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Introducció 

 

El Projecte Educatiu de Centre és  el document que especifica les finalitats i les opcions 

educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos. 

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que formi part 

de la comunitat educativa del centre, sigui pares i mares, professors, 

personal del centre i alumnat. 

 

On som?  

L’Escola Montsagre és una escola catalana de titularitat pública, oberta a tothom, 

integradora i que té com a objectiu la formació de persones solidàries, tolerants, 

respectuoses i lliures. 

Està situada al carrer Escoles, s/n. Va ser construïda als voltants dels anys 70. És la 

única del poble. Aquest edifici ha tingut diferents remodelacions i ampliacions, fins a 

convertir-se en el centre actual.  

Equipaments de què disposa el centre: 

 2 aules d'educació infantil. 

 4 aules d’educació primària. 

 Una aula per fer psicomotricitat i altres activitats. 

 Un laboratori. (4 ordinadors i pantalla) 

 Una aula de música(canó, ordinador i pantalla) 

 Una biblioteca. 

 Una aula d’informàtica. 

 Una aula d’Educació Especial. 

 Un pati per a E. Infantil i C. Inicial. 

 Un pati (camp de futbol municipal) per al C. Mitjà i C. Superior.  

 Un despatx secretaria 
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 Un despatx direcció 

 Un magatzem 

A totes les aules trobem un ordinador de sobretaula o portàtil  com a mínim, amb 

connexió a Internet. També hi ha connexió wi-fi a tota l’escola.. El centre  disposa d’una  

pissarra digital interactiva instal·lada a l’aula de Cicle Superior.  

La distribució de les classes varia segons el número d’alumnes 

 

DESCRIPCIÓ DEL PERFIL FAMILIAR DEL CENTRE 

La quasi totalitat de la població escolar prové de famílies integrades en el poble, de 

nivell sociocultural mitjà i mitjà-baix. 

 

El tipus d’ocupació del pares i mares és divers, però el sector que més predomina és 

l’agrícola, construcció  i últimament del sector serveis . 

El percentatge d’immigració és baix i el  lloc  d’origen  és Romania. Representa un 

5,5% del total d’alumnat del centre. 

La llengua habitual dels xiquets i xiquetes és el català.  

 

 

 

QUI SOM? ÀMBIT IDEOLÒGIC 

Segons la nostra ideologia, els nostres trets d’identitat  són: 

a) L’escola, pel fet de ser pública, es regeix per la Constitució i l’Estatut de Catalunya i 

acull les diverses maneres de pensar, essent oberta a tothom. Defensem els valors 

democràtics en la gestió, funcionament i la presa de decisions. 

b) Ens guiem pel principi de coeducació, propugnem la no-diferenciació per la raó de 

sexe. 

c) La llengua catalana és la llengua d’ús i comunicació de la vida quotidiana,  és la 

llengua vehicular utilitzada en procés d’ensenyament-aprenentatge. 

L’escola intenta transmetre els trets d’identitat catalans en tots els aspectes i continguts 

culturals i tradicionals. Vetllem per tal de que no es produeixi cap tipus de discriminació 

d’ús i aprenentatge de les dues llengües oficials. 

d) L’escola té el compromís de fomentar en l’alumne una actitud activa, curiosa, 

investigadora i crítica, que mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seva 

formació i de l’adquisició dels seus aprenentatges i coneixements. 
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e) Ens manifestem com una escola laica i per tant no adopta cap opció religiosa 

concreta, tot i que tenim present i mostrem la cultura en el qual estem inserits a través 

de les tradicions, el símbols i fets culturals.  Es manté una actitud de respecte davant la 

normativa referent a la religió en els centres públics. 

f) El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves 

possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives i acceptar les pròpies qualitats i 

limitacions. Fomenta l’educació per la salut i el benestar propi. 

g) Acollim la diversitat cultural com a un valor positiu, sobretot fomentant i facilitant la 

convivència dels alumnes, promovent-n’hi una aprenentatge conjunt. 

h) L’escola mostra un gran interès i voluntat en fomentar el respecte al medi ambient, 

promovent l’educació del consum, fomentant accions com el reciclatge, la reutilització, 

etc., també donant a conèixer el nostre entorn més proper per procurar preservar-lo. 

i) La línia metodològica del centre va dirigida a respectar el nivell i ritme personal de 

cada alumne/a, evitant d’aquesta forma tot tipus de discriminació. Ens basem en el 

principi d’igualtat i no-discriminació. 

Assumim la presencia d’alumnes amb necessitats educatives especials i intentem 

donar-los respostes satisfactòries. 

 j) Es partirà en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els 

nens i les nenes per tal d’adequar els continguts a la seva realitat més propera. 

k) L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió per part de les parts 

afectades, i buscant una solució consensuada i pacífica afavorint el diàleg. 

l) Considerem que les situacions conflictives entre els elements de la comunicació han 

de ser assumides i plantejades de forma clara, oberta i directa, amb la intervenció de 

totes les parts. 

m) L’escola promou la participació en activitats proposades pel municipi, siguin 

educatives o amb un caire cultural concret. També promou el millor coneixement de 

l’entorn del centre per tal d’apreciar-lo i cuidar-lo.  
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QUÈ VOLEM? 

Objectius generals 

La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els 

permeti assolir els següents objectius: 

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure 

en societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i 

participativa. 

b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia 

identitat i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i 

solidaritat. 

c) Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i 

equilibrada i adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre 

homes i dones. Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per 

prevenir i resoldre conflictes de manera pacífica. 

d) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la 

comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en 

matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves 

tecnologies i de la comunicació i audiovisual. 

e) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, i fomentar el plaer del treball, 

en definitiva promoure la cultura de l’esforç i aprendre a aprendre. 

f) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i 

l’afectivitat. 

g) Prendre consciencia de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la 

necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la 

seva utilització, la seva conservació promovent el reciclatge i una educació del consum. 

 
 h) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fóra de l’escola, per a tot tipus 

de béns individuals i col·lectius. 

i) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així 

també el coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions 

pròpies de Catalunya per poder facilitar-ne l’arrelament. Conèixer i utilitzar de manera 

apropiada la llengua 
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castellana. 

j) Potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en la vessant oral. 

k) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, 

respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

l) Prendre consciència de l’importància de l’ús de la biblioteca escolar tant per 

completar els objectius de les diferents àrees com per augmentar el gust per la lectura 

com a plaer. 

 
LÍNIA METODOLÒGICA 

Partint de la nostra identitat i del nostres objectius hem de definir una línia metodològica 

explicita que caracteritza el nostre centre i tots aquells docents i professionals que hi 

intervenen. 

1. Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu, partint dels coneixements previs 

dels/les alumnes, ajudant-los a aprofundir en el raonament, l’observació i 

l’experimentació per progressar en el domini de les tècniques, habilitats i destreses de 

cada matèria. 

2. Adequar les propostes educatives a les necessitats particulars de l’alumnat , 

mitjançant les adaptacions curriculars i metodològiques que siguin convenients. 

3. Orientar l’organització del grup classe de cada cicle a partir de les tècniques més 

convenients per aconseguir el màxim rendiment de l’alumnat en la mesura que ho 

permetin els recursos materials i humans.  

4. Potenciar les noves tecnologies, com a recurs pedagògic habitual i afavorir el 

coneixement d’aquestes per part de l’alumnat 

5. Potenciar alguns dels continguts donats amb activitats complementàries de caràcter 

cultural i/o lúdic, fora del recinte escolar (música, cinema, teatre, visites a museus...) 

que poden tenir diferent durada (sortides i/ocolònies). 

6. Orientar el treball escolar cap a la reflexió per una societat més sostenible, 

potenciant l’ús racional dels recursos, el seu reciclatge i el seu consum. 

7. Potenciar el coneixement de l’entorn més proper de l’alumnat. 
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COM ENS ORGANITZEM? 
 
Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la 

nostra identitat com a centre establim una sèrie de principis que ens ajudin a definir la 

nostra estructura organitzativa 

Dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com 

organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la 

seva diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir i 

d’extreure’n el màxim rendiment. 

 

Organització de l’alumnat 

- Els alumnes són agrupats per edats, és a dir per la seva data de naixement. 

- Tal com estableix el Departament d’Educació els cursos estan agrupats en cicles. 

- Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva 

procedència. 

- Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE 

(Necessitats Educatives Especials) mitjançant l’atenció individualitzada, grups de 

reforç, etc., per facilitar el procés d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho 

necessiti. 

- Tenir una organització flexible i adaptable a les necessitats que es van generant dins 

del centre, ja siguin canvis tecnològics, canvis socials, metodològics, etc. 

 

Organització del professorat 

El professorat o el conjunt d’educadors/es del centre, és el responsable de programar, 

dur a terme i avaluar les accions docents i totes les activitats formatives que tenen lloc 

en el centre. 

El claustre és l’òrgan tècnico-professional i de participació del professorat en el govern 

del centre. Formen part d’ell la totalitat dels/de les mestres que presten serveis al 

centre. 

El equips docents, formats pels mestres responsables d’un mateix cicle, s’encarreguen 

de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, coordinada 
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i eficaç, ja sigui entre els tutors o bé amb els especialistes que hi intervenen a cada 

cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària).  

Els/les mestres s’organitzen també en grups de treballs o comissions per 

treballar diversos aspectes de la vida del centre.  Tenim coordinació de tutors de cicle 

cada dilluns( excepte el primer de cada mes) . Coordinació de cicle i mestres 

especialistes. Coordinació de tutors  amb mestres de suport SEP. En els grups de 

treball es revisen i s’actualitzen diferents temes curriculars i organitzatius del centre. 

- Cada grup classe té, i ha de tenir, un mestre tutor en cada moment. 

- Cada etapa disposa d’un/a coordinador/a. 

 

Adjudicació de cursos: 

Per tal d’adjudicar les tutories als/les mestres corresponents s’haurà de tenir en 

compte: 

-  Antiguitat al centre 

- Experiència anterior, ja sigui en altres centres o en el propi, per part del mestre. 

- Buscar la màxima estabilitat en el cicle degut a la mobilitat del professorat que esdevé 

cada curs escolar. Buscant sempre l’equilibri entre professorat amb experiència dins del 

centre i professorat nouvingut. 

- A Primària s’intentarà que l’alumnat romangui un cicle complert amb el mateix tutor/a 

en la mesura del possible. 

- A infantil l’alumnat estarà com a màxim dos anys amb el mateix tutor/tutora. 

 

Altres aspectes organitzatius que es tindran en compte són: 

- La comunicació  del centre educatiu i les famílies a propòsit del progrés i 

desenvolupament personal de llurs fills. 

Al mes de juny es convoca una reunió informativa per a tots els pares que el proper 

curs iniciaran P3.  

Durant la primera quinzena d’octubre es realitzaran les reunions informatives amb el 

tutor i grup de pares, se’ls informa de la planificació del curs, objectius, sortides, 

activitats,... 

Cada tutor té una hora setmanal per tal de poder atendre a les famílies . Els resultats 

de les avaluacions es comuniquen per mig d’un informe: Dos cops al curs a Ed. Infantil 

(Nadal i Final de curs). Tres cops a Ed. Primària coincidint una per trimestre. 
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L’escola compta amb el òrgans unipersonals i col·legiats que marca la normativa 

vigent. Cal remarcar que la direcció és la responsable de l’organització, el 

funcionament i l’administració del centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de 

tot el personal.  

El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de 

lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen 

en el marc de l’ordenament jurídic  

 
Correspon al cap d’estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les 

activitats del centre, i la seva organització, sota el comandament del director/a. 

 
 Corresponen al secretari dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa 

del centre, sota el comandament del director. 

 

Tutors 

La tutoria i l’orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. Tots els mestres 

que formen part del Claustre d’un centre poden exercir les funcions de mestre tutor 

quan correspongui. 

Una de les tasques destacades del tutor és la d’informar a les famílies del progrés en 

l’adquisició de les competències bàsiques treballades, i del seu procés d’aprenentatge. 

  

Nomenament i cessament dels mestre tutor. 

El mestre tutor és nomenat pel director del centre, escoltat el Claustre de professors. 

El nomenament dels mestres tutors s’efectuarà per un curs acadèmic. 

El director del col·legi pot deixar sense efecte el nomenament del mestre tutor a 

sol·licitud motivada de l’interessat o per pròpia decisió, una vegada escoltat el Claustre 

de professors i amb audiència de l’interessat, abans que finalitzi el termini pel qual va 

ser nomenat. 

Es procurarà, sempre que sigui possible, que els tutors d’educació infantil romanguin 

dos anys amb els mateixos alumnes. A educació primària s’intentarà mantenir el mateix 

tutor durant els dos cursos que dura el cicle . 

Del nomenament o cessament, segons correspongui, dels mestres tutors, el 

director n’informarà el consell escolar del centre. 
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Mestres especialistes 

Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així com l’educació 

infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que disposin de 

l’especialitat corresponent. Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les 

tasques docents pròpies de la seva especialitat, i després la docència en altres àrees, 

les tasques de tutor o tutora i les pròpies de la condició de mestre/a.  

 
Mestres especialistes en educació especial 

Els mestres especialistes en educació especial han de prioritzar, d’acord amb l’equip 

directiu i la comissió d’atenció a la diversitat, l’atenció a l’alumnat discapacitat i a 

l’alumnat amb necessitats educatives específiques, donant suport al professorat en la 

planificació i desenvolupament de les activitats del grup classe per afavorir la 

participació de tot l’alumnat en les activitats a l’aula ordinària. 

 

L’atenció als alumnes per part dels mestres especialistes en educació especial es pot 

dur a terme: 

• dins l’aula ordinària, conjuntament amb el tutor o tutora, per tal d’oferir a aquest 

alumnat oportunitats de participar en els entorns i activitats el més normalitzats 

possible, 

• en grup reduït o atenció individual fora de l’aula ordinària. 

 

Per a la presa de decisions sobre les actuacions que calgui dur a terme amb cada 

alumne/a podrà tenir l’assessorament dels professionals dels serveis educatius . 

 

Coordinador/a TIC 

El/la coordinador/a de TIC del centre exercirà les funcions de coordinació en relació 

amb les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement: 

• Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el professorat 

per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC, d’acord amb 

l’assessorament dels serveis educatius de la zona. 

• Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació dels recursos TIC 

del centre. 
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Coordinador/a de riscos laboral 

Correspon al coordinador/a de prevenció de riscos laborals promoure i coordinar les 

actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre i, per tant, hauran de: 

• Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar 

l’interès i la cooperació dels treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord 

amb les orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la 

direcció del centre.  

 Coordinador/a LIC, Coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del 

centre. 

Per tal de potenciar el Pla per a la llengua i la cohesió social el/la coordinador/a de 

llengua, interculturalitat i cohesió social, nomenat pel director/a del centre, ha de 

desenvolupar les funcions següents: 

• Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la 

convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la 

participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats. 

• Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc 

d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les 

actuacions dels professionals externs que hi intervenen. 

 

Coordinador/a de biblioteca 

. 

El/la coordinador/a o responsable de la biblioteca escolar assumirà les següents 

funcions de gestió i d'organització pedagògica: 

• Organitzar la biblioteca escolar i vetllar pel seu manteniment i funcionament 

• Facilitar informació al professorat i a l'alumnat sobre els recursos disponibles per al 

desenvolupament del currículum i l'accés a la documentació. 

El/la coordinador/a o responsable de la Biblioteca escolar disposarà d'una hora, 

ampliable si és possible, de dedicació per la dinamització de la biblioteca escolar. 
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ÒRGANS COL·LEGIATS 

El consell escolar 

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del 

centre. 

Aquest el composen: 

• El/la director, que n’és el president. 

• El/la Cap d’estudis. 

• El/la regidor/a o un/a representant de l’Ajuntament. 

• Els/les representants dels/les mestres (6) 

• Els/les representants de pares i mares (5) 

• El/la representant de l’AMPA. 

• El/la secretari/a del col·legi, que actuarà de secretari/a del Consell, amb veu i sense 

vot. 

El nombre de representants electes del professorat no pot ser inferior a un terç del total 

de components del consell. El nombre de representants electes dels pares d’alumnes 

no pot ser inferior a un terç del total de components del consell. 

 

El consell escolar del centre estableix el nombre de representants de cada sector. 

D’aquesta configuració del consell escolar, el president d’aquest en dóna compte a la 

Delegació Territorial del Departament d’Educació. No es pot modificar la configuració 

del consell escolar del centre durant els tres cursos acadèmics següents a aquells en 

que és determinada. 

 

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i 

sempre que el convoca el seu president/a o ho sol·licita almenys un terç dels seus 

membres. A més, perceptivament, es farà una reunió a l’inici i al final del curs. 

 

Hom procurarà que les decisions en el si del consell escolar es prenguin per consens. 

Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels 

membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria 

qualificada. 
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Les reunions de consell escolar se celebraran en un horari que permeti l’assistència 

dels representants de mares i pares. 

 

La convocatòria de les reunions serà tramesa pel director/a, amb l’antelació suficient, 

juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i en el 

seu cas d’aprovació. 

 

L’assistència serà obligatòria per a tots els seus membres. 

 

La confecció de l’ordre del dia de les sessions incorporarà els punts que puguin 

sol•licitar el sector de pares i mares. 

 

El quòrum necessari per donar validesa a la constitució de l’òrgan col·legiat serà el de 

la majoria absoluta (meitat més un). 

 
 
El claustre del professorat 

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la 

gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius 

del centre. És integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora del 

centre. Com a membres del claustre de professors, aquests seran electors i elegibles a 

les eleccions de representants dels professors al consell escolar del centre.  

 

El claustre es reuneix preceptivament una vegada cada  mes amb caràcter ordinari i 

sempre que el convoqui el/la director/a o ho sol•liciti un terç, almenys, dels seus 

membres. És preceptiu celebrar un claustre al començament i al final de cada curs 

escolar. La convocatòria correspondrà al President/a/Director/a i haurà de ser notificada 

per escrit amb l’ordre del dia amb una antelació de vint-i-quatre hores com a mínim. 

L’assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 

El/la secretari/a del centre aixeca acta de cada sessió del claustre, la qual, una 

vegada aprovada, passa a formar part de la documentació general del centre. 
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Equip directiu 

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics i és integrat pel 

director o directora, el secretari o secretària, el cap o la cap d’estudis. 

 

 

Comissió d’avaluació 

Les comissions d’avaluació són presidides pel/per la cap d’estudis o per qui, aquest 

efecte, n’exerceixi les funcions. A més dels mestres del cicle, també hi participen el 

professionals especialistes que han  intervingut en el procés d’ensenyament dels 

alumnes.  

La sessió d’avaluació final de cada cicle serà presidida pel/per la cap d’estudis. 

Les comissions es reuniran com a mínim un cop al trimestre en els cicles de l’educació 

primària i dues vegades al curs, gener i juny, a l’educació infantil, almenys una setmana 

abans del lliurament dels informes a les famílies. 

En l’acta de la darrera sessió d’avaluació de cada cicle es farà constar la valoració final 

de les àrees, la valoració global del progrés de cada alumne i la proposta de promoció 

o retenció de l’alumne en el cicle. Igualment, i per als alumnes que passen sense 

haver-ne assolit tots els objectius, s’hauran de fer explícites les activitats a realitzar en 

el cicle següent per assolir els objectius del cicle anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


