua catalana, tinguin també accés a les 

TAC (proposta pel curs vinent sotmesa a disponibilitat de recursos humans). 

 

3. ACTUACIONS 

El Ramon Llull compta amb una dotació en elements TIC proporcionats pel 

Departament i altres d’adquisició pròpia: pissarres digitals per les classes, una 

aula d’informàtica amb ordinadors per mig grup, portàtils, .... 
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Aquest curs el Departament ens ha dotat de portàtils pels alumnes de 6è i per 

una altra banda, l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona ens ha fet cessió de 20  

ordinadors.  

Amb aquest nou equipament i, per donar continuïtat al desenvolupament del 

Pla TAC, s’ha vist la necessitat de crear una segona aula d’informàtica. Aquest 

nou espai dóna continuïtat a la línia que vam encetar fa cinc anys per donar 

resposta al què és el present i el futurs dels/es nostres alumnes. 

L’escola disposava d’un espai que s’estava utilitzant com a seminari de Cicle 

Superior que s’ha reconvertit en segona aula d’informàtica.  

Les reformes han consistit en: 

• mobiliari: estructura metàl·lica per una pissarra portàtil, cadires, 

taules, armari per guardar els ordinadors portàtils, 

• Instal·lació elèctrica per suportar 16 ordinadors de sobretaula. 

• Instal·lació de cable de dades per connectar-se a la xarxa de fil de 

l’escola. 

• Instal·lació d’un switch (dispositiu de xarxa) per donar connexió 

als ordinadors. 

• Instal·lació d’una antena WI-FI, gràcies a l’ AMPA,  per donar més 

amplitud de banda a la connexió de l’escola donat el nombre de 

màquines que treballen a l’hora.  

La utilització d’aquest espai ha començat al segon trimestre d’aquest curs amb 

alumnes del Cicle Superior i a partir del curs vinent està previst que siguin 

alumnes d’altres cicles que també facin ús. 

També depenent de la disponibilitat de recursos humans està previst que les 

famílies tinguin accés a aquest espai. 


