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INTRODUCCIÓ  
El Projecte Educatiu de Centre recull els trets fonamentals que formen la línia 

pedagògica de l’escola, la seva organització i el seu funcionament. 

L’escola Bufalà és oberta als àmbits dels quals forma part i amb els quals 

interacciona: escola, família i societat. 

El Projecte Educatiu és la proposta integral que permet dirigir de manera 

coherent el procés d’intervenció educativa de l’escola  i és la referència de les 

actuacions de tots els membres de la comunitat escolar. Per tant ha de marcar  

les línies directrius que informen i orienten qualsevol pla d’actuació a l’escola, 

assumint el seu sentit i contingut. 

El Projecte Educatiu és un instrument que es caracteritza per: 

a) Sintetitzar una proposta d’actuació en el centre i explicita la 

identitat/principis, objectius i estructura organitzativa. 

b) Resumir els plantejaments ideològics de l’escola. 

c) S’elabora i s’aplica de manera participativa i democràtica. 

d) Neix dels consens i de la confluència d’interessos diversos. 

e) Estableix mitjans i marcs d’actuacions racionalment fonamentades. 

El Projecte Educatiu compromet i lliga tots els membres de la comunitat escolar 

amb una finalitat comuna. 

TRETS D’IDENTITAT 

L’escola Bufalà és un centre de titularitat pública depenent del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

És un centre educatiu  de dues línies, acull els nivells educatius d’Educació 

Infantil P-3, P-4 i P-5 i d’Educació Primària amb 1r. i 2n. (Cicle Inicial), 3r. i 4t. 

(Cicle Mitjà) i 5è. i 6è. (Cicle Superior). 

L’escola Bufalà, arrelada al barri i la ciutat, es defineix com a: 
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 Catalana: Treballa i promociona la llengua i els continguts socioculturals 

que ens identifiquen. El Projecte Lingüístic organitza i regula el 

tractament de les diferents llengües en el centre. Per tal d’aconseguir 

una bona base lingüística dels/les alumnes, ens proposem un projecte 

lingüístic on la llengua catalana sigui la llengua vehicular, i al mateix 

temps, garantir el dret dels/les nostres alumnes a conèixer i dominar l'ús 

del català i del castellà i també d'una llengua estrangera, la llengua 

anglesa. Donem molta prioritat a la llengua anglesa, ja que creiem que 

és necessària pel desenvolupament dels/les nostres alumnes. 

 Democràtica: En la seva estructura i funcionament. Fomenta la 

coeducació i els valors que se’n deriven de respecte, solidaritat i 

tolerància. 

 Activa: Tant en la formació de l’alumnat com en la formació continuada 

del professorat. Potenciant el treball pedagògic fet en grup, així com 

totes aquelles iniciatives individuals o de grup, l’objectiu de les quals 

sigui la millora en la qualitat de l’ensenyament. 

 Participativa: D’una banda entenent el propi procés d’aprenentatge i, de 

l’altra, garantint la participació de tots els estaments que conformen la 

comunitat educativa. 

 Laica: L’escola es declara laica per a respondre als principis de respecte 

i pluralisme ideològic de la societat que l’envolta així com pel marc legal 

que prescriu la igualtat de drets de tots els ciutadans davant 

l’Administració. L’escola no fa adoctrinament de cap creença, però dins 

del marc de les tradicions del nostre país celebra les festes populars 

sense ometre’n cap contingut fonamental essent, alhora, oberta en les 

seves actuacions 

Ens marquem un objectiu general: La formació integral de la persona 

fonamentada en l’educació de l’alumnat en els valors i actituds de respecte, 

llibertat, solidaritat, cooperació i no discriminació. 

En la relació respectuosa entre persones cal fer l’esforç de comprendre’ns, 

sabent que els sentiments i les emocions són presents i molt importants en tots 
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els àmbits de la vida. Educar només és possible, doncs, des de l’afectivitat i 

l’empatia, comprenent les actituds, els sentiments i el comportament dels altres. 

Per aquest motiu també cal saber valorar-los, entendre els errors propis i els 

dels altres, saber rectificar, expressar els sentiments i donar oportunitats. 

A l’escola hem de comptar sempre amb la complicitat, la implicació i la voluntat 

de sintonia i de bona entesa de tots els membres de la comunitat educativa, en 

les seves relacions i en el compliment de les seves responsabilitats. Així doncs, 

és imprescindible que hi hagi complicitat entre els mestres, entre famílies i 

entre alumnat, i també entre aquests diferents estaments escolars, la qual cosa 

vol dir que s’assumeix plenament un mateix projecte de centre i que estem 

disposats a participar en el seu compliment. 

METODOLOGIA: L’EDUCACIÓ COM A PROCÉS INTEGRAL 

L’escola Bufalà té com a finalitat contribuir al desenvolupament emocional i 

afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i 

entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d'aprenentatge.  

L'acció educativa a l’Educació Infantil ha de permetre un desenvolupament 

afectiu, un descobriment progressiu i un creixement personal dels infants; la 

formació d'una imatge positiva i equilibrada d'ells mateixos, el descobriment de 

les possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels hàbits de control 

corporal, actuant cada vegada més d'una manera més autònoma; la possibilitat 

de relacionar-se i comunicar-se amb els altres, infants i persones adultes, per 

mitjà dels diferents llenguatges.  

A l’Educació Primària l’acció educativa ha de permetre que els nois i les noies 

adquireixin les eines necessàries per entendre el món i siguin persones 

capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural i diversa. És a dir, 

ensenyar per aprendre amb uns punts claus pel desenvolupament de les 

competències: la integració dels coneixements, la funcionalitat dels 

aprenentatges i l’autonomia personal.  
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Una concepció constructivista de l’aprenentatge en la que aprendre consisteix 

a integrar i relacionar noves informacions amb els coneixements previs per tal 

que el coneixement sigui significatiu i aplicable. Per aquest motiu les sortides 

estan relacionades amb les programacions de les àrees de cada nivell. 

La creativitat ha de permetre trobar nous camins i maneres per engrescar i 

trencar rutines. A l’hora de prendre decisions, en la resolució de conflictes i en 

l’organització i programació de tasques escolars. 

OBJECTIUS D’ESCOLA 

L’objectiu final de l’educació ha de ser aconseguir que els/les alumnes siguin 

competents, amb una bona base lingüística, grans habilitats socials, 

coneixedors i hàbils en les noves tecnologies i part activa en el seu procés 

d’aprenentatge. Per aquest motiu, els projectes a dur a terme estan basats en 

la llengua, en la convivència i l’èxit educatiu, les noves tecnologies i el treball 

globalitzat per projectes. 

Establir objectius a curt termini en el Pla Anual ens permet anar assolint 

aquells que ens hem anat marcant, així com comptar amb la col·laboració i 

participació de les famílies, equip docent, Ajuntament i Departament, si s’escau, 

tot avaluant-los a la Memòria final de cada curs. 

Hem d’entendre el projecte com a un projecte comú, obert, sistemàtic i 

constant. Caldrà una formació permanent dels docents, sistematitzar reunions 

de claustres, cicles organitzatius, pedagògics...  

1. EDUCACIÓ INTEGRAL DE L’ALUMNAT 

 Posar a l’abast de l’alumnat els instruments que possibilitin la seva 

formació per créixer i desenvolupar-se mitjançant el diàleg,  la 

creativitat, la responsabilitat, l’empatia, la tolerància i l’esperit crític. 

 Fomentar actituds de respecte i de tolerància vers les individualitats. 

 Vetllar pel desenvolupament integral de l’alumne/a a nivell cognitiu, 

afectiu, emocional, psicològic, social i físic. 
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 Considerar l’alumne/a protagonista del procés educatiu. 

 Dotar l’alumnat d’habilitats i d’estratègies per millorar la seva 

competència social, per tal de facilitar la seva participació positiva 

davant els canvis. 

 Educar integralment amb coneixements, procediments i valors. 

2. INTEGRACIÓ, RESPECTE, NO DISCRIMINACIÓ 

 Potenciar les actituds de respecte i de tolerància a la diversitat i a la 

diferència cultural, religiosa, lingüística, de sexe,... dins de la 

comunitat escolar. 

 Aplicar el pla d’acollida del centre per a l’alumnat nouvingut. 

 Fomentar la participació de tots els membres de la comunitat 

educativa en les activitats culturals, festives i en altres tasques 

determinades que s’organitzen a l’escola. 

3. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 Atendre la diversitat cultural, lingüística, de desenvolupament 

maduratiu i social de tot l’alumnat, no discriminant-lo i garantint la 

igualtat d’oportunitats. 

 Afavorir la seva integració i especialment d’aquells alumnes amb 

menys recursos. 

 Procurar una atenció adequada i positiva a l’alumnat amb 

necessitats educatives especials. 

 Transmetre un bagatge cultural comú i donar importància a certs 

fets culturals propis de l’alumnat integrant-los  també a l’escola. 

4. PARTICIPACIÓ, COMUNICACIÓ I COL·LABORACIÓ DINS LA 

COMUNITAT  EDUCATIVA 

 Afavorir la relació i la convivència dins la comunitat educativa.  
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 Facilitar els mitjans necessaris perquè els/les pares/mares puguin 

participar en la gestió del centre, a través dels canals establerts. 

 Proporcionar una informació a les famílies de l’alumnat centrada en 

les funcions que els pertoca per col·laborar amb l’escola en la tasca 

educativa dels/les seus/es fills/es. 

 Facilitar la comunicació i establir mecanismes de formació i ajut per 

a totes les famílies (xerrades educatives,...). 

 Vetllar pel bon funcionament del centre procurant-hi la participació, 

la col·laboració i el consens a través del diàleg de tota la comunitat 

educativa. 

5. PARTICIPACIÓ, COMUNICACIÓ I COL·LABORACIÓ AMB 

SERVEIS,  ENTITATS I INSTITUCIONS 

 Donar a conèixer el nostre centre, poder treballar i col·laborar 

conjuntament amb altres entitats de la vila i participar en la seva 

dinàmica social i cultural. 

 Potenciar l’intercanvi d’experiències amb altres escoles i la 

participació en programes conjunts. 

 Establir i mantenir relacions sistemàtiques de coordinació i 

col·laboració amb els centres de secundària on està adscrita 

l’escola. 

 Participar en activitats culturals i educatives, en general, proposades 

per institucions i entitats culturals, sempre que siguin coherents amb 

la Programació Anual de Centre. 

 Establir lligams de comunicació i col·laboració amb les 

administracions local, comarcal i autonòmica per tal de garantir el 

bon funcionament de l’escola i dels serveis que hi intervenen. 

 Establir xarxes de relació amb l’entorn. 

 


