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1. INTRODUCCIÓ 

El Projecte Educatiu de Centre és una reflexió general sobre la dinàmica del 
Centre escolar, que inclou la realitat que ens envolta, els objectius de caràcter 
general i l’estructura organitzativa. 

El centre té desenvolupats altres documents que concreten encara més 
determinats aspectes; el Projecte de Direcció,  les NOFC, el Projecte lingüístic, 
Línia pedagògica de Centre, el projecte esportiu, el projecte Educatiu de 
Menjador, el pla de convivència i el Pla d’Acció Tutorial (PAC) i d’atenció a la 
diversitat, el Pla d’acollida, el protocol d’absentisme i el Pla de treball de centre 
formador, així com la Programació General Anual i la Memòria Anual de cada 
curs escolar. 

  

2. DADES GENERALS DEL CENTRE: TITULARITAT I NIVELLS EDUCATIUS 

Nom del centre: Escola Alfred Potrony 

Codi del centre: 25004565 

Titularitat: Pública. Departament d’Educació 

Adreça: C/ Pompeu Fabra, 1.  Térmens (Lleida) 

Telèfon i Fax: 973 180135  

Adreça electrònica: c5004565@xtec.cat 

Serveis Territorials: Lleida 

Serveis Educatius: La Noguera 

Nivel ls educatius: Segon cicle d’Educació Infantil (  3 – 6 anys). i 
Educació Primària ( 6 – 12 anys). Som una escola cícl ica que pot 
separar els nivells del cicle segons els alumnes matriculats. El centre té 
entre 105 i 120 alumnes. 

 

3. DESCRIPCIÓ DEL CENTRE:  

3.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA I SOCIOECONÒMICA 

L’escola Alfred Potrony es troba al municipi de Térmens, una vi la i 
municipi situat al sud i a l ’esquerra del r iu Segre, és el darrer poble de 
la comarca de la Noguera. Té una extensió de 27,4 km2  i una població 
al voltant dels 1660 habitants. 



PEC Escola Alfred Potrony 

 

 

Pàgina 3 

Térmens es troba situat a la comarca de la Noguera, a 208 metres 
d'alt itud, estès a l 'esquerra del Riu Segre i l imitant pel sud amb el 
Segrià i per l 'est amb el Pla d'Urgell. Térmens es troba ben bé al mig de 
la plana d'Urgell , i el seu terme està format per les part ides següents: la 
Coma, la Plana, la Sit jota, Barret Picat, el Tossal del Roig, la Roca 
d'Ambou, Pous, l 'Horta Vella, el Vedat, l 'Eral, el Sot del Fusté, el Tossal 
de la Bassa, la Boga, l 'Horta Nova, el Comú, l 'Estanyot, el Cap del 
Terme, el Paradet, la Figuera, el Tossal del Moreno, el Miralbó, la 
Bovera i la Gabernera. La plana del terme és travessada per alguns vel ls 
camins, entre els quals destaquen el de Barret Picat, el camí vel l de 
Bellcaire, el dels Arcs i el de Linyola. El casc urbà està situat gairebé tot 
entre el r iu i la carretera comarcal C-13, encara que una bona part del 
terme est igui situat a l 'altra banda d'aquesta carretera. A part de la 
carretera comarcal de Lleida a Puigcerdà, també hi ha la carretera local 
de Mollerussa a Térmens i la l ínia de ferrocarri l de Lleida a la Pobla de 
Segur dels Ferrocarrils de la General itat de Catalunya. L' important canal 
de FECSA, per a usos elèctr ics, travessa el nucl i urbà de la vila. 

La seva estructura econòmica és agrícola i ramadera, amb tallers de 
confecció i indústries de plafons i de productes alimentaris. 

El principal sector, però, és el de serveis, seguit de l’ industrial, agrari i 
construcció. 

Quan a la l lengua cal remarcar que la majoria de la gent és d’origen 
català, per tant és la l lengua més parlada. També hi ha famílies 
provinents d’altres punts de l’estat espanyol i d’Àfrica, d’Amèrica i de 
l’Europa de l ’Est.   

 

3.2. SERVEIS I INSTITUCIONS DEL CENTRE I L’ENTORN   

El centre a través de l ’AMPA ofereix :  

- Servei de menjador escolar, amb cuina pròpia, dues cuineres i tres  
monitores de menjador. Hi assisteixen entre uns 60-80 alumnes i 
docents. 

- Servei d’acoll ida matinal i migdia. 

- Servei de migdiada. 

- Activitats extraescolars. 

Els principals equipaments de caràcter públic  són: 
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- assistencials: consultori mèdic, farmàcia, església, servei d’assistent 
social.  

- educatius: Escola i l lar d’ infants. 

- esportius: pol iesport iu, piscines, camp de futbol, bikeparc i  pista 
d’skate. 

- altres: de caràcter lúdic com bars, restaurants, parcs...  

- culturals: casal cultural, casal d’avis, seu de les diferents associacions 
o entitats de caràcter cultural o lúdic: 

- associacions de: jubilats, dones, jovent  

- entitats esportives: club de futbol i club de patinatge. 

 

3.3. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES DEL CENTRE 

L’Escola Alfred Potrony fou reformada i inaugurada el curs 2009-2010 i 
des d’aleshores tenim un edif ici gran amb espais diversos. Disposem  
d’unes instal· lacions noves i modernes. La imatge general de l ’escola és 
d’un centre viu, bonic i  amb molt color. Concretament compta amb els 
següents espais: 

 - pati gran amb una pista de bàsquet i futbol. Una taula de tennis taula 
i uns escacs  gegants. 

 - un pati petit amb gronxadors i sorral.  

 - Dues plantes amb aules i espais diversos:  

- La planta baixa compta amb: una aula de psicomotricitat,  tres aules 
d’infantil, una aula tecnològica, la sala de mestres, un despatx de 
l’AMPA, un despatx de secretaria, la bibl ioteca municipal i  escolar, el 
menjador i la cuina. 

- A la primera planta hi ha: l ’aula d’ idiomes, l ’aula de música, el despatx 
de direcció, sis aules grans, dues aules més petites i una aula 
d’educació especial.  

El centre per a diverses act ivitats també util i tza espais públics com: el 
pavelló poliesport iu, les piscines i un centre cultural (antiga església).  

 
 

 



PEC Escola Alfred Potrony 

 

 

Pàgina 5 

 
4. INTENCIONS EDUCATIVES DEL CENTRE: 

4.1. TRETS D’IDENTITAT (VALORS I OBJ EDUCATIUS, LLENGUA I 
APRENENTATGE, PRINCIPIS METODOLÒGICS I PEDAGÒGICS). 

LA MISSIÓ LA VISIÓ 

La missió de l’Escola de Térmens és 

proporcionar un servei educatiu de 

qualitat que desenvolupi les capacitats 

dels nostres alumnes, dotant-los 

d’unes estratègies acadèmiques, 

personals i socials suficients, que els 

facin competents per conviure en una 

societat canviant i continuar la seva 

formació amb garanties d’èxit. 

 

 

 

 

Un centre dinàmic, obert a l’entorn i amb 

visió de futur que pretén la millora constant 

del rendiment acadèmic i el 

desenvolupament integral dels alumnes. 

Posant èmfasi en: 

- L’educació per la salut física i 

emocional 

- L’impuls de la llengua  

- L’ús habitual de les TIC 

A través de metodologies actives, que 

valorin la creativitat i l’aprenentatge 

cooperatiu, per aconseguir ésser una 

escola de qualitat i d’innovació 

educativa. 

ELS VALORS  

L’Escola Alfred Potrony prioritza el valor del RESPECTE, a un mateix/a, cap als 

altres i cap a l’entorn. Doncs creiem que és un valor essencial per a la vida. 

 

Els principals objectius  del centre giren al voltant dels que proposa el 
Departament d’Ensenyament: 

-  Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes. 

-  Millorar la cohesió social 

I al voltant d’aquests principals object ius es desenvolupen diversos 
projectes que defineixen els trets característics del centre:  
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-  L’EDUCACIÓ PER LA SALUT, FÍSICA I EMOCIONAL.  El centre 
vet l la, entre altres aspectes, pel foment de la salut en els alumnes, 
desenvolupant projectes d’ innovació i  millora en aquest aspecte. 
Entenem la Salut com defineix la OMS, un estat complert de 
benestar f ísic, psíquic i social, per aquest motiu no solament es 
desenvolupen aspectes relacionats amb l’act ivitat f ísica i l ’esport,  
sinó també sobre alimentació i educació emocional.  

Projectes d’aquest àmbit: 

o NEREU:  projecte que inclou una hora d’activitat f ísica a la 
setmana al migdia. Xerrades d’alimentació i exercici f ísic per 
les famíl ies. Sort ides i act ivitats esportives. 

o A L’ESCOLA MENGEM FRUITA: esmorzars saludables amb 
fruita subvencionada pel Departament d’Agricultura. 

o TALLERS DE CUINA: tenint en compte la qualitat dels 
productes. 

o ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES  dins el Pla 
Català de l ’Esport a l ’Escola (PCEE) (Es pot consul tar el 

Projecte esport iu de Centre).  

- L’EDUCACIÓ EMOCIONAL.  és un dels principals eixos de 
centre, es concreta en l’acció tutorial de gran grup, tutoria 
personalitzada (Projecte Escolta’m), activitats transversals al l larg 
de tot el curs; celebracions, projectes…, act ivitats adreçades a les 
famílies (articles, xerrades...) i  formació permanent del professorat 
sobre temes d’educació emocional i coaching educatiu . (Es pot 

consultar el Pla de convivència i  atenció a la diversitat del centre, així com 

el Pla d’Acció Tutoria l PAT). 

-  L’IMPULS DE LES LLENGÜES. Es potencia la lectura al l larg de tota 
l ’escolari tat i de forma sistemàtica en totes les àrees i matèries del 
currículum per augmentar la competència comunicativa i  l ingüística 
i el desenvolupament de l 'hàbit lector dels infants, sense oblidar 
que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i  un 
requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida 
adulta.  

L’aprenentatge de l’anglès s’ inicia a P3 i a primària en diferents 
àrees. (Es pot consul tar e l projecte l ingüíst ic de centre)) .  
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-  L’ÚS HABITUAL DE LES TIC. A través de l’aula tecnològica Carles 
Capdevila el centre uti l i tza les noves tecnologies de forma habitual 
i transversal, donant importància a l ’expressió i la comunicació oral 
en tots els àmbits. Per la comunicació amb les famílies i per 
difondre les activitats i propostes que es duen a terme al centre es 
real itzen a través del correu electrònic i del bloc; 
http://blocs.xtec.cat/escoladetermens/ 

Els object ius específ ics es concreten el la Programació General Anual 
PGA. 

 

4.2. CONCRECIÓ DEL CURRÍCULUM APROVAT PEL CLAUSTRE 

El currículum que desenvolupa el centre s’emmarca en els Decrets i 
Normativa del Departament d’ensenyament, cal real itzar el PCC. A nivell 
anual es concreten les actuacions al Projecte de Direcció i la 
Programació General Anual. (Documents consultables). 

 

4.3.  AVALUACIÓ  

L’avaluació de centre es desenvolupa en el marc de la normativa vigent. 

Es concreten els criteris d’avaluació de cada àrea i es potencia una avaluació 
competencial. Es realitzen proves internes i externes d’avaluació.  

(A la l ínea pedagògica de centre es poden consul tar les concrecions tant 

curr iculars com d’avaluació).  

 

5. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL CENTRE (CONSULTAR LES NOFC) 

5.1. ORGANS DE GOVERN 

El centre compta amb un equip directiu format per: directora, cap 
d’estudis i  secretària. 

 

5.2. PROFESSIONALS QUE HI TREBALLEN 

El claustre està format per 14 mestres. D’aquests 3 són d’Educació 
Infantil, 5 de primària i un més amb mitja dotació,  5 especial istes; 
d’anglès, d’educació f ísica, d’educació especial, de música i de religió 
(mit ja dotació).  
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5.3. ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS (AMPA, 
AJUNTAMENT I EAP) 

L’escola es considera oberta a l ’entorn i intenta implicar en la mesura de 
lo possible a les diferents entitats, fent periòdicament reunions de 
coordinació de les diferents act ivitats i projectes i organitzant act ivitats 
adreçades per a tota la comunitat educativa, així com activitats on hi 
participen tant alumnes com altres membres de la comunitat.  

L’AMPA ha d’assumir les següents f inalitats:  

-  Assistir els pares, mares o tutors en tot el que puguin necessitar 
relacionat amb l ’escolarització dels seus f i l ls.  

-  Col· laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb 
el consell escolar en l’elaboració de directrius per a la programació 
d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.  

-  Promoure la part icipació dels pares i mares dels alumnes en la 
gest ió del centre.  

L’ AJUNTAMENT assumirà, entre d'altres, les següents f inalitats:  

-  Vetllar pel manteniment del centre.  

-  Col· laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb 
el consell escolar en l’elaboració de directrius per a la programació 
d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.  

-  Gestionar la biblioteca escolar-municipal conjuntament amb 
l’escola. 

Tant l ’AMPA com l ’Ajuntament t indrà contactes periòdics (mínim dos a 
l’any) amb l ’equip directiu del centre.  

L’EAP intervé al centre amb un horari concretat a l ’ inici de cada curs 
escolar. Intervenen diversos professionals, educador social, 
psicopedagoga, logopèdia i  també des del CREDA diferents 
professionals que atenen alumnes amb nee i es coordinen i assessoren 
al claustre.  

Les Comissions varien en funció de les necessitats i  l ’organització de 
cada curs. Es concreten a la PGA. 

L’organigrama del centre és el següent: 
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 SERVEIS 
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LIC 

 

EQUIP 
DIRECTIU 
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AMPA 
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SOCIALS 
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AUXILIAR 

CICLES: INFANTIL 

              C.INICIAL 

              C, MITJÀ 

              C. SUPER. 

COORDINACIONS:  

RISCOS LABORALS 

INFORMÀTICA 

INFANTIL 

PRIMÀRIA 

 

COMISSIONS: 

CAD 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: 

SORTIDES  

FESTES 

 


