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1. INTRODUCCIÓ 

 

El projecte educatiu de centre pretén recollir les línies generals que identifiquen el caràcter 

propi de l‘escola, defineixen el plantejament institucional, expliciten el plantejament educatiu en 

el marc dels objectius d’àmbit pedagògic que impulsa l’Administració educativa, concreten 

l’estructura organitzativa basada en el lideratge distribuït a través dels òrgans de coordinació 

didàctica i tutoria, determinen la relació del centre amb els alumnes i llurs famílies mitjançant el 

sistema de comunicació, el seguiment dels alumnes, els mecanismes de participació i la carta 

de compromís educatiu i, impulsen la col·laboració activa i creativa amb l‘entorn social de 

l’escola. 

El projecte educatiu de centre parteix de la valoració de les característiques socials i culturals 

de l’entorn escolar i l’anàlisi dels indicadors de les necessitats educatives pròpies dels 

alumnes. La diagnosi realitzada i les conclusions corresponents estan incloses en el projecte 

de direcció 2013-2017. 

La concreció de cadascun dels apartats que consten en el projecte educatiu de centre està 

fonamentada en els acords consensuats dels membres de l’òrgan de gestió de l’acció 

educativa i posteriorment, en la valoració dels representants de tots els sectors de la comunitat 

educativa presents en el consell escolar del centre.  

En data 6 de juliol de 2015, el projecte educatiu de centre es aprovat per la unanimitat dels 

membres del Consell Escolar, esdevenint el marc fonamental que garanteix la prestació d’un 

servei educatiu de qualitat als nens i nenes de l’escola i a llurs famílies. 

 

 

2. CARÀCTER PROPI DEL CENTRE 

L’escola Puig de les Cadiretes és un centre públic d’educació infantil i primària situat al 

municipi de Llagostera.  

El centre es defineix com a escola catalana, inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, 

coeducadora, acollidora, participativa i comunicativa.  

L’escola es fonamenta d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció 
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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 . 

L’escola fomenta el respecte entre iguals i envers tots els membres de la comunitat escolar per 

assegurar una convivència harmoniosa, fonamental per crear les condicions idònies per a 

l’aprenentatge escolar, per a l’adquisició de les competències personals i socials necessàries 

per desenvolupar-se en totes les etapes de la vida.  

L’escola incideix també, en el respecte per a tots els elements del nostre entorn, segons criteris 

mediambientals i mesures de sostenibilitat. 

 

3.HISTÒRIA DEL CENTRE  

L’escola Puig de les Cadiretes inicia el seu funcionament en data 1 de setembre de 2009, com 

a resultat de la fusió del col·legi concertat Ntra. Sra. del Carme que finalitza la seva activitat 

escolar en data 30 de juny de 2009. Per aquest motiu, l’oferta inicial del centre contempla tots 

els nivells d’educació infantil i primària. 

L’alumnat s’escolaritza en un edifici de nova construcció, situat a la zona de l’eixample del nucli 

urbà de la població, format per un conjunt d’espais molt acollidors i altament funcionals. 

L’escola és un centre en creixement, donat que cada curs incrementa un grup d’escolarització, 

fet que succeirà fins a arribar a completar els dos grups per nivell a educació primària. 

La junta de l’Associació de Famílies d’Alumnes es crea el més de febrer de 2009, amb una 

gran implicació i molta generositat per part dels membres de l’òrgan gestor d’aquesta entitat 

estretament vinculada al centre, exercint un conjunt de funcions imprescindibles per al bon 

funcionament del centre: gestiona serveis tan importants per a la conciliació laboral i familiar 

dels progenitors dels i de les alumnes del centre, com són l’acolliment matinal (horari a partir 

08:00 h) i el menjador escolar (horari de 13:00 h a 15:00 h); planifica un ampli ventall 

d’activitats extraescolars molt interessants i dinamitzades amb gran professionalitat; contribueix 

a l’organització de jornades per a potenciar la convivència entre els sectors de la comunitat 

educativa: Jornada de Portes Obertes, Diada del Pedal i Festa de final de curs; contribueix 

anualment de forma considerable en l’adquisició de material didàctic per al centre; organitza el 

servei de venda de xandalls i bates de l’escola. 
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4. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 
 

4.1. LA MISSIÓ 

Som una escola pública d’educació infantil i primària, que potencia l’educació 

integral del nostre alumnat, afavorint el desenvolupament adequat a les seves 

capacitats intel·lectuals, físiques i emocionals, potenciant-les i orientant-les, a fi 

d’evolucionar a nivell escolar, personal i social de forma satisfactòria.  

Som una escola que potencia l’ús habitual de la tecnologia a l’aula per afavorir el 

procés d’ensenyament/aprenentatge, que impulsa la llengua anglesa, que aplica 

mesures metodològiques i organitzatives per atendre la diversitat de necessitats 

educatives de l’alumnat i que promou la participació activa de les famílies en el 

projecte educatiu del centre. 

Som una escola que fomenta el reconeixement de les persones i els seus projectes. 

4.2. LA VISIÓ 

Volem ser un centre que aconsegueix millores constants en els resultats educatius 

dels alumnes, mitjançant la consolidació de l’acció didàctica orientada a les 

competències bàsiques i, l’atenció a la diversitat. 

Volem ser un centre que afavoreix la formació permanent i la tasca educativa dels 

docents. 

 Volem ser un centre que sustenta la participació de tots els sectors de la comunitat 

escolar en el projecte educatiu. 

Volem ser un centre que sigui un referent de cohesió social al municipi. 

4.3. ELS VALORS 

Escola catalana, arrelada al territori. 

Escola inclusiva, considerada amb la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat. 

Escola participativa, oberta a la comunitat. 

Escola respectuosa amb la diversitat cultural. 

Escola sostenible, respectuosa amb el medi ambient. 

 

 



6 

 

5.PLANTEJAMENT EDUCATIU 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

1. Millorar els resultats educatius de tot l’alumnat, d’acord amb els principis 

d’excel·lència i equitat. 

2. Millorar la cohesió social de la comunitat educativa. 

OBJECTIUS DE CENTRE 

1.1.Millorar els resultats educatius de les àrees instrumentals 

1.1.1. Potenciar la competència comunicativa oral i escrita en la vessant receptiva 

i productiva en les tres llengües curriculars del centre. 

1.1.2. Potenciar la competència matemàtica afavorint la comprensió i resolució de 

problemes i la seva aplicació a la vida quotidiana 

1.2. Adequar l’aprenentatge a la diversitat de necessitats educatives dels 

alumnes. 

1.3. Promoure l’ús eficient de les tecnologies en el procés d’ensenyament / 

aprenentatge. 

1.4. Impulsar la formació dels docents per orientar l’acció didàctica a les 

competències bàsiques. 

2.1. Fomentar la coresponsabilitat de les famílies en el procés educatiu de llurs 

fills/es 

2.2 Promoure la convivència de tots els sectors de la comunitat educativa 
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6. ÀMBIT CURRICULAR 

6.1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

6.1.1. Pla d’atenció a la  diversitat de necessitats educatives dels alumnes. 

A) Alumnat amb dictamen (NEE A) emès per la tècnica de l’Equip 

d’Assessorament Psicopedagògic del Departament d’Ensenyament. 

Atenció individualitzada i/o en petit grup i seguiment, a càrrec de la mestra 

d’educació especial. 

B) Alumnat amb dificultats d’aprenentatge: 

B.1) Educació Infantil 

Aplicació de les proves diagnòstiques a l’alumnat de P5 per a la detecció 

precoç dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge. 

Atenció en mig grup i/o en petit grup a les àrees instrumentals i seguiment, a 

càrrec de la tutora i/o mestre/a de suport del cicle. 

B.2) Educació Primària 

Aplicació de les proves diagnòstiques a l’alumnat de CI per a la detecció dels 

alumnes amb dificultats d’aprenentatge. 

Atenció en mig grup i/o en petit grup a les àrees instrumentals i seguiment, a 

càrrec de la tutora i/o del mestre/a de suport del cicle corresponent. 

C) Alumnat amb alt rendiment acadèmic.  

C.1) Educació Infantil 

Atenció individualitzada en el grup classe per a la realització d’activitats 

adaptades corresponents a les àrees instrumentals, a càrrec de la tutora i/o del 

mestre/a de suport del cicle. 

C.2) Educació Primària 
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Atenció individualitzada en el grup classe per a la realització d’activitats 

adaptades corresponents a les àrees instrumentals, a càrrec del tutor/a i/o del 

mestre/a de suport del cicle corresponent. 

Atenció en petit grup en el marc del Projecte Piràmide, dinamitzat per la mestra 

d’Educació Especial. 

Atenció individualitzada, a càrrec de la mestra d’Educació Especial. 

En data 19.02.14 el Consell Escolar aprova el Pla d’Atenció a la Diversitat per 

unanimitat de tots els membres dels sectors representats en aquest òrgan de 

participació en el govern del centre.  

6.2. CURRÍCULUM 

Els objectius i els continguts de cadascuna de les àrees i matèries curriculars 

contemplen el desenvolupament de les competències comunicatives, 

metodològiques, personals i les específiques centrades en conviure i habitar el 

món. 

Els processos d’ensenyament / aprenentatge s’emmarquen entorn als quatre 

eixos següents: aprendre a ser i actuar de forma autònoma, aprendre a pensar 

i comunicar, aprendre a descobrir i tenir iniciativa i, aprendre a conviure i 

habitar el món. 

L’expressió oral i l’expressió escrita són eines fonamentals per al 

desenvolupament de les competències bàsiques i estan incloses en la 

planificació de totes les àrees. 

6.3 ACTUACIONS CURRICULARS 

A) Aplicació del Pla de Lectura de centre 

B) Desenvolupament del projecte “Aprendre a escriure” 

C) Pla plurilingüe 

D) Aplicació de l’acció didàctica consensuada a tots els nivells, en relació a la 

resolució de problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana.  

E) Desenvolupament del projecte “Artistes rellevants del S. XIX i XX”  
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F) Aplicació de programes d’educació emocional a tots els cicles 

G) Desenvolupament d’un Projecte interdisciplinari anual consensuat a tots els 

nivells 

6.3.  PROJECTE LINGÜÍSTIC 

En data 26.05.14 el Consell Escolar aprova el Projecte Lingüístic de Centre per 

unanimitat de tots els membres dels sectors representats en aquest òrgan de 

participació en el govern del centre.  

6.4. PLA D’ÚS DE LA TECNOLOGIA PER A L’APRENENTATGE I EL 

CONEIXEMENT 

Elaboració prevista a les concrecions organitzatives del Projecte de Direcció 

2013-2017 

 

7. ESTRUCTURES ORGANITZATIVES 

Organigrama del centre als annexos del Projecte de Direcció 2013-2017 

7.1. LIDERATGE DISTRIBUÏT 

El centre contempla la presa de decisions participativa de tots els membres de 

l’òrgan de gestió de l’acció educativa i, l’organització basada en el lideratge 

distribuït a través dels òrgans de coordinació didàctica i tutoria, a fi de  garantir 

una gestió democràtica i eficient de l’escola.  

Inclòs en les concrecions organitzatives del Pla d’Actuació del Projecte de 

Direcció 2013-2017 

7.2 ÒRGAN DE GESTIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 

7.2.1. L’òrgan de gestió de l’acció educativa s’estructura en quatre cicles: 2n 

cicle d’educació infantil i cicle inicial, mitjà i superior d’educació primària. Cada 

cicle compta amb un coordinador/a que dinamitza l’acció educativa d’aquest 

òrgan i forma part de: 

A) La comissió responsable de l’organització pedagògica del centre, liderada 

per el/la cap d’estudis.  
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B) La comissió d’atenció a la diversitat responsable del seguiment de l’alumnat 

de necessitats educatives especials i de l’alumnat amb dificultats 

d’aprenentatge, liderada per el/la cap d’estudis. 

7.2.2. L’òrgan de gestió de l’acció educativa s’estructura en comissions de 

treball, responsables de col·laborar en la planificació de l’acció didàctica de 

diverses àrees, orientada a les competències bàsiques. 

7.2.3. L’òrgan de gestió de l’acció educativa s’estructura en coordinacions 

vinculades als àmbits de la prevenció de riscos laborals i de la llengua, 

interculturalitat i cohesió social. 

 

8. RELACIONS I CONVIVÈNCIA AL CENTRE 

8.1. MESURES DE PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA 

Regulades a la Normativa d’Organització i Funcionament del Centre 

Elaboració del Projecte de Convivència – PGA curs 2015-2016 

 

9. ACCIÓ TUTORIAL  

L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al 

desenvolupament personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, 

emocional i moral, d’acord amb la seva edat, i comporta el seguiment individual 

i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat.  

9.1. RELACIÓ DEL CENTRE AMB LES FAMÍLIES  

9.1.1. SISTEMA DE COMUNICACIÓ  

A) Informar les mares, els pares o tutors/es legals sobre l’evolució escolar i 

personal de llurs fills/es, mitjançant entrevistes, reunions i informes d’avaluació. 

B) Oferir-los assessorament i atenció adequada 

Regulat a la Normativa d’Organització i Funcionament del Centre 
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9.2. SEGUIMENT DELS ALUMNES 

9.2.1. Tutoria individualitzada 

A) Seguiment de l’evolució escolar i personal de l’alumne/a 

B) Coordinació de l’elaboració de les adaptacions curriculars 

C) Coordinació de l’elaboració dels plans individualitzats 

D) Seguiment de la documentació acadèmica 

9.2.2. Tutoria grup alumnes: 

A) Educació Infantil 

Aplicació d’estratègies per la gestió gradual de les emocions. 

B) Educació Primària 

Aplicació d’estratègies per la gestió gradual de les emocions a CI. 

Aplicació del programa “Decideix” a CM i a CS per al desenvolupament de 

l’educació emocional dels alumnes 

9.2.3. Coordinació equip docent nivell 

A) Seguiment de l’evolució dels alumnes a nivell individual i en relació al grup  

B) Aplicació de mesures de suport als alumnes amb dificultats d’aprenentatge 

C) Aplicació de mesures de suport als alumnes d’alt rendiment acadèmic 

D) Coordinació i planificació de les actuacions tutorials 

E) Seguiment de la seva aplicació i avaluació de resultats 

Es regularà a la NOFC 

 

10. CORESPONSABILITAT DE LES FAMÍLIES 

10.1. MECANISMES DE PARTICIPACIÓ 

10.1.1. Consell escolar municipal, a través del representant de l’AFA 

10.1.2.Consell escolar, a través dels sector mares i pares 

Reglament sobre el funcionament del Consell Escolar penjat al bloc de l’escola 
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10.1.3. Mesa de participació dels representants d’aula d’educació infantil i cicle 

inicial 

Reglament sobre el funcionament del Pla de participació de les famílies penjat 

al bloc de l’escola 

10.1.4. Associació de Famílies d’Alumnes 

A) Junta gestora de l’entitat 

B) Famílies associades a l’entitat 

10.2. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

En data 04.07.11 el Consell Escolar aprova la Carta de compromís educatiu per 

unanimitat de tots els membres dels sectors representats en aquest òrgan de 

participació en el govern del centre.  

 

11. RELACIÓ DEL CENTRE AMB L’ENTORN SOCIAL 

11.1. VINCULACIÓ AMB ELS CENTRES EDUCATIUS DEL MUNICIPI 

11.1.1. Llar d’Infants El Carrilet:  

A) Coordinació amb la direcció, com a centre acollidor del nostre alumnat en el 

primer cicle d’educació infantil. 

11.1.2. Escola Lacustària: 

A) Coordinació amb la direcció, com a centre amb les mateixes etapes 

educatives. 

B) Planificació conjunta d’activitats complementàries. 

11.1.3. Institut de Llagostera 

A) Coordinació amb la direcció del centre, com a centre acollidor del nostre 

alumnat en l’etapa educativa successiva. 

B) Planificació conjunta d’activitats complementàries. 
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11.2. VINCULACIÓ AMB L’AJUNTAMENT: 

11.2.1. Representació en el Consell Escolar Municipal 

11.2.2. Coordinació amb la Regidoria d’Educació 

A) Participació activa en els tallers d’estudi assistit i al projecte Pont. 

B) Participació activa en els itineraris guiats de coneixement de l’entorn natural i 

cultural del municipi. 

C) Participació activa en les activitats organitzades per l’Àrea de Cooperació 

local, Cultural i Acció social de la Diputació de Girona. 

11.2.3. Biblioteca Municipal “Julià Cutiller” 

A) Participació activa en el concurs literari de Sant Jordi i en les activitats de 

coneixement de la normativa d’ús de la biblioteca. 

11.2.4. Coordinació amb altres Regidories 

A) Participació activa en les fires tradicionals i diades culturals, liderada per la 

junta de l’Associació de Famílies d’Alumnes. 

B) Coordinació amb entitats, patronats, fundacions i escoles artístiques 

municipals de Llagostera. 

12. AVALUACIÓ DEL CENTRE 

12.1. AVALUACIÓ INTERNA 

Recollida en la Memòria anual de centre 

12.1.1.Resultats educatius 

Comparativa de l’índex de millora dels resultats educatius de les avaluacions 

inicials i finals de les àrees instrumentals. 

12.1.2. Organització pedagògica 

Anàlisi dels Indicadors de seguiment i avaluació de l’aplicació. 

12.1.3. Estructura organitzativa del centre 
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Anàlisi dels Indicadors de seguiment i avaluació de l’aplicació 

12.2. AVALUACIÓ EXTERNA 

12.2.1. Anàlisi dels indicadors de progrés de resultats educatius, de context, de 

recursos i de processos 

 

 

 

INDICADOR Alumnes que superen les competències:  proves de 6è 

nivell de primària (dades globals) 

DESCRIPTOR Índex alumnes que superen les competències:  proves de 

6è nivell de primària (dades globals) 

FÓRMULA Alumnes que superen les CB / Total alumnes que han fet la 

prova 

FINALITAT Comparativa dels resultats obtinguts  pels mateixos 

alumnes en cursos anteriors 

Comparativa dels resultats amb els centres de la mostra 

MOSTRA Alumnes de 6è nivell (mes de maig) 

FONT DE LES DADES Indicadors del sistema educatiu 

FREQÜÈNCIA 

RECOLLIDA 

FREQÜÈNCIA 

ANÀLISI 

RESPONSABLE 

RECOLLIDA 

RESPONSABLE 

ANÀLISI 

Anual Anual Director/a Equip directiu 

DISTRIBUCIÓ Presentació indicadors de resultats educatius al claustre i al 

consell escolar 

 

INDICADOR Alumnes que superen les competències: avaluació 

diagnòstica (dades globals) 

DESCRIPTOR Índex alumnes que superen les competències: avaluació 

diagnòstica (dades globals) 

 

FÓRMULA Alumnes que superen l’ADG / Total alumnes que han fet la 

INDICADORS DE PROGRÉS DE RESULTATS EDUCATIUS 
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prova 

FINALITAT Comparativa dels resultats obtinguts pels mateixos alumnes 

en cursos anteriors 

Comparativa dels resultats amb els centres de la mostra 

MOSTRA Alumnes de 3r nivell (mes de maig) 

FONT DE LES DADES Indicadors del sistema educatiu 

FREQÜÈNCIA 

RECOLLIDA 

FREQÜÈNCIA 

ANÀLISI 

RESPONSABLE 

RECOLLIDA 

RESPONSABLE 

ANÀLISI 

Anual Anual Director/a Equip directiu 

DISTRIBUCIÓ Presentació indicadors de resultats educatius al claustre i al 

consell escolar 

 

 

 

INDICADOR Satisfacció de la comunitat escolar relativa a la gestió i 

funcionament del centre 

DESCRIPTOR Grau de satisfacció de la comunitat escolar 

FÓRMULA Mitjana obtinguda a totes les preguntes de l’enquesta 

FINALITAT Valorar el grau de satisfacció dels diversos sectors de la 

comunitat escolar 

MOSTRA Equip docent 

% alumnat (a determinar) 

% famílies (a determinar) 

PAS 

FONT DE LES DADES Enquesta: satisfacció de la comunitat educativa 

FREQÜÈNCIA 

RECOLLIDA 

FREQÜÈNCIA 

ANÀLISI 

RESPONSABLE 

RECOLLIDA 

RESPONSABLE 

ANÀLISI 

Anual Anual Coordinadors/es cicle Equip directiu 

INDICADORS DE PROGRÉS DE CONTEXT 
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DISTRIBUCIÓ Presentació indicadors de context al claustre i al consell 

escolar 

 

INDICADOR Participació de les famílies 

DESCRIPTOR Índex de participació de les famílies 

FÓRMULA Famílies associades a l’AFA / Total famílies centre 

Famílies que assisteixen a les reunions de nivell / Total 

famílies centre 

Famílies que assisteixen a les entrevistes / Total famílies 

centre 

Famílies que assisteixen a la Jornada de Portes Obertes / 

Total famílies centre 

FINALITAT Comparativa nombre famílies associades a l’AFA amb 

cursos anteriors 

Comparativa nombre famílies assistents a les reunions de 

nivell i entrevistes amb cursos anteriors 

MOSTRA Famílies centre 

FONT DE LES DADES Indicadors del sistema educatiu 

Graelles de seguiment i recollida de dades de participació 

FREQÜÈNCIA 

RECOLLIDA 

FREQÜÈNCIA 

ANÀLISI 

RESPONSABLE 

RECOLLIDA 

RESPONSABLE 

ANÀLISI 

Anual Anual Coordinadors/es 

cicle 

Equip directiu 

DISTRIBUCIÓ Presentació indicadors de context al claustre i al consell 

escolar 

 

Anualment es procedirà a la revisió del PEC, en funció dels resultats de 

l’avaluació del centre. 

Consell Escolar de l’escola Puig de les Cadiretes 

Llagostera, 6 de juliol de 2015 


