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INTRODUCCIÓ 
 
 
 QUÈ ÉS EL PEC 
 
El Projecte Educatiu és el document estratègic marc per a la institució escolar, que ha de 
formalitzar i concretar les seves intencions i actuacions, dotant-la d'una identitat 
diferenciada i plantejant aquells valors i principis que assumeix aquesta comunitat. Així, és 
l’instrument clau que orienta la intervenció educativa del centre, el projecte de referència a 
l’hora de justificar i legitimar qualsevol actuació que a nivell individual o col·lectiu realitzin 
tant el professorat com els directius i demés membres de la comunitat escolar (inspecció 
de Lleida, març del 2011).  
 
 
 MARC NORMATIU 
 
La normativa vigent bàsica que haurem de tenir en compte a l’hora d’elaborar, revisar o 
modificar el Projecte Educatiu del Centre (PEC)serà la següent:  
 
a. Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4), d’Educació – LOE.  
b. Llei 12/2009, del 10 de juliol (DOGC del 16), d’educació –LEC.  
c. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. (DOGC 05.08.2010).  
d. Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 
personal directiu professional docent (DOGC 11.11.2010).  
e. Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
del segon cicle de l’educació infantil (DOGC 16.09.2008).  
f. Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació prim{ria (DOGC 29.06.2007).  
g. Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. (DOGC 
18.06.2008)  
 
La norma dota d’autonomia els centres educatius per elaborar el seu Projecte Educatiu, que 
ha d’incloure la concreció dels aspectes previstos per la normativa (que com hem vist és 
força extensa) i també aquells altres que defineixin el caràcter del centre escolar, 
singularitzant-lo com una institució dotada d’una cultura acadèmico-educativa pròpia i 
única.  
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 PRINCIPIS RECTORS DEL SISTEMA EDUCATIU (article 2 LEC) 
 
El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, es 
regeix pels principis generals següents:  
a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de 
legislació vigent.  
b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat 
personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.  
c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots 
els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons 
públics.  
d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat 
d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, la llibertat 
de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes.  
e) El pluralisme.  
f) La inclusió escolar i la cohesió social.  
g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la 
consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat.  
h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte 
a la convivència.  
i) El respecte i el coneixement del propi cos.  
j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.  
k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels 
recursos naturals i del paisatge.  
l) El foment de l’emprenedoria.  
m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.  
n) L’afavoriment de l’educació més enllà{ de l’escola.  
o) L’educació al llarg de la vida.  
p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral 
que vagi d’acord amb llurs conviccions.  
q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.   
 
 
 CARÀCTER PROPI (article 93 LEC)  
 
L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, 
trets definidors del seu caràcter propi.  
 
Els centres públics es defineixen d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de 
direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de 
comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i 
de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.   
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 ON SOM 
 
 EL NOSTRE POBLE 
 
El nostre centre es troba a Premià de Mar, a la comarca del Maresme. 
Premià de Mar és un terme municipal molt petit (1,9 km2), amb una densitat de població 
molt alta (més de 28.000 habitants censats i molts més en situació de trànsit). 
La petita població de pescadors, pagesos i obrers de l'estampació ha esdevingut un 
municipi acollidor d'immigrants, tant en les onades migratòries procedents de l'Estat 
Espanyol dels anys 50 i 60, com de les més recents procedents de, primer, l'Àfrica 
subsahariana; després del Magreb i, actualment, del centre i del sud d'Amèrica, a més de 
les abans esmentades. 
 
 
 ANÀLISI DEL CONTEXT 
 
 EXTERN 
 
Les successives transformacions de la població de Premià de Mar han implicat un procés de 
canvi constant de la dinàmica de tots els centres educatius de la localitat, en general, i del 
nostre, en particular, donades les característiques de l'alumnat dels inicis. 
  
La població que l'ha fet créixer ha evolucionat des dels primers: parelles que valoraven el 
fet de viure als “afores” de la gran ciutat, noves parelles filles des d'antic del municipi i poca 
immigració (marroquina i subsahariana, de forma general); fins a la situació actual: 
emigrants (marroquins i menys subsaharians que abans) instal·lats que han fet de Premià la 
seva llar i els que segueixen arribant amb les mateixes procedències; nous immigrants 
procedents de l'Amèrica llatina; i fills del municipi (els menys), molt d'ells depenents ja no 
de la pròpia feina, sinó de l'ajut de llurs famílies. 
 
Premià de Mar gaudeix de cinc escoles d'infantil i primària públiques; tres escoles d'infantil, 
primària i secundària obligatòria concertades; i un gran institut de secundària obligatòria i 
post obligatòria públic (fruit de la fusió de dos instituts). Hi ha sis línies d'infantil i primària 
d'oferta pública i cinc de la concertada. 
D'ençà la fusió dels dos instituts en un, observem que la demanda de places a l'escola 
concertada va creixent any a any. Les famílies veuen l'institut molt gran, massa, tant que els 
sembla que el seu fill de cap manera podrà ser atès adequadament i prefereixen assegurar-
se una secundària en un context més controlat. 
 
Aquesta situació implica que, a poc a poc, els centres d'infantil i primària públics van 
nodrint-se d'alumnes que no poden permetre's unes quotes mensuals i, per efecte dòmino, 
les famílies que, malgrat podrien pagar una quota voldrien que els seus fills estudiessin en 
un centre públic, dubten en veure que s'hi acumula l'alumnat amb greus mancances sòcio-
econòmiques i culturals.  
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Les relacions entre els centres públics de la nostra localitat són molt bones. Les direccions 
s'uneixen per abordar problemàtiques comunes; tots els centres participem col·laborant 
entre nosaltres en projectes de poble; s'organitzen activitats de reflexió pedagògica 
compartides; també s'elaboren i es duen a terme projectes de coordinació entre la 
secundària i la primària.   
 
Pel que fa als recursos tant humans com econòmics, des de fa uns anys, patim el que s'ha 
vingut a anomenar ”retallades”. Tenim menys mestres i menys diners. 
Pel que fa als recursos humans, som dos mestres menys per fer exactament les mateixes 
tasques. 
S'han reduït les aportacions econòmiques del Departament, no els preus. 
Depenem de l'Ajuntament per poder fer qualsevol petita millora a l'edifici i de l'ajuda de 
l'AMPA per tirar endavant qualsevol projecte i per renovar el material. 
 
 
 INTERN 
 
La tipologia de les famílies que formen part de la nostra comunitat educativa, en 
l'actualitat, és la que passem a descriure.  
Més de la meitat dels  pares i mares no tenen cap feina remunerada, en augment el tant 
per cent de famílies en què cap dels dos progenitors tenen feina. Això comporta que també 
augmenti el nombre de famílies que tenen massa problemes i, per tant,  poc temps i poca 
motivació per apropar-se i dedicar-se al món de l'escola. 
 
El 43% dels pares i mares han realitzat estudis secundaris obligatoris i el 26%, estudis 
superiors. Pel que fa a la llengua, hi ha una majoria de pares i mares (el 54,28%) la llengua 
materna dels quals és la castellana; la llengua familiar també és majoritàriament el Castellà 
(44,23%) en les seves diverses modalitats, el Català per a un 24,16%; en un 10,41% , la 
família és bilingüe i la resta (el 21,2%) altres, majoritàriament les diferents llengües i 
dialectes magrebins. 
 
Si tenim en compte aquesta realitat i que fins la dècada dels anys 90 la major part de la 
comunitat educativa del Dofí era catalanoparlant, podem comprendre el procés evolutiu 
que ha seguit el nostre centre els darrers 20 anys. 
 
En tot aquest procés, cal tenir en compte també els constants canvis normatius d'aquests 
darrers anys, així com la davallada d' aportacions econòmiques per part del Departament 
en quasi un 25%.  
 
Amb tots aquests factors en joc, està clar que l'equip de mestres és un dels elements 
fonamentals per aconseguir una escola de qualitat en la qual els nens i nenes tinguin la 
possibilitat de desenvolupar-se tenint en compte les seves capacitats. En el nostre centre, 
sens dubte, aquest equip és una de les seves principals fortaleses. 
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En els últims anys s'ha anat renovant la plantilla i estabilitzant-se, tot i que encara no la 
tenim  al  complert. Els mestres del claustre són bons professionals, treballen amb il·lusió i 
motivats per aconseguir millorar contínuament; mostren el seu recolzament a l'equip 
directiu i accepten, sense posar cap trava, realitzar les tasques que se'ls encomana. A més 
de l'equip directiu, en el nostre centre tenim els coordinadors amb responsabilitats 
específiques i addicionals, persones que garanteixen la coherència de les actuacions que es 
desenvolupen a l'escola. 
 
El rendiment dels alumnes , d'acord amb les proves de competències externes i internes 
s'ha anat consolidant en la mitjana de Catalunya, lleugerament per sobre, pel que fa a 
l'àrea de Llengua Castellana; clarament per sobre de la mitja en l'àrea de Matemàtiques i  
fluctuant depenent dels cursos en la de Llengua Catalana. Quan fem l'anàlisi de la 
distribució de l'alumnat en les proves externes, ens adonem que tenim un grup molt poc 
nombrós en la franja dels excel·lents, però també tenim un grup molt petit (molt menys 
que la mitja) d'alumnes amb resultats molt baixos. 
 
Tant l'edifici com les instal·lacions són antics i petits. L'ajuntament ha anat realitzant 
actuacions de manteniment i millora al llarg dels anys.  
No disposem d'instal·lacions esportives, ni sala d'actes o de reunions, la qual cosa implica 
haver de fer moltes activitats en altres espais públics del municipi. 
El pati és petit, per aquest motiu els alumnes surten a fer l'estona d'esbarjo agrupats per 
cicles. 
Les aules també són molt petites, per això tenim autoritzada una ràtio màxima de 20 
alumnes. Aquesta autorització es va ampliant a un nivell curs a curs. El 2016-17  inclou fins 
a 3r de Primària. 
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QUI SOM 
 
 
 HISTÒRIA 
 
L'escola El Dofí va néixer el curs 1970-71 per voluntat d'uns pares i mestres que volien per 
als seus fills una escola catalana, pública, democràtica, laica i gratuïta; trets impensables 
per a qualsevol escola pública en aquells moments de dictadura franquista. 
 
L'any 1988 i a través del CEPEPC (Col·lectiu d'Escoles  Per l'Escola Pública Catalana) va 
integrar-se a la xarxa d'escoles públiques. El mes de febrer, l'escola El Dofí va iniciar les 
seves activitats com a  escola pública en el marc d'aplicació de la llei 14/1983 del Parlament 
de Catalunya. 
 
Després de participar en diferents projectes, el juny de l'any 1992, el El Dofí va integrar-se a 
la xarxa d'escoles de la UNESCO. 
Vam participar i participem en diferents projectes: Mediterrani, Linguapax, Coaction i 
Solidaritat. 
Vam ser una de les primeres escoles que vam incloure la celebració del DENIP a la 
programació de centre. 
 
Entre 1994 i 1997 vam idear i coordinar un Projecte Comènius amb escoles italianes i 
franceses que, essencialment, va consistir en donar a conèixer l'entorn de cada escola  i 
compartir tradicions i cultura pròpies del propi país. Va ser un veritable èxit. 
 
Amb l'aplicació de la LOGSE, part de la plantilla va passar a Secundària, vam perdre dos 
nivells d'alumnes, els dels més grans. Per a l'escola va ser un canvi molt dur que va sacsejar 
fortament el Claustre. 
 
Des de llavors ençà, els canvis en la plantilla han estat constants. És en aquests 4 o 5 
darrers cursos que hem tornat a tenir  una certa estabilitat en la plantilla. 
 
 
 TRETS D'IDENTITAT – VALORS  
 
Ja el primer Projecte Educatiu de Centre definia El Dofí com a una escola catalana, activa, 
plural, arrelada al medi, oberta, multicultural i solidària. 
 
La llengua vehicular i d'aprenentatge és el català. La llengua catalana es fa servir en tots els 
àmbits formals i no formals, relacionals, docents, administratius i en espais de lleure. La 
llengua ens agermana a tots, és el vehicle que possibilita i enforteix els sentiments de 
pertinença a una comunitat culturalment identitària. 
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L’escola segueix defensant la pluralitat en el pensament i les idees i, per tant, és 
respectuosa amb les opcions i condicions personals i familiars. Ens esforcem per ser una 
escola inclusiva, això vol dir ser una escola oberta a les diverses realitats socials i culturals; 
treballar i transmetre els valors universals d'empatia, respecte, solidaritat, compromís, 
estima, convivència, comunicació i cooperació. La pluralitat és el marc per formar ciutadans 
amb ideals democràtics i sentit crític. 
 
Volem ser una escola que aposti per una educació coeducadora i no sexista, que busca la 
no discriminació; amb una voluntat socialitzadora, solidària i dialogant, on la convivència i 
la superació de dificultats són font d’una justícia real per a tota la comunitat. 
 
La societat en la qual els nostres alumnes hauran de viure com a persones adultes és 
incerta i canviant i suscitarà reptes que encara ni ens hem pogut plantejar. És per tant molt 
necessari ser una escola oberta que  treballa la capacitat d’aprendre a aprendre i potencia 
unes actituds de desig d’aprenentatge continuat i permanent. 
 
Partim del bagatge de cada alumne. Creiem que aquesta és la base del respecte de la seva 
identitat i per tant de la diversitat existent a l’aula i a l’escola. L'escola exerceix una funció 
compensatòria, tots els alumnes no parteixen del mateix punt. El respecte pel 
desenvolupament individual en el procés d’aprenentatge, on es busca un seguiment actiu 
del ritme del nen/a, no ha d’esdevenir un fre. Perquè cadascú pugui construir aquest camí 
cal oferir-li una estructura de diferents espais de treball i agrupacions diverses on es pugui 
desenvolupar al màxim, de forma integral, tenint en compte les intel·ligències múltiples, 
treballant el reconeixement de les pròpies emocions i les de l'altre, l'autonomia i la 
capacitat d'acció, ajudant l'alumne a establir ponts entre les pròpies febleses i fortaleses; 
en resum, acompanyant-lo en el  seu creixement personal. 
 
Entenem el nen i la nena com a una persona única,  protagonista dels seus aprenentatges, 
un ésser intel·ligent i curiós amb capacitat creativa que només cal activar en el seu sentit 
més ampli: curiositat, afany per investigar, capacitat d'imaginar desig d'expressar-se... a 
través de l'aprenentatge significatiu i competencial. 
 
L’escola educa en un context de socialització privilegiat on els alumnes poden reafirmar la 
seva identitat al costat d’altres amb qui formar grup, plantejar-se reptes i fer 
aprenentatges. L’escola és el lloc on construir l’aprenentatge en diàleg amb l’altre, en els 
contextos de grup-classe i en totes les altres situacions de socialització. El treball en equip i 
la cooperació mútua fan créixer els alumnes com a persones i com a estudiants. 
 
Potenciem que els aprenentatges tinguin vinculacions amb l’entorn físic, social i cultural 
pròxim de l’alumnat, i abordem els continguts del currículum entenent l’aprenentatge com 
un procés en construcció. Aquest es nodreix, també, a partir dels esdeveniments de la vida 
dels nens i nenes, i del món on vivim. Ens esforcem per aprofitar els recursos que ens 
ofereix el nostre poble. 
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Treballem per aconseguir que els alumnes esdevinguin veritablement competents, és per 
això que cal utilitzar una metodologia activa que estimuli l'experimentació, la investigació, 
la utilització de l'assaig-error i els processos deductius. 
 
Som una escola laica, és a dir,  no potenciem, dins l’activitat lectiva, les diverses opcions 
confessionals o aconfessionals de les famílies; si bé, no renunciem a utilitzar les tradicions 
d’origen religiós, que es presenten com a forma cultural, i de les quals en destaquem el seu 
valor simbòlic. L’escola com a escola pública està al servei de la comunitat i per tant és una 
escola per a tothom. 
 
Ens declarem escola pacifista. Defensem els valors col·lectius expressats en les declaracions 
dels Drets Humans i dels Drets de l’Infant. Formem part activa de la xarxa d'escoles 
associades a la UNESCO i assumim els valors que aquesta institució proclama. 
 
En definitiva, l’escola com a espai de socialització ha de saber crear les condicions òptimes 
perquè els alumnes puguin educar i desenvolupar les seves habilitats emocionals i socials 
al mateix temps que les seves capacitats cognitives. Els mestres, conscients de la 
importància dels valors morals i dels continguts emocionals, tractem d’educar dia a dia els 
nostres alumnes per aconseguir que esdevinguin ciutadans lliures, solidaris i feliços, 
ciutadans  intel·ligents emocionalment.  
 
 
 MISSIÓ 
 
La raó de ser del nostre centre és: 
 
Contribuir al creixement personal dels nostres alumnes com a éssers socials i singulars 
alhora. 
 
Crear entorns d'aprenentatge que contemplin les diferents intel·ligències que hi ha a l’aula, 
els aprenentatges que ja tenen, l’autonomia i el treball cooperatiu on els alumnes 
desenvolupin les relacions i els coneixements pràctics que poden aplicar a situacions 
diverses i compartir més enllà de l’aula. 
 
Generar la capacitat de raonar, pensar, compartir i créixer amb llibertat per poder conèixer 
el món i tenir eines personals per tal que puguin escollir el seu camí, tot desenvolupant els 
valors comuns que ens agermanen. 
 
 
 
 
 
 



11 

 VISIÓ 
 
Volem formar persones competents, preparades per viure i conviure en una societat que 
canvia constantment i molt de pressa. 
 
Volem que els nostres alumnes assoleixin una alta  competència comunicativa que els 
permeti comprendre i explicar el món i a sí mateixos. 
 
Volem que els nostres alumnes creixin feliços i sans, emocionalment parlant. Que siguin 
crítics amb el món i part activa de la societat; amb capacitat per adaptar-se als canvis i 
lluitadors davant la injustícia. 
 
Volem aconseguir ser un centre referent en estimulació de la creativitat artística dels 
alumnes. 
 
Volem ser un centre on els mestres puguin ser feliços exercint i desenvolupant la seva 
professionalitat.  
 
Volem que els pares dels nostres alumnes estiguin satisfets d'haver-nos triat i, si no ens han 
triat, acabin contents amb la sort que han tingut els seus fills.  
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 QUÈ PRETENEM 
 
 
 OBJECTIUS EDUCATIUS 
 
Els objectius d'aquest  projecte tenen com a punt de partida l'anàlisi del context, 
l'experiència pedagògica acumulada i la voluntat d'adequar-nos a les necessitats actuals 
dels nostres alumnes. 
 
Agruparem els objectius en els àmbits següents: 
 

 Millora dels resultats educatius 

 Cohesió social i creixement personal 

 Comunicació i vinculació amb l'entorn 

 Formació i creixement professional. 
 
 
 Objectius en relació a la millora dels resultats educatius: 
 

1. Aconseguir una bona competència comunicativa oral i escrita. 
2. Millorar les habilitats lectores. 
3. Augmentar el nivell d'autoexigència dels alumnes, promoure la cultura de l'esforç. 
4. Mesurar el nivell dels alumnes de les àrees instrumentals. Adequar programacions i 

metodologia en relació a aquests resultats 
5. Augmentar el nombre d'alumnes els resultats dels quals formen part de la franja alta 

en l'avaluació externa, tot mantenint o disminuint els de la franja més baixa. 
 
 
 Objectius en relació a la cohesió social i al creixement personal: 
 

1. Portar a terme projectes de centre que possibilitin que tots els alumnes puguin 
desenvolupar les seves capacitats intel·lectuals i emocionals, i créixer en empatia i 
habilitats socials, al seu ritme i al màxim.  

2. Fomentar el coneixement del país, tot fent créixer sentiments d'arrelament i 
pertinença a la terra on viuen. 

3. Dissenyar una programació anual transversal d'educació en valors comuna a tots els 
nivells. 

4. Utilitzar el treball de l'àrea Visual i Plàstica com a eina de coneixement propi i de 
l'altre, i de creixement personal. Educar la sensibilitat estètica i la capacitat 
d'expressar sentiments a través d'aquesta eina. Convertir aquesta tasca en una 
singularitat del nostre centre.  

5. Gestionar amb flexibilitat els recursos humans per tal d'atendre adequadament les 
necessitats dels alumnes. 
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6. Avançar en el camí cap a l'equitat educativa, amb el convenciment que cadascú es 

mereix totes les oportunitats educatives que necessita fins a poder desenvolupar 
totes les seves capacitats humanes, superant les barreres econòmiques, culturals i 
de sexe. 

 
 Objectius en relació a la comunicació i vinculació amb l'entorn: 
 

1. Realitzar activitats de comunicació amb els pares en diversos formats per aconseguir 
la màxima vinculació. 

2. Compartir amb la resta d'escoles públiques del municipi tasques, reflexions, 
dinàmiques i recursos. 

3. Participar activament en la coordinació entre Primària i Secundària 
4. Participar activament en les iniciatives del municipi 

 
 Objectius en relació a la formació i creixement professional: 
 

1. Potenciar la participació del màxim nombre de mestres del Claustre en el Pla de 
Formació de Zona i/o en d'altres programes a l'ús. 

2. Fomentar la reflexió educativa a partir de la participació en jornades, congressos ..., 
la lectura d'articles, l'assistència a conferències i debats. 

3. Continuar formant part de la xarxa de centres de pràctiques de diferents universitats  
 
 
 ÀREES CLAU 
  
Per assolir els objectius plantejats, cal descriure quines són les àrees clau d'actuació. Es 
tracta d'àmbits interelacionats, uns depenen dels altres però tots tenen entitat pròpia. 
Agrupem les actuacions en 6 àrees clau: 
 

1. Processos d'ensenyament-aprenentatge 
2. Atenció a la diversitat 
3. Tutoria  
4. Equip docent 
5. Participació 
6. Relació amb l'entorn 
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1. Processos d'ensenyament-aprenentatge 
 

 objectius didàctics: currículum 

 metodologia: 

 treballs en competències 

 treballs de tècniques 

 treballs de mecàniques 

 treballs de recerca 

 treballs en grup  

 treballs individuals 

 treballs per projectes 

 avaluació/autoavaluació 

 criteris consensuats a les instrumentals 

 treball de les rúbriques 

 agrupament d'alumnes: 

 grup-classe 

 grups reduïts 

 desdoblament de grups  

 grups internivells 

 grups de SEP 

 Pla TAC: 

 ús aula d'informàtica a Primària 

 ús de portàtils alumnes dels cicles Mitjà i Superior 

 pantalles digitals a totes les aules de Primària i d'EI4, i d'EI5 

 connexió wifi a tot el centre 

 socialització de llibres: 

 de text 

 de consulta 

 de lectura 

 Biblioteca: 

 de centre 

 d'aula 

 projecte PIL: 

 30 minuts de lectura diaris 

 maletes viatgeres 

 padrins lectors 

 parelles lectores 

 l'hora del conte 

 Llengua Extrangera: 

 Anglès des de P5 

 grups reduïts llengua oral a EI5 

 prova pilot Naturals en Anglès a 3r (CLIL) 
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 Expressió Oral: 

 Infantil: 

 praxis bucofonatòries 

 conciència fonològica 

 el conte model 

 l'hora del conte 

 programació del lèxic cultural 

 Primària: 

 el conte model 

 jocs de llengua  

 programació del lèxic cultural 

 tertúlies literàries 

 exposicions temàtiques (conferències) 

 programa Enrola't 

 Coordinació Primària Secundària 
 
 

2.  Atenció a la diversitat 
 

 Detecció i valoració d'alumnes  

 Programació de suports 

 Elaboració i aplicació dels PI 

 Atenció als alumnes amb dificultats escolars i/o d'aprenentatge 

 Atenció als alumnes d'altres cultures 

 Seguiment de l'alumne 

 Coordinació entre responsables 

 Avaluació de l'evolució de l'alumne 
 
 

3. Tutoria: 
 

 entrevista individual amb l'alumne 

 educació en valors: 

 assemblea de classe 

 resolució de conflictes 

 participació XEAUC, programes UNESCO 

 debats  

 a partir del 30 min. de lectures sobre valors 

 la notícia de la setmana/successos que interessen als alumnes 

 treballs cooperatius 

 participació en les tasques d'escola: menjador, sortides col·lectives... 
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 Pla d'adaptació de l'alumnat: entrada de P·3 

 reunió d'inici de curs amb les famílies 

 entrevistes al llarg del curs 

 entrevistes al llarg del curs amb presència dels alumnes(CS) 

 entrevistes a final de curs 

 colònies 

 Coordinació Primària Secundària 
 
        4. Equip docent: 

 Equips docents 

 Equips de coordinació 

 Comissions de treball 

 Formació de centre 

 Claustre 

 Reflexió pedagògica 

 Acompanyament mestres nous 
 

5. Participació 

 Acollida pares nous 

 Delegats de curs 

 dia D 

 Protagonista de la setmana 

 Col·laboracions puntuals (pares, exalumnes...) 

 Exposicions col·lectives 

 Festes obertes a les famíles 

 Projecte de socialització dels materials fungibles i de plàstica 

 Projecte de socialització de llibres: 

 de text 

 de biblioteca 

 diccionaris 

 atles 
 

6. Relació amb l'entorn: 

 Junta de l'Ampa 

 Consell Escolar Municipal 

 Consell d'infants 

 Teatre l'Amistat 

 Escola de Música 

 Activitats conjuntes amb d'altres escoles 

 Coordinació Primària-Secundària 

 Cooperació amb entitats culturals, solidàries, etc... 
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COM HO FEM 
 
 

CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

 
Entenem que els criteris metodològics generals del centre han de donar compliment als 
trets d'dentitat consignats en aquest document i ben relacionats amb les necessitats 
actuals dels nostres alumnes. 
 
 En relació als objectius de millora dels resultats educatius: 
 

1. Annex 1: Projecte Lingüístic 
Des del curs 2013-14, estem portant a terme un Projecte de millora de la Competència Oral 
de P3 a 6è que inclou un ampli treball de lèxic general, frases fetes i formes de dir, i totes 
les tipologies textuals. Cada curs s'avaluen resultats, s'elaboren materials i es revisen 
objectius. 
(Annex 2: Projecte de Millora de la Competència Oral, Praxis bucofonatòries, Projecte de 
consciència fonològica. Veure el programa de l'hora del conte, la programació de lèxic 
frases fetes/maneresde dir/dites/ refranys, la programació de  jocs de llengua, el programa 
Enrola't i les exposicions temàtiques lligades al currículum de les àrees) 
 

2. Des de fa força anys, portem a terme l'apadrinament lector entre 1r i 6è de Primària.  
Fem desdoblaments de grups per practicar la lectura al Cicle Inicial. A P5, individualment, al 
3r trimestre. 
Des del curs 2013-14 participem en el Pla d'Impuls Lector, hem sistematitzat els 30 minuts 
de lectura a tots els nivells, hem programat lectures de diversos registres i tipologies, tant 
en llengua catalana com en llengua castellana. 
(Annex 3: Projecte d'Apadrinament lector i el Pla d'Impuls Lector. Veure la  programació de 
lectura col·lectiva de llibres). 
 

3. Des del curs 2014-15 hem iniciat un projecte de millora referida a l'esforç i 
autoexigència, des de P3 a 6è, que inclou objectius de quatre àmbits: ordre, atenció, 
presentació i ortografia. 

(Annex 4: graella objectius per nivell) 
 

4. El Pla d'Avaluació de centre ens permet identificar les mancances i orienta les 
programacions. Aquest pla inclou l'avaluació externa -diagnòstica a 3r, competències 
bàsiques a 6è- com la interna -instrumentals-, és una avaluació sistemàtica que 
s'analitza i determina el punt d'inici, la metodologia a emprar i l'objectiu concret a 
assolir. 

(Annex 5: Graella avaluació del centre) 
5. L'anàlisi dels resultats de l'aplicació del Pla d'Avaluació és el que determina la 

distribució dels recursos humans entre els diferents nivells del centre, la 
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metodologia de treball adequada a cada cas i els agrupaments d'alumnes. 
 

6. La formació interna en Competències Bàsiques i el treball específic a les àrees 
instrumentals estan implicant un canvi de plantejaments pel que fa a objectius 
didàctics i metodologia. Aquest és un procés iniciat fa poc, imparable, d'ampli abast 
que, sense dubte, incidirà positivament en els resultats dels nostres alumnes. Cal 
deixar-lo fluir i créixer, alimentant-lo amb formació, reflexió, actuació i experiències 
compartides. (Veure dossier Competències Bàsiques) 

Des del curs 2013-14, els grups de 4rt, 5è i 6è, estan treballant el mètode Gabarró amb 
resultats, de moment inicials, força satisfactoris. 
 

7. El centre gaudeix d'un document on es descriuen aspectes metodològics de 
funcionament i de dinàmiques d'aula de forma esmicolada i detallada. Aquest 
document està pendent de revisió (Veure dossier Aspectes Metodològics)  

 
 
  En relació als objectius de cohesió social i creixement personal: 
 

1. L’any 92 vam demanar l’ingrés a la Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO per tal de 
formalitzar i fer públic el nostre compromís social i educatiu. Des de llavors 
mantenim aquest compromís dia a dia. (Annex 6: Pla de Convivència)   

A l’aula, portem a terme un treball tutorial que aborda el creixement personal de cada noi i 
noia i, a través de la dinàmica de grup, treballem la resolució de conflictes, la cooperació i 
la identificació de sentiments. Amb les activitats d’ensenyament-aprenentatge procurem el 
desenvolupament de les capacitats individuals, que estimulen l’autonomia de cada alumne 
i l’adquisició de recursos personals.  Treballem la singularitat dins la pluralitat. (Annex 7: Pla 
d'Acció Tutorial) 
A través de les assemblees d'aula, programades o improvitzades per respondre a una 
situació concreta, resolem els conflictes, expressem els sentiments i fem propostes i 
actuacions que milloren el benestar de l'alumnat, la convivència i ajuden a reflexionar 
sobre el món actual i el propi creixement, així com sobre les relacions personals. 
El curs 2013-14, vam iniciar  uns tallers internivells setmanals a l'Educació Infantil, a través 
dels quals els alumnes de parvulari aprenen i posen en joc el que van aprenent del món de 
les relacions i del coneixement d'un mateix. 
 

2. La programació de Medi del nostre centre assegura als alumnes, el coneixement del 
seu entorn més immediat, el país on viuen i el seu paper dins el món. A Educació 
Infantil l'alumne fa la descoberta de sí mateix (EI-3), del seus companys (Ei-4), i de 
llurs famílies (EI-5). A Primària, comencen amb la descoberta del barri (1r), 
continuen amb el nostre poble (2n), la comarca (3r) i Catalunya (4t). Un cop al Cicle 
Superior, els alumnes realitzen un estudi comparat i de recerca de les comunitats 

 
autònomes de l'Estat espanyol, Europa i la Comunitat Europea (5è) ; dediquem tot un curs 
(6è) per estudiar,a través de la recerca, la Història del món occidental i el paper i situació de 
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Catalunya a cada Edat. 
 

3. Des de fa molts anys, cada curs l'escola decideix un centre d'interès col·lectiu, 
l'anomenem “Tema de l'any”. Aquest tema s'estructura de forma transversal per tal 
que, per una banda, impliqui diverses àrees, tots els nivells i  un aprofondiment del 
treball en valors a l'aula i, per altra, motivi el treball de recerca relacionat amb el 
nom de la classe que porten a terme tots els nivells . Vinculem les festes de la 
comunitat educativa, les exposicions de treballs plàstics i la setmana cultural a 
aquesta temàtica, de manera que roman present per a tota la comunitat al llarg de 
tot el curs. 

 
A cavall entre l'objectiu 2 i el 3, podem parlar de les colònies com una activitat col·lectiva 
de coneixement del país, de creixement personal, de coneixement i apropament de tots els 
agents implicats i de cohesió de la comunitat. 
 

4. La Plàstica juga un paper molt important en el nostre centre. És la disciplina a través 
de la qual abordem el tema de l'any, que motiva i cohesiona la nostra comunitat 
educativa; la utilitzem pel treball de tutoria doncs és un moment d'expressió 
personal i de cooperació en llibertat, on podem treballar els valors que comporten 
les habilitats socials. 
 

L'art obre oportunitats de relacionar sensibilitats diverses, crear empaties, comunicar 
desitjos i transformar situacions i alhora possibilita fraternitats. 
Presentem tècniques i nous materials per tal que cada alumne trobi les que l'ajuden més a 
expressar-se. Eduquem l'amor per l'art. 
 

5. Som una escola integradora i inclusiva i la nostra finalitat és proporcionar una 
formació comuna a tots els alumnes que afavoreixi la igualtat d'oportunitats. 
Tractem de garantir un equilibri entre la diversitat de l’alumnat i la comprensivitat 
del currículum, diversificant la intervenció pedagògica i creant les condicions 
adequades que permetin el progrés de cada nen i nena. (Annex 8: Pla d'acollida) 
 

Per tal de poder atendre les necessitats dels nostres alumnes adequadament, utilitzem 
diverses estratègies.  
 

 Per una banda hi ha la intervenció capdal de la mestra d'Aula Especial per als 
nens amb necessitats educatives especials que es desenvolupa a l'aula 
ordinària i/o en grup reduït, inclús individiualment, si cal. 

 Per altra, programem sessions amb grups reduïts -amb la intervenció de més 
d'un adult-, desdoblament de grups (grafisme a Educació Infantil, i 
instrumentals i recerca a Primària) i racons (Intercomunicació i Llenguatges 
Educació Infantil i instrumentals i lectura al Cicle Inicial) 

 Cal esmentar que, quan cal una intervenció individualitzada (per exemple, 
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alumnes d'incorporació tardana) tots els mestres posen a disposició el seu 
horari per poder actuar. De la mateixa manera, si es considera oportú que un 
o més d'un alumne assisteixi a algunes sessions de treball amb un grup que 
no és el seu, el mestre corresponent n'assumeix l'encàrrec. 

 Els mestres tutors i la mestra d'Educació Especial, amb la supervisió de l'EAP, 
són els responsables d'elaborar un Pla Individualitzat per als alumnes que ho 
necessiten. 

 Cada curs escolar, l'equip directiu  conjuntament amb l'equip de l'EAP i la 
mestra d'aula especial acorda un pla de treball per atendre els alumnes que 
ho necessiten. 

 Així que un tutor ho creu necessari, sol·licita la intervenció de les 
professionals de l'EAP (psicopedagoga i treballadora social) seguint el 
protocol dissenyat per a aquests efectes. 

 De la mateixa manera, existeix un protocol per tal que les famílies puguin 
sol·licitar l'assessorament de les professionals de l'EAP.  
 

(Annex 9: Projecte d'Atenció a la Diversitat) 
 

6. L'escola ofereix pactes econòmics per afavorir que les famílies puguin respondre, 
dins les seves possibilitats, de les despeses que comporta la formació i l'educació 
dels seus fills. A més, amb l'ajuda de l'AMPA, portem a terme un projecte de 
socialització de llibres que llibera les famílies d'una despesa quantiosa. 

 
 
 En relació als objectius de comunicació i vinculació amb l'entorn: 
 

1. Tenim establertes diverses actuacions en relació a la comunicació amb els pares.  

 Al setembre, abans d'iniciar el curs, reunió de l'equip directiu i la tutora d'EI3 
amb els pares nous 

 A l'octubre, reunió d'aula: pares amb mestres tutors. En aquesta trobada, a 
més d'explicar temes generals d'escola i el funcionament de l'aula, cada tutor 
exposa com treballa un aspecte o un projecte; de manera que, a poc a poc, 
curs a curs, les famílies van aprofondint en la metodologia de l'escola. 

 És en aquesta reunió que els pares trien o ratifiquen el seu delegat, que té 
com a missió facilitar la relació mestre/ tutor/a amb els pares del grup-classe; 
en general, s'ocupen de temes de logística o cooperacions puntuals. Fan de 
portantveus en temes de grup. 

 Al llarg de cada curs, els mestres tutors realitzen entrevistes amb els pares de 
cada alumne, una al curs com a mínim. Les famílies poden sol·licitar 
entrevista quan ho creguin convenient, tant amb els tutors de llurs fills com 
amb l'equip directiu. 
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 Les fetes d'escola s'organizen i es porten a terme en col·laboració. Per la 
Castanyada, el Claustre s'ocupa de l'exposició i l'AMPA de torrar castanyes, 
portar els sucs i la música. El darrer dia de la Setmana Cultural, el Claustre 
convoca les famílies perquè vegin el que hem treballat; sovint l'AMPA 
organitza un concurs de truites, o pastissos per celebrar l'arribada de la 
primavera. A final de curs, els pares de 6è amb l'ajuda dels de la junta de 
l'AMPA, organitzen la festa de comiat: tota la comunitat educativa despedeix 
els seus grans. 

 

 Un cop al curs, cada nivell convida els pares a participar o observar una 
activitat a l'aula. Anomenem aquesta activitat: Dia D. A Educació Infantil, es 
treballa el protagonista de la setmana des d'òptiques diferents. Cada setmana 
una família de cada nivell  participa en una sessió. 

 Des del curs 2014-15, comptem amb un compte de correu electrònic amb els 
pares, a través del qual els fem arribar notificacions, convocatòries, etc, així 
com enllaços a publicacions interessants.  

 
2.  Aprofitant les bones relacions existents entre les escoles de Premià,  el curs 2013-14 
vam acordar formació conjunta, entre tres centres, al voltant de les Competències 
Bàsiques. Aquesta tasca continua, ara a través dels caps d'estudi de la zona i del poble. 
En l'actualitat (curs 2015-16) estem debatent quines activitats curriculars podríem 
programar que posin en relació els alumnes de totes les escoles públiques de Premià de 
Mar i Premià de Dalt. 
Per altra banda, les directores de les escoles públiques de Premià de Mar i Premià de Dalt 
ens reunim periòdicament per compartir inquietuds, buscar solucions a problemes comuns 
i prendre decisions acordades. Succeix el mateix amb les trobades de caps d'estudis. 
Amb l'escola La Lió, compartim administrativa i extraescolars. 
 
3.  Des de fa molts anys mantenim reunions de coordinació entre Primària i Secundària. 
Actualment ja s'han abordat les àrees de Llengua i Matemàtiques; s'han pactat els deures 
d'estiu dels alumnes de 6è, de manera que tots els nens de 6è de  les escoles públiques 
presenten les mateixes tasques als seus nous tutors de l'Institut  Premià, aquestes tasques 
formen part de la primera avaluació. 
Des del curs 2013-14, realitzem una activitat conjunta entre els alumnes de 6è de Primària i 
els de 4t d'ESO al segon trimestre, per establir un enllaç entre les dues etapes i facilitar-ne 
l'apropament. 
En l'actualitat (curs 2015-16) els caps d'estudi estan preparant una activitat que posi en 
relació els alumnes de 5è de les escoles públiques de Premià de Mar i Premià de Dalt amb 
els de 3r d'ESO dels instituts. 

 
4. Participem en la programació escolar de Ràdio Premià, un cop per trimestre com a 
mínim. 
Formem part del Consell Escolar Municipal i de la Comissió d'activitats del municipi. 
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Impulsem la participació dels alumnes del cicle superior de Primària en el Consell d'Infants 
del poble. Estem en contacte amb diverses entitats i estimulem la participació de la 
Comunitat Educativa en totes les convocatòries adequades que ens arriben. 

 
 

 En relació als objectius de formació i creixement professional: 
 
1.Hem participat i participem en els cursos de formació que procura la zona en la mesura 
que s'adiuen als objectius pedagògics de centre, consignats en el Pla Anual i/o de gestió i 
coordinació. 
 
2.Assitim a conferències, debats i jornades, el contingut dels quals fem extensiu a la resta 
de membres del  claustre.  
Realitzem debats pedagògics en l'àmbit dels cicles grans i/o claustre vinculats al treball en 
Competències i a l'Avaluació. 
Organitzem conferències i/o taules rodones amb la participació d'algun especialista sobre 
temes pedagògics, didàctics i/o psicològics. 
Des de l'equip directiu fem arribar a la resta del claustre tota la informació que anem 
disposant sobre formació, així com articles de reflexió pedagògica i innovació. 
 
3.Des de fa molts anys que El Dofí ha estat escola acollidora d'alumnes en Pràctiques. 
Després d'un parèntesi d'uns quants anys, ho tornem a ser. Ho considerem per una banda 
un servei a la professió i per altra un enriquiment doncs ens manté connectats amb les 
noves metodologies que aporten les universitats. 
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ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
 

1. Són òrgans unipersonals de govern el director, el cap d'estudis i el secretari; junts 
constitueixen l'Equip Directiu del Centre que treballa de manera coordinada en el 
desenvolupament de les seves funcions  (Veure NOFC).       

 
2. Tal i com tenim consignat a les NOFC, donat que som una escola petita, d’una sola 

línia, organitzem els cicles grans en dos blocs cada un d’ells amb el seu 
coordinador/a. Un cicle gran l’integren els tres cursos d’Educació Infantil –P3, P4 i 
P5- i els dos del Cicle Inicial -1rP i 2nP-; l’altre, els cursos dels cicles Mitjà i Superior -
3rP, 4rtP, 5èP i 6è-. Una persona de cada un d'aquests cicles grans és la coordinadora 
pedagògica, llur nomenament coincidirà amb el període de nomenament de la 
direcció. 

 
 

3. Tenim quatre equips de cicle: Parvulari, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior. Estan 
constituïts pels tutors corresponents. 

 

4. Els mestres especialistes estan assignats a un o altre Cicle Gran.  
 

5. Els equips de treball, set en total en l'actualitat (veure NOFC i PAC), s'ocupen de 
crear infraestructures, mitjans, mecanismes, metodologia i transversalitat per dur a 
terme els objectius pedagògics i de relació amb l'entorn. 
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AVALUACIÓ 
 
Cada un dels projectes i plans de millora inclosos en els quatre àmbits esmentats en aquest 
PEC tenen el seus propis mecanismes d'avaluació, especificats i argumentats en la 
formulació de cada projecte.  
Curs a curs se n'estableix el grau d'aplicació en el Pla Anual i s'avalua el grau de consecució 
de cada un d'ells a la Memòria Anual. 
 

AVALUACIÓ DEL PEC 
 
Sintetitzant el contingut del nostre PEC, podem establir com a objectius prioritaris del 
centre: 
 

1. Millorar els resultats globals de l'àrea de la Llengua catalana. 
2. Consolidar l'àrea de Plàstica com a eix vertebrador d'activitats transversals 

col·lectives i de cicle vinculades a altres àrees. 
3. Fomentar el treball en l'Educació en Valors a través de l'elecció del tema de l'any, 

com a eix transversal, que cohesiona la comunitat educativa, tot seguint vinculats a 
la XEAUC i a la UNESCO. 

 

Indicadors de progrés referits als objectius prioritaris: 
 

1. Aconseguir que els resultats dels alumnes en les proves de Competències Bàsiques 
en Llengua Catalana se situïn igual o per sobre de la mitjana dels centres amb la 
mateixa complexitat. 

2. Planificar un projecte multidisciplinar i transversal de l'àrea de Plàstica a cada cicle, 
amb la perspectiva de tenir-ne dos que puguin treballar-se alternats al llarg dels dos 
cursos d'estada dels alumnes a cada cicle. 

3. Planificar, cada curs escolar, un tema central vinculat a la XEAUC i a la UNESCO que 
actuï com a eix transversal que afavoreixi la cohesió de la comunitat educativa. 

 

L'avaluació periòdica del contingut del Projecte Educatiu del Centre i dels resultats 
obtinguts en aplicar-lo permetrà adequar l'oferta formativa pròpia del centre a les 
innovacions i a les noves necessitats que vagin sorgint, de manera que assegurem el control 
de qualitat de l'acció educativa. 
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PROCEDIMENT DE REVISIÓ, ACTUALITZACIÓ i APROVACIÓ 
 
S’atribueix la funció de "formular la proposta inicial del projecte educatiu i les 
modificacions i adaptacions corresponents" [art. 142.5.a) LEC] al director o directora. Es 
dedueix que la iniciativa del director en l'elaboració d'aquest instrument consisteix en la 
redacció d'una primera proposta del projecte educatiu, l'elaboració del qual correspon al 
claustre del professorat, que "té la funció d'intervenir en l'elaboració i la modificació del 
projecte educatiu" [art. 146.2.a) LEC].  
Així, en els centres públics, el consell escolar del centre té la competència decisòria 
d'aprovar el projecte educatiu, a partir de la proposta que li ha d'arribar del claustre, "a 
iniciativa del director", per la qual cosa es requereix una majoria de 3/5 parts dels seus 
membres.  
 
 
 
 
Aquest document ha estat aprovat pel Claustre el dia  9 de setembre  i pel Consell Escolar 
del centre el dia  23 de novembre de 2016.                                      
 
 
La directora,    La cap d'estudis,   El secretari, 
 
 
 
 
 
 
 
Ana M. Luna i Sanjuan   Núria Matalí i Puig   Carlos Mir i Arias 
 
 
 
 
 
 
 
 


