
EL PROJECTE EDUCATIU 

 

1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS  DE L’EDUCACIÓ  A L’ESCOLA LES 

PARELLADES.  

La finalitat del Projecte Educatiu de l’Escola Les Parellades és afavorir el 

creixement harmònic i la maduració de l’alumnat en totes les seves facultats. Fem 

de guia i ajudem els alumnes a descobrir les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i a desenvolupar-les des d’una dimensió personal, social i 

ètica. La nostra acció educativa s’obre a la recerca del sentit de la persona, la vida i 

el món i l’adequa a la situació concreta de cada alumne perquè trobi el seu propi 

camí. 

En aquesta acció és fonamental la implicació coordinada dels educadors/es i 

dels pares i mares. 

 1.1.    Educació integradora de la personalitat. Promou en l’alumnat el 

desenvolupament natural, progressiu i sistemàtic de les capacitats físiques, 

psicològiques, intel·lectuals i afectives, i el coneixement i l’acceptació dels altres 

(intel·ligències múltiples). 

 1.2.   Educació social. Arrelada a la cultura del nostre temps i del nostre país, 

compromesa en la promoció de la dimensió social de la persona i en la contínua 

transformació de la societat,  cercant un nivell més alt d’igualtat, de justícia, de 

llibertat i de pau. 

 1.3.   Educació ètica. Donem importància a la dimensió moral de la persona i de la 

cultura, valorant la solidaritat, l’educació per la pau, la cooperació i la integració 

social. 

 

2. PRINCIPIS PEDAGÒGICS. 

2.1. Llengües. La llengua vehicular del centre és el català.  S’incorpora la llengua 

anglesa des de P3 i el castellà a primària. Donem la màxima importància a la 

comunicació oral i escrita. 

2.2. Aprenentatge significatiu. Els alumnes van construint els seus aprenentatges 

partint de la realitat que els envolta. 

2.3. Aprenentatge funcional. Donem sentit a les activitats realitzades per adonar-

nos que el que estem aprenent és útil en la vida quotidiana. 



2.4. Motivació. Utilitzem la seva curiositat i ganes d’aprendre per promoure el 

treball experimental, la formulació d’hipòtesis, l’observació directa, etc. 

2.5. Noves tecnologies. Aprofitem l’interès per les noves tecnologies per 

introduir-les com a una eina més d’aprenentatge i recerca. 

2.6. Creativitat. Fomentem la seva creativitat amb el treball artístic enfocat a 

l’expressió d’ells mateixos en les seves creacions. 

2.7. Autoconeixement. Ensenyem a gestionar les seves emocions i a millorar la 

seva relació amb els altres i amb l’entorn. 

2.8. Avaluació. Avaluem els diferents processos d’ensenyament-aprenentatge per 

poder millorar. Afavorim l’autoavaluació. 

2.9. Societat. Els eduquem per viure i conviure en societat. 

2.10. Cultura. Ens apropem a la cultura i a les tradicions  del poble, comarca i resta 

del món. 

2.11. Diversitat. Aprofitem les diferències personal i culturals de tots els alumnes 

per afavorir les relacions i el coneixement. 

 

3. QUALITAT I EXIGÈNCIA ACADÈMIQUES 

 De les competències bàsiques cap a l’excel·lència 

-   Oferir als alumnes una metodologia didàctica, oberta i flexible. 

-   Fomentar una actitud participativa, positiva i de constant superació. 

-   Crear noves motivacions en posar-los en contacte amb la naturalesa, ciència, 

societat i les   noves tecnologies.. 

-   Exigir a l’alumnat esforç i dedicació personal per obtenir el m{xim rendiment i 

els millors  resultats en el seu expedient acadèmic. 

-   Atendre la diversitat oferint a l’alumnat programes que els ajudin a superar les 

dificultats en l’aprenentatge, així com a desenvolupar les altes capacitats. 

-   Potenciar la realització i participació de tot l’alumnat en activitats culturals de 

caràcter intern   i/o extern. 

-   Promoure la recerca i investigació científica i, la creació liter{ria i l’aprenentatge 

i utilització de diversos idiomes. 



-   Revisar i analitzar els resultats obtinguts a les avaluacions internes i externes 

per inserir-nos en un procés de millora contínua. 

 

4. CONVIVÈNCIA  

 El diàleg i el respecte han de presidir les relacions entre tots els membres de la 

comunitat educativa. 

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) recull el conjunt 

de normes que regulen el funcionament de la nostra escola i garanteix els drets i la 

participació de tots els estaments que formem la comunitat escolar. 

Colònies, viatge de final de curs, sortides de projecte, sortides culturals… són 

altres escenaris on el nostre alumnat amplia el camp i les formes de relacionar-se i 

comportar-se. 

Igualment potenciem amb diferents activitats la col·laboració i ajut entre 

alumnes de diferents nivells i etapes.  

 

5. PROGRAMES ESPECÍFICS 

 5.1.    Currículum prescriptiu que garanteix l’assoliment de les competències 

bàsiques i els aprenentatges corresponents a cadascuna de les etapes educatives 

que imparteix. 

 5.2.    Projecte lingüístic: el català és la llengua b{sica d’aprenentatge i tots els 

alumnes assoleixen un coneixement semblant del castellà. L’escola dóna molta 

importància a la llengua anglesa iniciant el seu aprenentatge des del primer curs 

d’Educació Infantil. 

5.3.    Acció Tutorial: per atendre i coordinar totes les persones que intervenen en 

el procés educatiu i tenir cura de la comunicació alumne – família – escola.  

 5.4.    Intervenció Psicopedagògica de l’EAP: per atendre i orientar les famílies, 

professorat i alumnes; per prevenir i detectar i en tot cas fer la intervenció i 

el  seguiment de les dificultat de l’aprenentatge i d’altres trastorns. 

 5.5.    Aplicació de les Tecnologies a la metodologia de l’aprenentatge: suport 

de pissarres digitals, projectors, ordinadors personals, càmeres fotogràfiques 

digitals i càmeres de vídeo. 

 5.6.  Participació dels pares i mares a l’escola: reunions de curs, sessions 

tutorials personalitzades, Consell Escolar i AMPA. 



 

6. PROJECTES PEDAGÒGICS DE CENTRE. 

6.1. Pla d’Immersió Lingüística. (PIL) 

Aquest pla té com a finalitat millorar l’expressió oral en catal{ de l’alumnat. A cada 

cicle es treballa d’una manera diferent, adequada a l’edat de l’alumnat. 

A Educació Infantil:  

. Protagonista de la setmana (P3): els infants porten material de casa per ensenyar 

i explicar als seus companys històries de la seva vida. Amb la família també 

s’organitza una activitat que duran a terme a dins l’aula amb els companys. 

. El reporter. (P4): els infants fan de reporters el cap de setmana i es preparen una 

notícia per explicar als companys durant la setmana. Poden ser vivències pròpies o 

notícies reals. 

. Els Oficis. (P5): els infants amb l’ajut de la seva família expliquen l’ofici o aficions, 

etc. dels seus pares. 

A Educació primària:  

. L’ Hora del conte. (1r): els alumnes a casa amb l’ajut de la família es preparen un 

conte que hauran d’explicar als companys. 

. Experts i expertes. (2n):els alumnes es preparen a casa amb l’ajut de les famílies 

un tema del seu interès per explicar als companys. 

. Conferència. (3r): els alumnes es preparen a casa amb l’ajut de les famílies un 

tema del seu interès per explicar als companys. Hauran de seguir un guió establert 

i es valorar{ tan l’expressió oral com la corporal. 

. Exposició. (4t, 5è, 6è): els alumnes es preparen a casa amb l’ajut de les famílies un 

tema del seu interès per exposar als companys. Hauran de seguir un guió establert 

i es valorar{ tan l’expressió oral com la corporal. Caldr{ que portin suport visual, ja 

sigui fotos en un mural, una presentació amb diapositives, etc. 

6.2. Treball de lectura. 

Tots els alumnes d’educació prim{ria realitzaran di{riament lectura individual o 

en veu alta durant uns vint minuts. Al finalitzar la lectura del llibre escollit hauran 

de fer-ne una activitat de reflexió i/o comprensió lectora. 

També es realitza l’Apadrinament Lector entre els alumnes de quart i primer, on 

els més grans ajuden als petits en el seu aprenentatge. 



6.3. Biblioteca. 

Els alumnes d’infantil i de prim{ria tenen assignada una franja hor{ria per anar a 

la biblioteca de l’escola i fer lectura individual, l’hora del conte, el préstec de 

llibres, etc. 

Formem part  del projecte de la biblioteca Manuel de Pedrolo que ens fa préstec de 

la maleta viatgera amb material pels alumnes de cada nivell i per la resta de la 

família. Els alumnes de cicle mitjà i superior realitzen a càrrec de les bibliotecàries 

el curs de formació d’usuaris de la biblioteca. 

6.4. Projecte de consciència fonològica. 

Des de P3 fins a segon de primària es treballa de forma sistemàtica la consciència 

fonològica mitjançant jocs, cançons, rodolins, etc. Aquest treball de base permet 

una millor expressió oral i posterior aprenentatge de la lecto-escriptura. 

6.5 Fem un conte per Sant Jordi. 

És una activitat col·laborativa que es realitza via telemàtica amb diferents centres 

de la comarca. Cada grup inicia, fa el nus o bé el desenllaç d’un conte inventat entre 

tots i es penja a una plataforma virtual on s’anir{ confegint i es podr{ llegir. La 

coordina el Centre de Recursos Pedagògics del Garraf. 

6.6. Projecte de llengua estrangera Anglès. 

Durant els cursos 2008 a 2011 el centre ha format part del Projecte Experimental 

de Llengües Estrangeres PELE i des d’aleshores ha anat incrementant les hores 

d’anglès als diferents cicles per afavorir la competència lingüística d’aquest idioma 

en els nostres alumnes. 

6.7. Filosofia 3/18 

 Filosofia 3/18 és una proposta educativa d’educació infantil i primària, que pretén 

desenvolupar les habilitats de pensaments dels alumnes, tot ajudant-los a 

comprendre les matèries d’estudi, a ser més conscients de la riquesa del bagatge 

intel·lectual heretat i a preparar-se a treballar en un món democràtic. 

Aquest treball es realitza partint de les propostes i del material del Projecte 

Filosofia 3/18 per tots els cicles: Tot Pensant...contes. (E.I), Pèbili (C.I), Kio i Gus 

(C.M.) i Pimi (C.S.). 

 

 

 



6.8. Mediació . 

El diàleg és molt important i la mediació ens ajuda a resoldre conflictes. Els 

alumnes de cicle superior realitzen un parell de tallers a l’any amb professionals de 

la mediació per aprendre aquesta forma de treballar els conflictes per conviure. 

6.9. Programa d’orientació per ajudar a la transició de primària a secundària. 

El pas de primària a secundària és una transició de canvis importants: físics, 

d’estudis, d’amics, de professors... Per aquest motiu a través d’activitats 

planificades, d’informació, d’autoconeixement i de trobades amb els instituts del 

poble, ajudem als alumnes que aquests canvis siguin més suaus. 

6.10. Experimentació. 

Els alumnes han de conviure i viure l’entorn que els envolta, entendre la ciència, 

diferents processos, aprendre el mètode científic, etc. Per aquesta raó donem gran 

import{ncia a l’experimentació i es treballa de forma sistem{tica a tots els cicles.  

Enguany estem adequant una aula de laboratori. 

6.11. Hort escolar. 

Una comissió s’ocupa de l’hort i els alumnes fan observacions directes d’aquest 

entorn. Els alumnes de cicle mitjà són els encarregats del treball de camp. 

6.12. Projecte ambiental Claki. 

Aquest projecte  consisteix a recollir oli usat i reutilitzar-lo per fer biodièsel. Els 

alumnes de cinquè fan aquesta recollida i treballen amb la informació a nivell 

matemàtic i de conscienciació mediambiental. Aquest projecte també és d’inserció 

social dels adults de l’empresa TEGAR. 

6.13. Racons de joc i treball. 

Fomentem la interacció entre alumnes de  diferents nivells i afavorim l’atenció a la 

diversitat  utilitzant aquesta metodologia de treball a educació infantil, cicle inicial 

i mitjà de forma sistemàtica i a cicle superior esporàdicament. 

6.14. Projectes de treball. 

Aquesta metodologia parteix de la curiositat i inquietuds dels infants per tal 

d’investigar i aprendre sobre un tema en concret. És un treball participatiu, 

cooperatiu i democr{tic.  Els fan tots els nivells de l’escola des d’educació infantil 

fins a educació primària. 

 



6.15. Treball matemàtic. 

No es pot realitzar el treball matemàtic com ara fa 100 anys i hem posat sentit 

comú a la manera de treballar les matemàtiques. 

No “ensenyem”, sinó que intentem “vivenciar” tots els continguts, i després, a 

partir del treball manipulatiu i experimentació, són els propis alumnes qui 

descobreixen el que volem que aprenguin. 

L’aprenentatge de les matemàtiques ja no es basa en la repetició de mecanismes 

per resoldre llargues operacions matemàtiques per escrit, sinó que vivim els 

números i els manipulem amb gran quantitat de materials, de manera que els 

alumnes els tenen tan integrats, que són capaços de descompondre’ls amb gran 

facilitat i aplicar gran quantitat d’estratègies per calcular mentalment. 

ACTIVITATS 

 Treballem les estructures de les operacions i potenciem el càlcul mental i 

les estimacions. Per als càlculs molt precisos i laboriosos, ja tenim la 

calculadora! Aquesta nova metodologia ens assegura aprenentatges molt 

més sòlids i sobretot, divertits. 

 Les noves tecnologies són també una ajuda de gran qualitat i de reforç dels 

aprenentatges treballats. Utilitzem els programes Jclic matemàtics per a 

practicar. També aprofitem i utilitzem gran nombre de recursos i webs 

matemàtiques que trobem a la xarxa. 

6.16. Educació Artística. 

El treball d’expressió artística est{ molt dirigit cap a l’aprenentatge de diferents 

tècniques, autors/es i expressió global dels alumnes. Sovint es treballa amb tallers 

internivell per afavorir les relacions d’ajut entre alumnes de diferents cursos. 

6.17. Càntania. 

Cant{nia és una activitat amb diferents fases d’actuació: sessions de formació amb 

el professorat, treball del professorat i l’alumnat de cicle superior a la classe de 

música i concerts finals interpretats per l’alumnat inscrit. Durant tot el curs escolar 

es treballa tant des de l’organització com des de l’escola. L’objectiu és organitzar 

un acte per als alumnes que, per les característiques globals pensades 

exclusivament per a ells, per la qualitat i per la implicació personal i col·lectiva en 

l’acte, es converteixi en una vivència musical important i inoblidable per a tots.  


