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1. PRESENTACIÓ: Justificació i Normativa 
 

JUSTIFICACIÓ 

 

El PEC vol contribuir a millorar la pràctica educativa del centre, atenent a la 

diversitat dels seus alumnes. Per fer-ho desenvolupa els criteris i l’organització 

singular del propi centre, per tal de respondre al context immediat, tot regint-se 

per la normativa vigent. 

El PEC reflecteix, doncs, l’opció per a un model propi de l’educació en exercici 

d’autonomia de centre i ho fa amb la voluntat de donar l’abast més ampli 

possible a la diversitat del propi alumnat. 

El PEC desenvolupa i concreta el Projecte Lingüístic, així com concreta la 

implementació del currículum a infantil i a primària. El PEC vol reforçar la 

importància de l’aprenentatge de les llengües, i en especial del Català com a 

llengua pròpia de Catalunya i de factor d’inclusió social, tot fent una aposta pel 

plurilingüisme, reflectit en la tercera llengua l’anglesa. 

El PEC regula explícitament els drets, les llibertats i les obligacions que 

corresponen a tots els membres de la comunitat educativa: alumnes, famílies, 

mestres i altres agents, i es concreten en les NOFC. 

El PEC també, desenvolupa l’organització pedagògica i de funcionament del 

centre. Així doncs, explícita els criteris i valors que configuren la identitat del 

centre i el doten del seu caràcter propi. 

El PEC facilita els indicadors de progrés  del centre i estableix els mecanismes 

de seguiment i millora contínua. 
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NORMATIVA 

 

El marc normatiu de referència de la programació general del centre és el 

següent: 

a) Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4), d’Educació – LOE, 

modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre (LOMCE). 

b) Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC del 16) – LEC. 

c) Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius 

(DOGC 5.8.2010). 

d) DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius 

públics i del personal directiu professional docent. 

e) Resolució de 20 de juny de 2014, per la qual s’aproven els documents per a 

l’organització i la gestió dels centres per al curs 2014-2015. 

f) DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació primària.  

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

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

l'educació primària. 

h) Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el 

marc d’un sistema educatiu inclusiu. 
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2. INFORMACIÓ DEL CONTEXT  
 

 
L’escola Sant Josep és un centre de titularitat pública situat al barri del mateix 

nom del municipi de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat). El municipi té una 

extensió de 9,14 Km2 i una població de 27.982 habitants segons dades  del 2017. 

El barri de Sant Josep té una superfície d'unes 30 ha, presentant un perfil 

accidentat amb un desnivell des de la via del tren de 100 m. Aquesta 

configuració topogràfica ha condicionat la vida del barri i els seus habitants i 

encara avui dia, malgrat les millores urbanístiques dels últims anys, segueix sent 

un barri tancat i amb molt pocs  serveis. La construcció lliure i particular que va 

tenir lloc al barri a partir de la dècada dels cinquanta per part de les successives 

onades immigratòries va tenir com a conseqüència una sèrie de manques 

importants en el clavegueram, asfaltat i enllumenat dels carrers. Aquests 

problemes s'han anat solucionant a poc a poc i des de no fa molts anys. 

La població és pràcticament tota de parla castellana i el seu nivell d’instrucció, 

sobretot de la gent gran, és baix. Estem constatant però, que les noves 

generacions que en els darrers anys s’incorporen al centre, apunten una relativa 

millora pel que fa al seu nivell d’instrucció i al seu poder adquisitiu (encara 

que ha augmentat el % de famílies amb dificultats econòmiques). Malgrat tot, 

podem afirmar que l’Escola Sant Josep està ubicada en un entorn singularment 

desfavorit, amb un nivell sòcio-econòmic mitjà-baix. Dels 461 alumnes 

d’aquest curs 2018-19, un 24% tenen beques de material i/o menjador escolar. 
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El centre va començar a funcionar el curs 78-79. Des de llavors ha anat passant 

d'una línia a doble, en algun nivell triple, a un centre d'estructura d'una línia que a 

partir del 2005-06 va iniciar la tornada a la segona línia fins la seva consolidació. 

Des del curs 2016-17, amb el tancament de l’Escola El Rocio, gran part del seu 

alumnat ha estat acollit a la nostra escola, amb l’augment de 3 línies des de 3r 

a 6è de primària, i amb el tancament progressiu d’aquesta 3a línia al llarg dels 

propers cursos.  

 

       Des de setembre del 2010  gaudim d’un nou edifici ubicat dins del mateix 

espai que l’antic,  consta d’un edifici principal de dues plantes amb totes les aules 

ordinàries i les de les especialitats, la biblioteca, despatx de direcció, secretaria, 

consergeria i el menjador amb cuina pròpia i un segon edifici enllaçat al primer 

que és el gimnàs-auditori. Cal destacar la implantació d’aquest curs d’una SIEI 

amb l’adaptació d’un espai per a la seva ubicació. Els patis també són dos, un 

més petit en la part de davant de l’edifici per P3-P4 i altre amb molta extensió per 

P5 i primària. Amb l’augment de la 3a línia a quatre nivells hem recuperat 3 

aules de l’antic edifici de l’escola per poder ubicar part de les noves aules 

creades. Hem reestructurat la distribució de les aules de 3 línies i la ubicació de 

diferents espais per adaptar millor l’escola a les seves necessitats. Al llarg del 

propers cursos es preveu la recuperació progressiva a les dues línies a tots els 

nivells tornant a la distribució original de les aules. 
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Considerem que l’escola disposa d’instal·lacions suficients. És una escola amb 

aules molt il·luminades i confortables i uns patis amb molta extensió. Pel que fa 

als equipaments hem de seguir millorant les infraestructures del pati.  

Les aules estan equipades amb ordinadors i pissarres digitals. Disposen de 

PDI tots els cursos de Primària, l’aula d’anglès, i una per nivell a Infantil. I 

disposen de sistemes de projecció a l’aula d’informàtica, música i aula de 

ciències. Les aules de Primària tenen un ordinador extra per l’ús directe de 

l’alumnat, i l’aula de Suport Pedagògic disposa de 3 tauletes interactives. 

Disposem d’un carro amb portàtils poc actualitzats i altre amb 26 tauletes digitals. 

 

L’escola té un percentatge petit d’alumnes d’altres països. D’aquests la 

majoria són àrabs i la resta d’Europa de l’est, Xina i Brasil. L’escola te un 

protocol d’acollida per alumnes nouvinguts. Hi ha una important matricula viva, 

que cada vegada és menor donada  la falta de places als diferents nivells ja que 

som una de l’escoles més demandades per la població de Sant Vicenç. 

 

Com a conclusió, el nostre cavall de batalla és la llengua catalana, hem de 

promoure l’ús del català oral i escrit, mitjançant projectes i activitats que 

reforcin i estimulin l’ús d’aquesta llengua. Per a resoldre els problemes econòmics 

de les famílies, es demanen totes les ajudes possibles: menjador, material, 

atenció de N.E.E. extraescolars… i podem dir que la majoria d’alumnes són 

atesos en les seves necessitats bàsiques.  
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L’ambient escolar s’ha anat transformant de mica en mica, i ha passat de 

prioritzar necessitats bàsiques a poder qüestionar-se nous mètodes 

d’ensenyament. Les famílies han passat de fer preguntes merament 

organitzatives, com el preu del menjador, o bé l’hora de sortida etc, a fer 

preguntes sobre quantes hores de llengua anglesa es fan, o bé quins són els 

criteris d’avaluació, o bé com poden ajudar als fills amb els deures o amb les 

lectures. Aquest canvi també esperona als mestres a seguir endavant i a estar 

motivats per nous mètodes d’ensenyament. 
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3. CARÀCTER PROPI. PRINCIPIS RECTORS 
 
El caràcter propi del centre i els seus principis rectors estan totalment alineats amb 
els que promulga la LEC en el seu art. 2. 
 
Article 2. Principis 
El sistema educatiu de Catalunya, en el marc dels valors establerts en la Constitució i en l’Estatut 
d’Autonomia, s’inspira en els principis següents: 
a) D’ordre general 
1. La transmissió i l’establiment dels valors propis d’una societat democràtica, de llibertat personal, 
responsabilitat, solidaritat, respecte i igualtat. 
2. El respecte als drets i deures que es deriven de la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i la legislació vigent. 
3. L’equitat per garantir la igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada en la 
coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics. 
4. La llibertat d’ensenyament. 
5. El pluralisme. 
6. La cohesió social i l’educació inclusiva com a base d’una escola per a tothom. 
7. La qualitat que permeti garantir l’equitat en l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució de 
l’excel·lència. 
8. El conreu de la cultura pròpia i el respecte a la convivència. 
9. El respecte i el coneixement del propi cos. 
10. El foment de la pau i els drets humans. 
11. El respecte i la preservació del medi, així com el seu gaudi. 
12. La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 
13. L’afavoriment de l’educació més enllà de l’horari lectiu. 
14. L’impuls de l’educació al llarg de la vida. 
b) D’ordre específic 
1. La formació integral de les capacitats intel·lectuals, físiques, emocionals i socials dels alumnes, que 
permetin el ple desenvolupament de la seva personalitat amb un ensenyament de base científica, que serà 
laic en els termes previstos a l’Estatut d’Autonomia. 
2. La vinculació entre pensament, emoció i acció que condueixi a la maduresa i satisfacció personal i 
contribueixi a l’aprenentatge. 
3. La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti a l’alumnat una plena incorporació a la societat i al 
món del treball. 
4. L’habilitació per a l’aprenentatge permanent. 
5. L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la constància en el treball. 
6. La capacitació per a l’exercici de la ciutadania. 
7. L’aplicació general de criteris i pràctiques d’avaluació. 
8. El respecte al dret de pares i mares perquè els fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d’acord 
amb les seves conviccions. 
c) D’ordre organitzatiu 
1. El funcionament integrat i descentralitzat del sistema. 
2. La flexibilitat del sistema per adequar-se a les necessitats canviants de la societat. 
3. L’autonomia del centre. 
4. La participació de la comunitat educativa. 
5. La promoció del reconeixement social i professional del professorat. 
6. El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per fer-lo possible. 
7. La planificació de les necessitats educatives territorialment i socialment equilibrada que emmarca tots els 
centres sostinguts amb fons públics. 
8. En els centres de titularitat pública l’ensenyament és laic. 
9. La coresponsabilització dels ajuntaments amb l’acostament de les decisions al territori i als ciutadans. 
10. La col·laboració i cooperació entre administracions públiques, en el respecte de les competències i del 
principi de suficiència de recursos dels ens locals. 
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Aquests principis són molt generals i llunyans per a la vida de dins del centre. 

L’escola el que ha fet ha estat un procés de participació per tal de descobrir 

aquells valors que ens identifiquen com a centre, i als quals tothom si sent 

representat. Durant tot un curs vam plantejar un treball cooperatiu entre mestres, 

alumnes i famílies, i interactuant entre aquests tres àmbits. Tot aquest procés ens 

ha ajudat a acostar les diferents parts i coneixe’ns de manera que no hi hagi tantes 

friccions i anar creant un clima més distés i de col·laboració. Tot seguit exposem 

els valors que modulen i emmarquen totes les actuacions i comportaments de la 

nostra escola. 

 Valor 1 : Integritat  Tot allò que implica justícia, igualtat, respecte,..., 

pensem que és un valor molt general i que en la seva definició engloba 

molts altres. La integritat, en el terme més general, ha de desenvolupar-se 

en un entorn de democràcia, tal com volem la nostra escola, i això fa que 

aquests “subvalors” donin pas a un ambient de confiança i autoestima, 

clima que es respira a l’escola. 

 Valor 2:  Innovació Crear noves estratègies per assolir els objectius 

adaptant-se al moment, a l’espai i als alumnes. També vol dir sorprendre per 

fer les activitats més atractives. Perdre la por, arriscar-se, fer ús de les 

noves tecnologies i recursos més actuals. Vol dir inventar, fer les coses 

d’una altra manera.  

 Valor 3: Respecte Cuidar als companys/es, no trencar els contes, joguines 

ni materials de classe, quan un parla no s’ha d’interrompre, compartir, no 

cridar als companys a l’orella, no pegar, ni barallar-se, no dir paraulotes, ni 

insultar a ningú. Ser amable amb els altres. Fer cas dels mestres, 
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compartir opinions, no portar sempre la contrària. Podem pensar diferent! 

Complir les normes i respectar a tothom. Estimar-nos. No discriminar a 

ningú. El que no t’agrada que et facin a tu no li facis als altres. 

 Valor 4: Relacions humanes i familiars. La famílies són un pilar molt 

important per al desenvolupament com a persona. Com que la comunitat 

educativa som una família entre tots transmetem aquests valors. I, 

especialment, l’amistat va molt lligada a com ens relacionem com a 

persones i en família. Alguns dels comportaments associats a com ens 

relacionem són cuidar als companys, estimar-los. Jugar a l’hora del pati, 

ajudar-los quan cauen al pati i a fer les feines. Compartir. Els amics 

s’estimen, es fan petons i abraçades. No s’ha de molestar. Quan estic trist 

fer una abraçada. Ajudar-nos els uns als altres. Ser generós, sincer i lleial, 

comunicar-se, recolzar-se, perdonar i perdonar-se, empatia, integritat, 

igualtat, protegir i estimar . 

 Valor 5: Diversió Passar-ho bé. Jugar, feines divertides, aprendre coses 

noves, llegir contes, educació física, mates, emportar-se la “Xènia” (la 

mascota de la classe), anar d’excursió, riure i estar contents, saltar als 

matalassos, gaudir a les festes, tenir estones alegres i divertides. No fer 

trampes, estar contents, ser feliços, animar.  

 

 Valor 6: Salut mental i física Fa referència a dos aspectes  

• Salut mental: auto-estima, felicitat i optimisme. Saber-se valorar i tenir 

confiança en un mateix permet poder estimar i ajudar als altres.  

• Salut física: sentir-se bé amb un mateix a nivell físic.  
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Aquests són els valors que han de regir la vida i els comportaments de l’escola. 

Però a la vegada han d’encaixar amb unes característiques pròpies del centre. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El triangle representa la vida escolar. Aquest triangle té en els seus vèrtex tres 

pilars fonamentals que són l’educació física, la música i la plàstica. La base del 

triangle està format per la tutoria i la gestió de les emocions. Les dues cares del 

triangle estan representades per les àrees instrumentals: les matemàtiques i les 

llengües. I a dins, el que aglutina tota la vida de l’escola és el pla de convivència.  

EDUCACIÓ FÍSICA: IOGA, 
NATACIÓ, TEATRE, 
PSICOMOTRICITAT 

MÚSICA 

PLÀSTICA 

 
PLA DE CONVIVÈNCIA 

TUTORIA:EMOCIONS 

LLENGÜES: ANGLÈS, 
CATALÀ, CASTELLÀ MATEMÀTIQUES 
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Explicat d’aquesta manera pot semblar molt simplista, però després de molts anys 

hem anat configurant l’estructura actual i ens adonem que ens ha fet créixer i 

assolir els objectius plantejats. L’escola va passar de ser escola d’una línia a doble 

línia, sense perdre l’essència que la caracteritza, la seva humanitat i apropament 

a la persona. Això s’ha aconseguit gràcies a generar espais i programes que ho 

fan possible. No és gratuït que els vèrtex siguin les àrees que aporten més 

creativitat i poden ajudar als alumnes a desenvolupar-se amb els valors descrits 

anteriorment. La música té duess hores setmanals, la plàstica està desenvolupada 

amb diferents tallers de grups reduïts, i dins de l’educació física es pot trobar el 

ioga, el teatre, la natació, és a dir, es pot treballar tant l’expressió corporal com les 

habilitats físico-esportives. Les hores que es dediquen són importants i suposen un 

percentatge important dins de la distribució horària. La base, però, del triangle és la 

tutoria. I amb la gestió de les emocions ha de significar una estabilitat per tal 

d’assimilar tots els altres coneixements. Un clima favorable i de confiança, fa 

que els alumnes i les seves famílies se sentin part de l’escola, el sentiment de 

pertinença al grup ajuda a crear la confiança del grup i que millorin els resultats, ja 

que l’aprenentatge es viu de manera relaxada i natural. En els dos costats del 

triangle hi trobem les àrees instrumentals, les matemàtiques i les llengües. Són les 

àrees fonamentals, tot i que també hi ha la resta d’àrees que configuren el 

currículum escolar. Per l’assimilació dels objectius de cada àrea s’han distribuït per 

a cada cicle diferents estructures horàries i de reforços personals que facin més 

efectiu l’aprofitament de les hores per a cada grup. Dins d’aquest repartiment horari 

també té lloc la funció de la CAD, la comissió d’atenció a la diversitat i, tot i que no 
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està representada en el dibuix anterior, la seva presència és indissociable amb la 

metodologia dins de l’aula.  

 

Dins del triangle, l’aglutinador i cohesionador, és el pla de convivència. Dins 

d’aquest pla es troben els sis valors descrits inicialment. Donen forma i personalitat 

pròpia al centre. Cuidem molt a cadascú dels membres de la comunitat. Disposem 

de diferents programes que ajuden a complir aquestes premisses, i també una 

distribució horària que ho pugui facilitar. Per exemple, l’equip directiu està 

disponible de 9h a 9h30’ cada dia per tal de donar resposta a les necessitats de les 

famílies. A la tarda des de les 16h i fins a les 16h30’ igual. Davant d’algun 

problema de convivència s’actua immediatament, buscant tots els recursos 

necessaris per solucionar-ho. Els alumnes participen de totes les activitats i 

propostes del centre, i disposen de tot el material necessari. Hi ha un programa 

econòmic que ajuda a les famílies amb dificultats econòmiques.  

 

La filosofia del centre es trobar un equilibri entre els coneixements i les 

emocions. De manera que els alumnes creixin i es desenvolupin amb 

coneixements, competències, i recursos de gestió de les emocions que els ajudin a 

viure al segle XXI.  
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4. OBJECTIUS DE CENTRE 
 

 

Els objectius de centre estan concretats amb els indicadors de progrés, els quals 

ens han de servir per mesurar la millora del centre. Aquest indicadors els agrupem 

en quatre grups tal com diu la normativa vigent, veure LEC article 94.4. els 

indicadors del projecte educatiu de centre són els que marquen el projecte de 

direcció de centre. 

 

INDICADORS DE PROGRÉS 

CONTEXT 1. Garantir la participació de tots els alumnes en totes les 

activitats aprovades pel Consell Escolar, i que la seva 

exclusió no sigui motivada per una necessitat econòmica.  

2. Garantir l’assistència al centre de tots els alumnes, i que 

disposin de tot el material que sigui necessari. 

RECURSOS 1. Participar en les formacions del centre establertes per tal 

d’aplicar millores metodològiques significatives. 

2. Vetllar per tal de garantir unes instal·lacions,  materials 

informàtics, materials esportius, biblioteca, patis...., 

adients a les necessitats educatives que promou el projecte 

de centre. 

PROCESSOS 1. Promoure una cultura democràtica de tots els 

esdeveniments del centre que ajudin a garantir els principis i 

valors escollits. 

RESULTATS 1. Assolir la millora dels resultats acadèmics i personals de 

tot l’alumnat d’acord amb els principis d’excel·lència i equitat. 
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5. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL 
CENTRE: NOFC 

 

 

El projecte educatiu del centre (PEC) és l'element vertebrador del centre i de 

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

Correspon al centre educatiu determinar l'estructura organitzativa pròpia d'acord 

amb els objectius i criteris del projecte educatiu. L'organització no és una finalitat 

en si mateixa, sinó un instrument per desenvolupar i fer possible el projecte 

educatiu i, en últim terme, assolir l'èxit educatiu. 

Els centres educatius han d'elaborar les normes d'organització i funcionament 

(NOFC), d'acord amb el que estableix el Decret 102/2010, d'autonomia dels 

centres educatius. Així mateix, les NOFC han de regular aspectes relacionats 

amb la participació de la comunitat escolar en la vida del centre. 

Les NOFC van ser revisades i actualitzades d’acord la normativa vigent. El centre 

disposa de la pròpia normativa que regeix la vida al centre. Tots els acords es fan 

de manera consensuada i després d’espais de debat. Disposar canals de 

comunicació bidireccionals, i estructures horitzontals ajuda a percebre l’escola dins 

d’un paradigma de coresponsabilitat on tothom hi té alguna cosa a dir.  

 

Per saber més veure el document de les NOFC. 

 

APROVAT: 2 de novembre del 2009 

ACTUALITZAT: 24 de març del 2015
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6. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL 
CENTRE 

 

 
6.1 PROJECTE CURRICULAR, de les programacions a la planificació. Els 

projectes. 

Aquesta nova manera d’entendre l’educació passa per plantejaments més 

flexibles i oberts. Sovint, el que programes per realitzar en una sessió de treball 

d’una unitat didàctica o d’una matèria no acaba passant del tot tal i com l’havies 

imaginat, per la prioritat d’haver de donar lloc a una dinàmica o una 

experiència que acaba sorgint del propi grup, i que acaba donant lloc a una 

nova oportunitat d’aprenentatge que a priori no estava prevista. És aleshores 

on pren importància poder documentar el que ha passat per valorar les millores 

que podem incorporar, si s’escau,  en una nova planificació, que ja entenem com 

un criteri més ample, obert i global.   

És evident que, en aquest aspecte organitzatiu de l’aprenentatge, pren una gran 

rellevància el paper dels materials. La nostra escola viu un procés de creació de 

nous materials, que conviuen amb alguns llibres de text i amb d’altres recursos 

que es van incorporant, per anar complementant les dinàmiques d’aula (jocs, 

contes, aparells de mesura, aplicacions 2.0, estris, materials reciclats...) en funció 

dels diferents projectes i programacions d’aula. 

Quan parlem de programació, considerem una gran oportunitat plantejar el treball 

per competències amb la finalitat de: saber dir, saber fer, saber pensar i saber 

sentir a través de projectes que es poden planificar de manera multidisciplinària, 

és a dir, amb l’aportació i l’enfocament de diferents experiències d’àmbits ben 

diversos.    
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És important trobar motivacions i despertar bé tots els sentits de l’alumne 

perquè a través d’ells aprengui d’una manera espontània i natural. Si un dels 

pilars bàsics d’una Escola de Vida és cuidar les emocions hem de tenir en 

compte, sens dubte, la seva vida familiar i relacional i el seu context, perquè 

sabem que a l’entrar per la porta de l’escola cada matí, aquests factors prendran 

part del seu ensenyament, a tots els nivells i de maneres ben dispars. A l’escola 

cal donar l’espai a totes aquestes realitats i situacions de la vida de cada nen, i 

així, treballem amb diferents projectes on, en base a aquesta visió global, es 

miren els quatre vessants de la persona: l’emocional, l’intel·lectual o 

cognitiu, el corporal i l’espiritual. I ho fem amb les eines bàsiques de l’ésser 

humà: el cos amb els seus sentits, i l’emoció, que és tot allò que la ment reflecteix 

a través del cos.  

Conscients de la gran diversitat que impera avui a les aules del nostre país, i de la 

nostra Escola en particular, i sabent que hi ha diferents estils d’aprenentatge 

(auditius, visuals, cinestèsics...) posem a l’abast del nostre alumnat un gran 

ventall d’estratègies, per incloure tot l’alumnat en les diferents dinàmiques 

educatives.   

La nostra Escola es defineix com a generadora d’oportunitats i, per tant, es 

potencia el treball en equip a partir de tècniques d’aprenentatge cooperatiu, i 

també l’estudi i el treball individual, amb el suport de la tecnologia de la 

informació i el coneixement. 
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6.2 L’AVALUACIÓ    

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat és un procés que ha de 

considerar-se com a part integrant de les activitats educatives, i ha de ser 

contínua i global.    

L'observació, la documentació pedagògica i l'anàlisi sistemàtic del procés 

d'ensenyament i aprenentatge han de ser els mitjans que permetin conèixer les 

condicions inicials de cada infant, els progressos efectuats en el seu 

desenvolupament i el grau d'assoliment dels objectius establerts.   

Correspon al centre:   

 concretar els criteris d'avaluació  

 dissenyar els instruments d'avaluació 

 planificar les comissions d’avaluació trimestrals  

 aplicar els instruments d’avaluació interns (del propi centre) i externs 

(provinents del Departament d’Ensenyament)  

 lliurar a les famílies el resultat de l’avaluació dels fills i filles  

 informar dels resultats de l’avaluació al consell escolar i al Departament 

d’Educació 

Correspon al professorat:   

 realitzar l’observació sistemàtica de cada alumne/a   

 passar les proves d’avaluació específiques  

 aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees  

 comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i notificar-los als pares.  

 valorar trimestralment, en les comissions d’avaluació, els avanços realitzats 

per l’alumnat, tant individualment com col·lectiva del grup classe  
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 unificar criteris d’avaluació  

 utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels 

objectius formulats en les programacions de les diferents àrees i detectar 

possibles desviacions o mancances  

 adequar els instruments d’avaluació, quan les circumstàncies ho 

requereixin, als alumnes amb NEE  

 aplicar les avaluacions externes que proporcioni l’administració educativa    

 

6.3  El pla TAC, és un instrument que té per objectiu formalitzar la governança 

de la tecnologia en el marc de l'autonomia de centre i del Projecte Educatiu. 

En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre amb relació a 

les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es 

duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didactico-pedagògics i 

curriculars. 

 

6.4 Projecte Lingüístic: Una mirada holística a les llengües  

 Normativa La primera referència normativa al Projecte Lingüístic de Centre 

(a partir d’ara PLC) data de juny de 1993, en la resolució que donava 

instruccions d’organització i funcionament dels centres docents públics i 

privats, on es deia que “el projecte lingüístic serà l’element del projecte 

educatiu que recollirà els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de 

les llengües en el centre”. De fet, es tractava de la confluència de dos 

processos. Un que es basava en l’autonomia dels centres (que provenia de 

la  Llei Orgànica del Dret a l'Educació –LODE. Llei 8/1985– i de la Llei 

Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu –LOGSE. Llei 1/1990) 

file://///MYBOOKLIVE/mestres/1.-%20DIRECTORI%20DOCUMENTS/5.-%20DOCUMENTS%20CENTRE/6.-%20PLA%20TAC
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i un altre que provenia del desenvolupament de la normativa lingüística a 

Catalunya, tant la general (Llei 7/1983, de normalització lingüística i la 

posterior Llei 1/1998, de política lingüística) com la pròpia del sistema 

educatiu (Decret 362/1983, sobre l’aplicació de la Llei 7/1982 a l’àmbit de 

l’ensenyament no universitari; així com tots els decrets d’ordenació 

curricular que es van fer als diversos nivells educatius a la dècada dels 90).    

 Definició El PLC el podríem definir com l'instrument que possibilita que els 

centres educatius organitzin i gestionin, d'acord amb la normativa vigent, 

però de manera autònoma, determinats aspectes en referència a l’estat i a 

l’ús de les llengües al centre i al tractament curricular de les diferents 

llengües que hi són presents.    

 El nostre PLC La Visió de l’Escola diu que: “Junts construïm un projecte 

d’escola inclusiva orientada a la millora contínua, multilingüe i 

sostenible, des de l’educació sistèmica multidimensional.” Seguint, doncs, 

la nostra visió, redactem el nostre PLC fent una mirada holística a totes les 

llengües que conviuen a l’escola. Una mirada global a un món plural, el 

món de l’Escola.    

 

6.5  Projecte de convivència: pla d’acció tutorial, pla acollida, carta compromís, 

delegats ...  

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,  la gestió positiva de conflictes i la 

cultura de pau. La convivència comporta una consciència de la pròpia identitat 
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que implica l’acceptació de l’altre i un sentit de pertinença i contribució personal a 

la societat.  

Per educar en la convivència, cal posar l'accent en les relacions, en tot allò que 

ens uneix més  que  en  les  diferències.  Per  això  cal  potenciar  espais  

oberts  i  compartits  —tant  des d'un punt de vista social i cultural com 

intergeneracional— que facilitin el coneixement i el reconeixement de les 

persones que viuen en el mateix poble, barri o ciutat per potenciar la confiança 

mútua i propiciar la conversa, el diàleg i la reflexió.   

 

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.    

 

6.6 Pla d’inclusió i atenció a la diversitat 

Objectius del centre envers el pla d’atenció a la diversitat.   

 El centre tindrà per finalitat facilitar que l’escola sigui un àmbit inclusiu 

que permeti a l’alumnat gaudir de les situacions generals i comunes per al 

desenvolupament de les seves capacitats. Entenem la diversitat com a 

riquesa cultural. Això permetrà potenciar les aptituds de l’alumnat per 

desenvolupar el caràcter diferenciador de cada persona.   

 El centre escolar, entenem, és un marc de majúscula importància per tal 

d’equilibrar les relacions humanes entre col·lectius, afavorint la riquesa 

cultural que implica la integració de tots els membres i rebutjant tot 

tipus d’assimilació i discriminació.  
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 És per tot això que s’establiran relacions equilibrades i constructives 

entre els alumnes pertanyents a diferents situacions socials, culturals, 

ètniques..., afavorint l’intercanvi enriquidor plurilingüe i multicultural. 

 En definitiva el que s’intenta és garantir el principi d’igualtat 

d’oportunitats en educació, el que implica haver de posar en marxa 

mesures positives perquè les desigualtats i desavantatges socials o 

culturals que determinats alumnes pateixen no acabin convertint-se en 

desigualtats educatives. 

 

6.7 Participació a l’escola 

L’AMPA del Centre gestiona el servei complementari d’activitats extraescolars 

(escola esportiva, anglès, robòtica ... ) i participa en activitats programades durant 

els curs escolar (Nadal, ajudes econòmiques a les excursions, colònies, xandall 

escola, servei de menjador i acollida, festa de l’AMPA, regals de Nadal, Biblioteca 

a les tardes, Patis oberts ...). La coordinació entre la direcció del centre i la seva 

Junta ha de seguir essent fonamental sota un clima de respecte i tolerància.  

 

Com a conclusió, volem mantenir un clima afavoridor del respecte i la 

comunicació entre els membres del claustre i aprofitar l’experiència de cada un 

del mestres per enriquir les nostres accions pedagògiques, a través de “claustres 

pedagògics” i “claustres de gestió i organització” que es programaran 

trimestralment. Tant en el Consell Escolar com en el Claustre es tractarà de 

prendre decisions i aprovar tot el referent a l’escola per consens. Delegats/es 

d’aula, representen als diferents nivells i el seu objectiu és recollir les opinions i 

demandes dels pares del seu nivell per poder valorar-les a la reunió, prendre 
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mesures l’escola si és necessari i tornar resposta a la resta de pares. 

Delegats/es alumnes representen l’alumnat de tota l’escola i  recullen i 

transmeten  opinions, idees per festes, idees per activitats del centre i possibles  

conflictes entre ells. 

 

 

7. PROJECCIÓ EXTERNA. RELACIÓ AMB 
L’ENTORN 

 

 

 

7.1 PROJECCIÓ EXTERNA I COMUNICACIÓ.  

L’escola fa servir diferents mitjans de difusió externa per poder fer partícips a les 

famílies del dia a dia de l’escola i compartir i fer difusió de les activitats que es fan 

al centre. En aquest sentit tenim el bloc de l’escola i els comptes de xarxes 

socials de l’escola. 

Per comunicar-se amb les famílies fem servir el correu electrònic i les 

informacions en paper per les famílies que no disposen. Igualment fem servir els 

grups de missatgeria mòbil de cada nivell mitjançant el Delegat/ada d’aula. 

 

7.2 AJUNTAMENT 

El centre manté unes bones relacions amb l’Ajuntament de Sant Vicenç, i 

manté reunions sempre que escau per tractar temes relacionats amb l’escola. 

Participem activament en el Pla de Educatiu d’Entorn del municipi i amb una 

col·laboració estreta en diferents projectes proposats per l’Ajuntament i posats en 

marxa per l’escola, o proposats per l’escola i recolzats per part de l’Ajuntament. 

És l’Ajuntament qui gestiona el manteniment del propi centre i atén les peticions 
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realitzades des de l’escola respecte aquests aspectes i propostes de millora. Hi 

ha una relació més permanent i estreta amb les Regidories d’Educació, 

Esportiva i de Medi Ambient. 

 

7.3 PROJECTE ESPORTIU 

Els objectius del Projecte Esportiu de l’escola, coordinat des de l’àrea d’Educació 

Física i l’Escola Esportiva de l’AMPA, i en línia amb el Pla Català de l’Esport, es 

marca els següents objectius: 

 Incrementar la participació en activitats físiques esportives en horari no 

lectiu. 

 Coordinar les activitats extraescolars amb les activitats d’horari lectiu. 

 Crear una oferta de pràctica esportiva variada dirigida a tots i totes els/les 

alumnes de l’escola, i que puguin tenir una continuïtat de pràctica un cop 

acabada l’escola. 

 Col·laborar amb les entitats esportives i clubs esportius municipals, així 

com amb els IES per créixer en l’oferta esportiva conjunta del poble. Per 

treballar conjuntament ampliant l’oferta esportiva-recreativa al municipi. 

 Aprofitar les activitats esportives que oferta l’Ajuntament i les entitats, 

associacions i clubs. 

 

7.4 EAP I SERVEIS EDUCATIUS 

Hi ha una coordinació setmanal amb l’EAP on exposem demandes, es 

decideixen prioritats d’atenció i s’acorden actuacions (Plans Individualitzats, 

Mesures d’Atenció a la Diversitat, reunions amb les famílies, derivacions a serveis 
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externs  assessorament a les tutories ... ) Es parla també de casos que puguin 

preocupar i es busca l’optimització de l’atenció.  

La relació amb el Centre de Recursos Pedagògics de la zona és fluida i es 

centra prioritàriament amb el plans de formació de zona, en les coordinacions 

entre centres, i els diferents seminaris de formació i intercanvi d’experiències 

entre especialistes de diferents àmbits com TAC, anglès, Educació Física, 

música, Educació Especial, SIEI ... A més faciliten l’accés a materials específics 

en préstec.  

De la mateixa manera hi ha una coordinació i intervenció, si s’escau, amb 

diferents serveis com el CREDA (Centre de recursos educatius per a deficients 

auditius), CREDV (Centre de Recursos Educatius per a Discapacitats Visuals), 

CRETDIC (Centre de Recursos Pedagògics Específics per a Alumnes amb 

Trastorns del Desenvolupament i la Conducta) 

Hi ha una bona sintonia i comunicació amb el propi Departament d’Educació 

en relació amb els diferents aspectes d’organització, pressupostaris, de formació, 

innovació i comunicació que ens vinculen. 

 

7.5 SERVEIS SOCIALS 

Existeix una coordinació amb Serveis Socials, mensual i amb l’assistència de la 

coordinadora de Suport Pedagògic, la Cap d’Estudis, el psicòleg i la treballadora 

social de l’EAP. En aquestes reunions es fa un intercanvi d’informacions i es 

presenten les demandes dels tutors en relació a alumnes o famílies concretes. 
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7.6 ALTRES RELACIONS EXTERNES 

Hi ha una col·laboració estreta amb altres entitats de diferents caires com socials 

(El Quijote, Centre Diari ...), amb el CAP del municipi (vacunes, revisions dentals, 

Programa Infadimed d’hàbits saludables, xerrades amb els alumnes i famílies, 

serveis policials com Mossos d’Esquadra i Policia Local (xerrades de seguretat 

vial i cibernètica). L’escola sempre es mostra oberta a propostes de 

col·laboració amb diferents entitats on esdevingui una oportunitat educativa per a 

l’alumnat. 

L’escola participa en un projecte en col·laboració amb els Instituts del municipi 

on es faciliten alumnes en pràctiques de diferents nivells i especialitats. A nivell 

universitari l’escola està reconeguda com Escola Formadora i rep i forma 

alumnes universitaris de Magisteri en pràctiques. 
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8.DOCUMENTS ORGANITZATIUS 
 

L’equip directiu gestiona i organitza els recursos humans i materials al seu abast 

per possibilitar el desenvolupament de les accions planificades. El centre elabora 

els diferents documents que defineixen i planifiquen diversos camps de treball.   

 

Documents organitzatius: 

 Programacions  

 Pla d’avaluació 

 Pla atenció a la diversitat 

 Pla de convivència 

 Pla d’acollida 

 Carta de compromís 

 NOFC 

 Pla TAC 

 Projecte lingüístic 

 Pla de Lectura del Centre 

 Pla d’emergència 

 Projecte esportiu 

 Pla de sortides escolars 

 Protocol absentisme 
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9. PROPOSTA, APROVACIÓ, 
DIFUSIÓ,SEGUIMENT I MODIFICACIONS 

DEL PEC  
 

 

La proposta d’aquest Projecte Educatiu de Centre es va iniciar al curs 2015-16 

amb un procés de participació de claustre, alumnes i famílies a fi de definir els 

valors que defineixin l’escola que volem. Així es van consensuar els següents 

valors: 

 

1. Integritat 

2. Innovació 

3. Respecte 

4. Relacions humanes i familiars 

5. Diversió  

6. Salut mental i física.  

 

A partir d’aquests valors i de la diagnosi del centre s’estructuren uns objectius 

generals: 

 

1. Garantir la participació de tots els alumnes en totes les activitats 

aprovades pel Consell Escolar, i que la seva exclusió no sigui motivada per 

una necessitat econòmica.  

2. Garantir l’assistència al centre de tots els alumnes, i que disposin de tot 

el material que sigui necessari. 
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3. Participar en les formacions del centre establertes per tal d’aplicar millores 

metodològiques significatives. 

4. Vetllar per tal de garantir unes instal·lacions,  materials informàtics, 

materials esportius, biblioteca, patis...., adients a les necessitats 

educatives que promou el projecte de centre. 

5. Promoure una cultura democràtica de tots els esdeveniments del centre 

que ajudin a garantir els principis i valors escollits. 

 

Aquests objectius generals es concretaran cada quatre cursos mitjançant els 

objectius específics en el Projecte de Direcció, alineat amb aquests objectius 

generals. Anualment i mitjançant la Programació General Anual de cada curs es 

concretaran les actuacions i els indicadors, i serà mitjançant la Memòria Anual 

on es valorarà el seguiment i el grau d’assoliment dels objectius. 

 

Aquest document es compartirà primer amb el claustre i es portarà a fi d’aprovar-

lo per consens al Consell Escolar. Com a document viu està obert a 

actualitzacions i propostes de modificacions mitjançant els òrgans de 

participació adients. 

 

Una vegada estigui aprovat es farà difusió del mateix als diferents partícips de la 

vida escolar del centre, alumnes, famílies, mitjançant els canals habituals. 

 

Data de presentació al Claustre: Dilluns 18 de febrer del 2019 
Data d’aprovació pel Consell Escolar: Dimecres 20 de febrer del 2019 

 
Víctor García Soria 

Director Escola Sant Josep 
Dimecres 20 de febrer del 2019 


