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JUSTIFICACIÓ 
 

El Projecte Educatiu del Centre és un instrument d’organització i gestió que 
constitueix el marc general de referència de la comunitat educativa, el qual, d’una manera, 
clara i coherent amb l’entorn explicita els valors, la missió i la visió a aconseguir a mig 
termini. 
 

El Projecte Educatiu del centre,  serà la base de la majoria dels documents, que  
interaccionen els uns amb els atres, donant coherència a l’activitat educativa d’un centre. 
 

El Claustre serà l’espai de diàleg i debat on tots els membres podran, lliurament,  
expressar les seves idees per a poder arribar a un consens. 

L’alumnat participarà activament tant a l’aula (assemblees) com a nivell d’escola amb 
la figura del delegat de curs. 

S’impulsarà la participació de les famílies mitjançant col·laboracions en diferents 
activitats docents i fomentant la coordinació entre l’AMPA i l’escola que amb l’Ajuntament 
vetllaran pel bon funcionament del Centre.  
 
L’elaboració d’aquest PEC és el fruit de les conclusions de la recollida de dades i 
informacions derivades d’altres documents (plans anuals, actes d’etapes…) i el debat entre els 
membres de la comunitat escolar, bé a partir de l’anàlisi de les qüestions o bé a partir de 
propostes. 
 

 

PEC 
 
 

INDICADORS DE PROGRÈS 
 
 

PROJECTE DE DIRECCIÓ 
 

INDICADORS DE PROGRES 
 

PROJECTE LINGÜÍSTIC 
 

PLA DE CONVIVÈNCIA 
 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE 
 

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 
 
 

PROGRAMACIONS 
 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 
 
 
 
 



Escola Torrescasana                                                                         Projecte Educatiu de Centre 
 

 5 

CONTEXT NORMATIU 
 
 
Aquest Projecte Educatiu de Centre es desenvolupa en el següent marc legal: 
 

• Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació- LOE. 
• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació – LEC. 
• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
• Decret 155/2010, de la direcció dels centres públics i del personal professional docent. 
• Document per a l’organització i el funcionament de les escoles i dels centres públics 

d’educació especial per al curs 2013-14. 
 
 
 

ANÀLISI DEL CONTEXT 
 
 

1. Situació socioeconòmica i cultural de la zona 
 

� Descripció física 
 

L’escola està ubicada a una pedania de la Torre de Claramunt, concretament a les rodalies de 
Vilanova d’Espoia. Una zona típicament rural envoltada de camps i boscos. Els domicilis a la 
Urbanització d’on provenen la major part dels alumnes, Pinedes de l’Armengol a 3 km del 
centre,  són unifamiliars i tenen al voltant de 500 m2 de terreny. La urbanització té 52 km de 
carrers, per tant els/ les nens/es sovint necessiten fer ús del transport  privat per tal de trobar-
se fora de l’horari escolar. 
El transport públic tant a Pinedes com a Vilanova d’Espoia es limita a l’autobús de línia que 
només  passa 7 vegades diàries i comunica amb el nucli urbà, La Torre de Claramunt distant 
de la urbanització 7 km, Capellades a 6 km e Igualada a 17 km. (Les famílies tenen dificultat 
per combinar l’ús del transport públic amb el transport escolar). 
 

� Característiques de la població 
 

El total d’habitants del municipi és de 3775, dels quals a Pinedes resideixen  1413  i a 
Vilanova d’Espoia 146. Un  35% d’aquesta població és nascuda a la mateixa comarca, un 
altre 35% a la resta de l’Estat Espanyol, la taxa d’immigració estrangera és  de 0.8% i, 
aproximadament, el 30% provenen d’altres comarques catalanes, sobretot de Barcelona i les 
seves rodalies. 
La taxa d’atur (nucli de població) és de 40.98%, molt superior a la mitjana de Catalunya i de 
la comarca.  
El nucli familiar està format per una mitjana de 4.25 membres, molt superior a la mitjana de 
Catalunya. 
Els centres de treball, principalment representats pel sector secundari estan allunyats del lloc 
de residència i requereixen del transport privat i quasi un 30%  de les persones ocupades 
treballen fora de la comarca. 
El nivell econòmic  estretament lligat a la quota mitjana pagada per contribuent està per sota 
de la mitja a Catalunya. 
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� Nivell cultural 
 

El nivell cultural està per sota de la mitja catalana amb només un 6.4% de titulats 
universitaris davant del 12.8% de titulats a la resta del país. 
No hi ha una representació de moviments culturals, associatius i religiosos significatius. 
L’escola és un dels espais de promoció cultural i de trobada de la comunitat. 
 

� Serveis i recursos 
 

Al municipi hi ha dos centres de Primària, dues Llars d’Infants, un centre d’assistència 
primària, un casal d’avis i  Centre cultural. Tot i que les instal·lacions i els recursos van 
augmentant, a  Vilanova d’Espoia s’ubica una de les Escoles i una de les Llars d’infants i a 
Pinedes un camp de futbol i un local on es comença a fer activitats durant l’estiu i on 
s’organitzen algunes festes.. Fins ara, els habitants d’aquestes dues zones han de desplaçar-se 
al nucli urbà per tal d’accedir a les instal·lacions i els recursos municipals. 

 

2. Tipologia escolar 

� Característiques del centre 

L’Escola  Torrescasana és un centre docent de titularitat pública situat al nucli de població de 
Vilanova d’Espoia. Els alumnes provenen majoritàriament de  la urbanització Pinedes de 
l’Armengol ubicada a 3 km del centre i de  Vilanova d’Espoia. Aquest fet provoca dues 
característiques fonamentals que descriuen el centre, per una banda la llengua castellana té un 
domini quasi absolut, el 90% de l’alumnat és castellano-parlant i per una altra banda cobra 
molta importància la necessitat de l’ús del transport escolar per assistir a classe i del 
transport privat per accedir a espais culturals, serveis públics i d’altres instal·lacions fora de 
l’horari lectiu. 
En els darrers anys, s’ha produït un fort procés immigratori en aquesta urbanització que en 
poques dècades ha provocat canvis demogràfics. L’àrea de procedència d’aquesta immigració 
és, principalment, la zona metropolitana de Barcelona. 
Durant el curs 2006-07 comença la seva història com a escola individual per la disgregació de 
la ZER Bat a Bat. El curs 2004-05 va estrenar instal·lacions noves en el mateix municipi.  
Durant el curs 2007-08 s’aprova el  projecte d’ampliació de l’edifici i ja en el curs 2011-12 
s’inagura l’escola amb tots els espais. 
 

� Característiques de l’alumnat 
 

Alguns alumnes tenen una conducta que genera conflictes, sobretot en espais oberts (pati, 
autocar...) Des de l’escola s’estan duent a terme accions per tal de millorar aquesta 
convivència. 
L’AMPA ofereix activitats extraescolars, però els alumnes necessiten de transport privat per 
dur a terme aquestes activitats.  
 
De les activitats extraescolars fora del centre un 41,66% en realitza però cal destacar que  
dins d’aquest grup, hi ha un 74’28 % que l’activitat extraescolar realitzada és  l’esport, 
respecte al 11’42 % de música i el 40% en llengües. 
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D’altra banda, cal destacar que la relació que els alumnes tenen fora de l’escola amb altres 
companys és molt esporàdica; hi ha un 26’19% d’alumnes que mai es troben amb els 
companys/es i un 73’80% que ho fa esporàdicament, això ja que l’escola sigui el seu nucli de 
relació social. 
 

� Característiques del professorat 
 

Destacar la inestabilitat en la plantilla ja que la majoria dels mestres són provisionals o 
interins. Aquest fet provoca que no es pugui dur a terme cap projecte d’innovació en el centre 
ja que contínuament va variant el professorat existent.  
 

� Característiques de les famílies 
 

En relació al nivell d’estudis, el 46,6 % dels pares i mares del centre han assolit el Graduat 
escolar i/o ESO. El percentatge restant es distribueix en un 36% amb estudis de Grau mitjà,  
un 6, 4%  amb estudis de Grau superior i un 11% no tenen cap titulació. Les famílies mostren 
interès en rebre formació i assessorament. 
La majoria de pares d’aquest centre treballen tant en el sector secundari com terciari, sent 
aquest últim el percentatge més elevat. 
Es pot destacar que hi ha un percentatge significatiu de mares amb feina no remunerada com a 
mestressa de casa.  
Cal destacar que l'AMPA té un paper actiu de col·laboració en les festivitats al llarg del curs 
escolar i en l’organització d’activitats extraescolars. 
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TRETS D’IDENTITAT 
 

El document base del Projecte Educatiu de Centre va ser elaborat en el curs 2009-10 a 
través d’un procés en el que van participar els diferents sectors de la comunitat educativa. A 
continuació destaquem els trets d’identitat a partir de la interacció entre l’anàlisi del context i 
els propòsits que la intenció es planteja. 

 
▪ CONFESSIONALITAT 
El nostre centre és aconfessional. És un lloc on es respecten profundament les 

confessions religioses de tots els membres de la comunitat escolar, exceptuant-ne aquelles que 
suposin intolerància, violència o exclusió despectiva d’altres opcions. 
 

▪ COEDUCACIÓ NO SEXISTA, MULTICULTURALISME, PLURALIS ME, 
VALORS DE CONVIVÈNCIA I DEMOCRÀTICS 

El respecte a les persones, sigui quin sigui el seu sexe i la seva opció sexual, la seva 
raça, el seu origen, la seva condició econòmica, social i cultural, les seves creences i maneres 
de pensar i d’obrar, sempre que estiguin dins les normes de convivència, esdevé l’eix del 
nostre model educatiu. 

Des del Centre i a través de tots els membres que formen part del sistema educatiu es 
fomentaran els valors democràtics de respecte, llibertat, tolerància, solidaritat, etc,  així com 
una actitud de diàleg i col·laboració. 

Es transmetrà a tots els membres de la comunitat educativa  (pares, mestres i alumnes) 
una cultura de mediació per crear un clima agradable de convivència al centre. 

 
▪ TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
El Centre facilitarà la participació, col·laboració i integració de tots els/les alumnes. 

Afavorint la interacció com a eix central del procés d’ensenyament- aprenentatge, valorant i 
potenciant la diversitat personal i oferint un ensenyament centrat en les seves capacitats i 
qualitats. 

o Respecte de les particularitats de cada persona. 
o Escolarització inclusiva 

 
▪ LLENGUA D’APRENENTATGE I  IDENTITAT CULTURAL.   
El català és la llengua vehicular de comunicació interna i externa. Mitjançant aquesta 

llengua es transmet la cultura i la història de Catalunya, facilitant d’aquesta forma la inclusió 
del gran percentatge de castellanoparlants del nostre entorn.  

Es fomenta un projecte plurilingüe, s’impulsa l’aprenentatge de l’anglès i la 
competència lingüística en català i castellà. 
 

▪EDUCACIÓ PER LA SALUT  
La prevenció de qualsevol risc al Centre  i la promoció de la salut, a partir dels hàbits 

treballats són objectius prioritaris de la comunitat educativa. 
 

▪ VALORS DE RESPECTE I CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT 
Des de l’escola es potenciaran  els valors mediambientals a partir de petites accions 

que ajuden a prendre consciència de la necessitat de conservar el nostre entorn natural: 
reciclatge de paper, estalvi d’aigua, recollida d’escombraries durant les sortides, etc. 
 

▪ LÍNIA METODOLÒGICA, FORMACIÓ INTEGRAL  
El professorat, com a element actiu de transmissió i de mediació educativa i cultural, 

vetllarà per adaptar el procés d’ ensenyament-aprenentatge des d’una perspectiva 
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constructivista, partint de les idees prèvies i fomentant la motivació i la interacció. Treballant 
en forma de projectes, tallers i racons durant algunes sessions i fomentant el treball  de 
col·laboració entre alumnes de diferents nivells. 

Tractem d’oferir una formació integral, orientada a la vida, potenciant les normes i els 
hàbits per a la socialització, i actituds i valors positius tant en relació amb els altres com en 
relació amb ell/a mateix/a. 

o Prioritats � Coherència procés educatiu i coordinació docent. 
o La metodologia és activa i participativa on l'alumne és el propi protagonista del 

seu aprenentatge. 
o Es fomentarà el treball en diferents tipus d'agrupament (parelles, petit grup, etc) i 

el treball cooperatiu. 
o L’afavoriment de l’educació més enllà de l’horari lectiu. 
o Es fomentarà l'interès per l'educació  com un aprenentatge permanent al llarg de 

tota la vida. 
 
▪ MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL  
Pretenem una participació efectiva de tots els membres de la comunitat educativa. Per 

la qual cosa establirem relacions amb les institucions del nostre entorn i facilitarem, sempre 
en la mesura de les nostres possibilitats, la comunicació i la col·laboració. 
 
 

INDICADORS DE L’ESTRUCTURA I FUNCIOMENT DEL CENTRE 
 

� Ràtio professor- alumnes 
 

La ràtio professor-alumne és força baixa, una mitjana de 9 alumnes per mestre. S’ha cregut 
oportú oferir aquesta ràtio per un doble motiu: 

- perquè els especialistes i l’equip directiu, sempre que per qüestió d’horaris 
sigui possible, assumeixen una tutoria 

- perquè d’aquesta manera afavorim el nivell d’aprenentatge dels alumnes i 
millorem les característiques conductuals del grup. 

 
� Funcionament d’equip de mestres (cicle, nivell, comissions, departament,…) 
 

L’equip de mestres funciona a través de cicle, claustre, comissions (biblioteca, informàtica, 
material i farmaciola i festes),....  

D’altra banda, tal com contempla la normativa un/a mestre assumeix la coordinació LIC, 
un altre assumeix la coordinació de riscos laborals i un altre la coordinació d’informàtica. 

 
� Acords específics en els apartats de regulació de la convivència, aprofitament dels 

recursos materials, gestió participativa, nivells d’instrucció, assoliment d’hàbits, 
tècniques  de treball. 

 
Regulació de la convivència 
 
La mediació escolar constituirà el mètode principal de resolució de conflictes en el centre. 
A nivell d’escola, diferenciem les normes greus i lleus recollides al RRI i a nivell d’aula, a 
principi de curs, amb els alumnes es treballen les normes d’aula. S’aprofita qualsevol situació 
curricular per treballar les normes (aula, sortides, colònies, activitats de cicle, intercicle,...). 
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Nivells d’instrucció 
 
Quan un alumne no assoleix o sobrepassa els objectius corresponents al curs o cicle. A la 
comissió d’avaluació es fa saber a la resta de mestres. Tot seguit es fa una derivació a l’EAP. 
Un cop parlat amb l’EAP es dedidirà si aquell alumne/a necessita alguna modificació 
curricular: PI o reajustament a nivell d’aula. 
Els suports  per part de la mestre d’Educació Especial es distribueixen segons les propostes 
que es fan a finals del curs anterior.  
 

� El treball cooperatiu amb els pares: AMPA, tutories, escola de pares… 
 
Diferenciem:    
- L’AMPA. Col·laboren en les festes (Nadal, Castanyada, Sant Jordi, Fi de curs). 
Organitzen les activitats extra-escolars. 
També s’encarreguen del servei d’acollida al matí (de 8: 00 a 9: 00). 
 
- Representants dels pares al Consell Escolar 
- Assistint a les reunions i entrevistes. 

 
� La cultura o estil institucional que caracteritza l’escola, costums, tradicions, 

maneres de fer que li son pròpies des de fa anys. 
 
Pel que fa les festes, cada trimestre es realitza una  conjuntament amb els pares: Nadal, 
Carnestoltes i Final de Curs. Tradicionalment es treballa la Castanyada, i el dijous gras i 
Sant Jordi. Com a novetats es celebra: Santa Cecília, el Dia de la Pau. També es realitza la 
Setmana Cultural entorn el centre d’interès que es decideix a l’inici de curs. 
 
� Vestuari 
 
Els alumnes de P3 fins a 2n de Cicle Inicial  han de portar bata. Per a les sessions de 
plàstica és opcional portar una bata per fer pintura, a cicles  superiors poden portar una 
samarreta vella. 
Per a les sessions d’Educació Física els alumnes de tots es cursos han de portar xandall 
(no és obligatori el de l’escola), calçat esportiu i mitjons gruixuts de recanvi. Els alumnes 
d’Infantil és recomenable que portin calçat amb velcro. A Educació Primària sempre que 
hi hagi disponibilitat de vestuaris, els alumnes han de dur un necesser amb sabó, tovallola 
petita i una samarreta de recanvi. 
Els alumnes que utilitzin el servei de menjador han de portar una bata a Infantil. Tots els 
nivells, a més a més, han de dur un tovalló, pasta i el raspall de dents. 
A les sortides és recomenable que els alumnes vagin amb xandall (recomenable el de 
l’escola) i calçat còmode. 
 
 
� Els sistemes de comunicació, regulació i control… 
 

Comunicació pares 
 
A principi de curs s’elabora un dossier per als pares d’informació diversa sobre l’organització 
i normes de l’escola. Per tal d’explicar la normativa i l’organització dins de l’aula es realitza 
una reunió a l’inici de curs, cada tutor/a a la seva aula corresponent. Per tractar assumptes més 
personals i individualitzats es realitzen les entrevistes, mínima una al llarg del curs. 
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S’utilitzen les circulars i l’agenda per comunicar-los d’altres aspectes. Si s’escau s’avisarà als 
pares per telèfon i en moments puntuals hi ha un  contacte verbal. A la porta de l’escola hi ha 
un taulell d’anuncis on hi ha totes les novetats i informació diversa. 
 
Des del centre es fa arribar als pares les diverses circulars informatives de l’AMPA. L’AMPA 
redacta a principi de curs un dossier on s’expliquen totes les activitats que organitzen. 

 
Comunicació alumnes 
 
Ús de les tutories a Primària.  
Explicació de les circulars. 
Contacte verbal. 

 
Comunicació mestres 
 
Per a un bon treball cooperatiu els mestres es reuneixen al Claustre, reunions de cicle i de 
comissions o càrrecs.  
Cada mestre disposa d’un espai. 
Taulell d’informació diversa. 
 
Control de la informació. 
 
Els mestres han de revisar diàriament les agendes i aquells documents que han de ser  signats 
pels pares i/o tutors 
Quan es reparteixin les circulars informatives a alumnes de la mateixa família es donarà al 
germà/na més petit/a. 

 
 

OBJECTIUS GENERALS 
 
 
Àmbit 1. Coordinació i gestió 
 

1.1 Modalitat de gestió institucional 
 
Relatius a la participació 
 
Fomentar la participació de tot el professorat a la vida del centre. 
Establir els canals que assegurin la participació de tots els sectors de la comunitat educativa 
en aquells òrgans en els quals estan representats.  
Assegurar el respecte i el compliment del RRI 
Generar un clima favorable per tal que el professorat, el personal no docent, l’alumnat i les 
famílies participin en la gestió del centre, dins dels paràmetres normatius. 
Assegurar el bon funcionament del centre per mitjà dels mecanismes de participació 
establerts: consell escolar, claustre, coordinacions, departaments, comissions i juntes 
d’avaluació. 
 
Relatius a la projecció externa del centre 
 
Vetllar per a que l’escola tingui un paper referencial dins la vida cultural de la població 
Col·laborar i cooperar amb altres institucions i entitats del poble 
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Fer de l’escola un espai obert al poble. 
 

1.2 Diversitat 
 

Coordinar els diferents recursos organitzatius per donar resposta a les necessitats dels 
alumnes. 
Utilitzar  diferents tècniques, formes d’organització, dinàmiques per afavorir les necessitats 
individuals. 
Vetllar per l’escola inclusiva. 
 

1.3 Educació per a la salut 
 

Vetllar per a que l’alumnat adquireixi estils de vida saludable. 
Aportar informació i estimular conductes de prevenció davant els riscos més greus i freqüents 
per a la salut individual i col·lectiva. 
Tenir cura de la salut i la seguretat dels nens/es en totes les activitats del centre. 
Fomentar l’educació en la sexualitat, l’alimentació sana, els hàbits saludables i d’higiene, 
addiccions als jocs d’ordinadors… 
 
Àmbit 2. Ensenyament-aprenentatge 
 
2.1 Ensenyament actiu 
 
Fomentar un ensenyament actiu, on els alumnes són els protagonistes, recollint els seus 
interessos i respectant el seu procés maduratiu. 
 
2.2 Ensenyament interactiu 
 
Potenciar l’intercanvi de coneixements entre els iguals i entre alumnes/adults  per tal 
d’afavorir el procés d’ensenyament-aprenentatge. 
Fomentar les situacions de diàleg i el treball en equip. Fomentar d’aquesta manera el treball 
de col·laboració en lloc del de competitivitat. 
 
2.3 Ensenyament constructivista 
 
Estructurar una metodologia on a partir dels interessos dels alumnes i de les seves idees 
prèvies i de les seves hipòtesis, puguin assolir a partir de la memorització comprensiva nous 
aprenentatges i relacions conceptuals. 
 
2.4 Formació integral/ Ensenyament competent 
 
Propiciar un ensenyament integral i variat, que faciliti i potenciï la diversitat de capacitats. 
Dotar l’alumne de les eines fonamentals per ser un membre actiu dins la comunitat al llarg de 
la seva vida . 
 
2.5 Ensenyament en la diversitat 
 
Fomentar el respecte a tots. 
Donar resposta a les desigualtats individuals i potenciar i recolzar la integració de tots els 
membres de la comunitat educativa, afavorint la igualtat d’oportunitats. 
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2.6 Valors de respecte i conservació del medi ambient 
 
Programar activitats destinades al coneixement de l’estudi de l’entorn (natura, historia, 
cultura) 
Conscienciar els/les alumnes que facin ús de papereres, contenidors de recollida selectiva… 
per fomentar criteris favorables a l’educació ambiental. 
 
Àmbit 3. Suport lògic a l’aprenentatge 
 
3.1 Avaluació 
 
Àmbit pedagògic 
Avaluar de forma continua. 
Partir dels coneixements previs de l’alumnat. 
Vetllar perquè els aprenentatges siguin funcionals i significatius. 
Fer que l’alumne/a sigui conscient del que sap, mitjançant l’avaluació i l’autoavaluació. 
Respectar els diferents ritmes d’aprenentatge i garantir l’atenció a la diversitat. 
Afavorir l’autoestima i la confiança en les seves possibilitats i capacitats. 
Vetllar per l’adquisició d’hàbits de treball i de tècniques d’estudi. 
Analitzar els resultats acadèmics obtinguts pels alumnes, per a adaptar les mesures correctives 
pertinents. 
 
Àmbit institucional: 
Fer participar a tots els membres de l’escola en el desenvolupament i aplicació d’aquest 
projecte educatiu. 
Potenciar el treball en equip del professorat, mitjançant les reunions de cicle, les comissions i 
els claustres. 
Potenciar xerrades, reunions i tallers per a les famílies i realitzades per diferents professionals. 
Facilitar entrevistes i reunions entre el/la mestre/a tutor/a i les famílies. 
Vetllar pel bon funcionament del servei de menjador. 
Possibilitar l’oferta d’activitats extraescolars que complementin l’acció educativa, cedint 
espais. 
 
3.2 Diversitat 
 
Potenciar recursos organitzatius per atendre la diversitat: atenció més individualitzada a través 
de Mestres de reforç, grups reduïts i desdoblaments. 
Potenciar la coordinació entre el/la tutor/a, Mestre d’Educació Especial i EAP per donar una 
resposta òptima a les desiguals necessitats dels alumnes. 
Col·laboració del MEE, EAP i tutors en l’elaboració de materials. 
Distribuir les hores d’EE en funció de les necessitats detectades a les memòries de final de 
curs. 
Adaptar els continguts al ritme evolutiu dels alumnes. 
Emprar metodologies de treball més actives 
 
3.3 Llengua catalana 
 
Utilitzar el català com a llengua vehicular i de comunicació en el procés d’ensenyament-
aprenentatge. 
Potenciar la llengua catalana en activitats diverses com la revista escolar, concurs literari, 
setmana cultural… 
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Treballar i viure la cultura i la tradició catalana a través de les festes, cançons, poemes… 
 
 3.4 Formació permanent 
 
Fomentar i afavorir les activitats de reciclatge, d’actualització de continguts i metodologies. 
Continuar rebent assessorament en el centre per part d’equips professionals envers temes 
d’interès proposats per l’equip docent. 
 
Àmbit 4. Suport de secretaria i administració a l’ensenyament 
 
4.1 Gestió económica 
Executar la gestió económica duent a la Comissió Econòmica l’extracte d’entrades i sortides 
de tot l’any per tal d’ésser aprovades en Consell Escolar. Paral·lelament donar una còpia a 
cada mestre per tal d’estar informats de l’economia de centre (en finalitzar l’any natural) 
Optimitzar els recursos de l’escola fent correspondre les despeses amb projectes assumits per 
tot el col·lectiu. 
Utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació interna i externa dels aspectyes 
administratius 
Mantenir actualitzats i informatitzats, si és possible, els inventaris i dipòsits documentals del 
centre. 
 
4.2 Diversitat 
Contemplar una partida en el pressupost per atendre les necessitats específiques dels alumnes. 
 
Àmbit 5. Serveis escolars 
 
5.1 Serveis 
Assegurar un bon funcionament dels serveis que ofereix l’escola i una connexió permanent 
entre aquests serveis i les necessitats dels nens/es: 

- Orientar l’organització i funcionament del menjador com un servei que, a 
més de l’alimentació, possibiliti l’adquisició d’hàbits personals i socials. 

- Orientar, si cal, a l’AMPA en l’organització de les activitats extraescolars. 
Així mateix proposar-li activitats que es creguin oportunes i canalitzar les 
seves iniciatives. 

- Vetllar pel bon estat de totes les dependències dell centre, serveis i neteja. 
- Coordinar el servei de transport escolar i vetllar pel seu bon funcionament. 

 
5.2 Diversitat 
 
Afavorir la igualtat d’oportunitats. 
Facilitar l’accès a tots els serveis escolars a tots els membres de la comunitat educativa sense 
cap tipus de discriminació. 
 
Àmbit 6. Entorn familiar 
 
Afavorir la comunicació entre família-escola, mitjançant entrevistes, tutories… 
Mantenir als pares i/o tutors informats del procés i evolució del seu fill-a. 
Mantenir els pares informats de la línea de l’escola i de les possibles modificacions i tenir en 
compte les seves aportacions. 
Fomentar la comunicació i la implicació de les famílies utilitzant la llengua catalana com a 
llengua vehicular. 



Escola Torrescasana                                                                         Projecte Educatiu de Centre 
 

 15 

 
Àmbit 7. Entorn  

 
Impulsar l’establiment de relacions i convenis amb altres centres i amb l’Ajuntament. 
Participar en activitats culturals i educatives proposades per institucions sempre que siguin 
coherents  amb el Projecte Educatiu i el Pla Anual del Centre. 
Potenciar la participació dels alumnes en la celebració de les festes populars i en les principals 
manifestacions culturals del nostre entorn. 
Potenciar la relació amb l’entorn social i natural: visites, excursions, colònies… 
Potenciar l’actitud de respecte envers l’entorn, afavorint aquelles accions medioambientals  
enfocades a millorar-lo. 
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ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
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Òrgans de Govern 

 
Unipersonals 
 
 

 Director/a: (art. 132 LOE i art. 16 ROC) 
                                 
La  direcció i responsabilitat general de l'activitat  escolar   del   col·legi   d'educació  infantil  
i  primària  correspon  al director, el qual vetlla per la coordinació de  la  gestió  del centre, 
l'adequació al projecte educatiu i a  la programació general. 
Correspon al director:                                  
a) Representar  el  centre  i  representar l'Administració educativa  en  el centre, sens perjudici 
de les competències  de la resta d'autoritats de l'Administració educativa. 
b)  Complir  i  fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta aplicació 
al centre. 
c)  Dirigir  i  coordinar  totes  les  activitats del centre  d'acord  amb  les  disposicions vigents i 
sense perjudici de les   competències  atribuïdes  als  òrgans  col·legiats  de govern. 
d)  Elaborar,  amb  caràcter  anual, en el marc del projecte  educatiu, la programació general 
del centre conjuntament amb  l'equip  directiu  i  vetllar  per l'elaboració, aplicació i  revisió, 
quan s'escaigui, del projecte curricular del centre  i  per la seva adequació al currículum 
aprovat pel Govern de  la Generalitat. 
 e)  Col·laborar  amb els òrgans superiors de l'administració  educativa. 
 f)  Exercir  la  prefectura  de  tot  el personal adscrit al  col·legi. 
 g)  Convocar  i  presidir els actes acadèmics i les reunions  dels  òrgans  col·legiats  del  
centre,  visar  les  actes i  executar els seus acords en l'àmbit de la seva competència. 
h)  Tenir  cura  de  la  gestió  econòmica  del  col·legi  i  formalitzar   els   contractes   relatius   
a  l'adquisició,  alienació i lloguer de béns i els contractes de serveis i de  subministraments,  
d'acord  amb la normativa vigent. Obrir i  mantenir  els  comptes  necessaris  en entitats 
financeres i  autoritzar  les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb  el pressupost del 
centre. 
 i)  Visar  les  certificacions  i els documents oficials del  centre. 
 j)  Designar  el  cap  d'estudis,  el  secretari i el cap de  residència,  si n'hi hagués, i proposar 
el seu nomenament al  delegat    territorial    corresponent    del    Departament  
d'Ensenyament. També   correspon  al  director  nomenar  els  òrgans unipersonals de 
coordinació. 
 k)  Vetllar  pel  compliment del Reglament de règim interior  del centre. 
 l)  Assignar  el  professorat als diferents cicles, cursos i  àrees en la forma més convenient per 
a l'ensenyament, tenint  en compte l'especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit   cada   
mestre   i  les  especialitats  que  tingui  reconegudes,  en  el  marc  general  de  les necessitats 
del  centre i el seu projecte educatiu, escoltat el claustre. 
m)  Controlar  l'assistència  del  personal  del centre i el  règim  general  dels alumnes, vetllant 
per l'harmonia de les  relacions interpersonals. 
n)  Fomentar  i  coordinar  la  participació  dels diferents  sectors   de  la  comunitat  educativa  
i  facilitar-los  la  informació sobre la vida del centre i les activitats pròpies  en el marc de la 
normativa vigent. 
o)  Elaborar,  conjuntament amb l'equip directiu, la memòria  anual   d'activitats   del   centre   
i  trametre-la   a  la  corresponent    delegació    territorial   del   Departament  d'Ensenyament,  
un  cop el consell escolar del centre n'hagi  emès el corresponent informe. 
p)  Altres  funcions  que  per  disposicions del Departament  d'Ensenyament siguin atribuïdes 
als directors dels centres. 
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 Cap d'Estudis: (art. 17 ROC) 
 
Correspon  al  cap  d'estudis  la  planificació,  el  seguiment  i  l'avaluació  interna  de  les  
activitats  del  centre,  i  la  seva  organització  i  coordinació,  sota el  comandament del 
director del col·legi. 
 
Són funcions específiques del cap d'estudis:   
 
-Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si  del propi centre com amb els centres 
públics que imparteixen  l'educació   secundària   obligatòria,   als  quals  estigui  adscrit. 
- Coordinar  també  quan  s'escaigui,  les activitats  escolars  complementàries  i  dur  a  terme  
l'elaboració de  l'horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i  altres  espais  docents  
segons la naturalesa de l'activitat  acadèmica, escoltat el claustre. 
- Coordinar  les activitats extraescolars en col·laboració amb  el  consell  escolar  del  centre i 
les associacions de  pares. 
- Coordinar les relacions amb els serveis educatius del  Departament  d'Ensenyament  i  
especialment  amb  els equips  d'assessorament psicopedagògic. 
- Substituir el director en cas d'absència. 
- Coordinar  l'elaboració  i  l'actualització del projecte  curricular  de  centre  i  vetllar  per  
l'elaboració de les  adequacions   curriculars   necessàries   per   atendre   la  diversitat  dels  
ritmes d'aprenentatge i la singularitat de  cada    alumne,   especialment   d'aquells   que   
presentin  necessitats   educatives   especials,   tot   procurant   la  col·laboració   i  
participació  de  tots  els  mestres  del  claustre en els grups de treball. 
- Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels  alumnes  es  dugui  a  terme  en  
relació  amb els objectius  generals  d'àrea  i  d'etapa,  i en relació amb els criteris  fixats  pel 
claustre de professors en el projecte curricular  de   centre. 
- Coordinar   la   realització  de  les  reunions  d'avaluació  i  presidir  les  sessions d'avaluació 
de fi de  cicle. 
- Vetllar  per  la coherència i l'adequació en la selecció  dels  llibres de text, del material 
didàctic i complementari  utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixen en  el 
col·legi. 
- Coordinar   la   programació   de   l'acció   tutorial  desenvolupada en el centre i fer-ne el 
seguiment. 
- Coordinar   les   accions  d'investigació  i  innovació educatives i de formació i reciclatge del 
professorat que es  desenvolupin en el col·legi, quan s'escaigui. 
- Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o  atribuïdes per disposicions del 
Departament d'Ensenyament. 
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Secretari/a: (art. 18 ROC ) 
 
Correspon  al  secretari  dur  a  terme  la gestió de  l'activitat econòmica i administrativa del 
col·legi, sota el  comandament del director, i exercir, per delegació d'aquest,  la prefectura del 
personal d'administració i serveis adscrit  al col·legi, quan el director així ho determini. 
 
Són funcions específiques del secretari les següents:   
 
- Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i  aixecar les actes de les reunions que 
celebrin. 
- Tenir  cura de les tasques administratives del col·legi, atenent la seva programació general i 
el calendari escolar. 
- Estendre les certificacions i els documents oficials del  col·legi, amb el vist-i-plau del 
director. 
- Dur   a  terme  la  gestió  econòmica  del  centre,  la  comptabilitat  que  se'n  deriva  i  
elaborar i custodiar la  documentació   preceptiva. Obrir   i  mantenir  els  comptes  necessaris   
en   entitats   financeres,  juntament  amb  el  director. Elaborar el projecte de pressupost del 
col·legi. 
- Vetllar   per   l'adequat   compliment   de  la  gestió  administrativa  del  procés  de 
preinscripció i matriculació  d'alumnes,   tot   garantint   la   seva   adequació  a  les  
disposicions vigents. 
- Tenir  cura  que  els  expedients acadèmics dels alumnes  estiguin  complets  i  diligenciats 
d'acord amb la normativa  vigent. 
- Ordenar  el  procés  d'arxiu  dels documents del centre,  assegurar  la  unitat dels registres i 
expedients acadèmics,  diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 
- Confegir i mantenir l'inventari general del centre. 
- Vetllar  pel  manteniment  i  la conservació general del  centre, de les seves instal·lacions, 
mobiliari i equipaments  d'acord  amb les indicacions del director i les disposicions  vigents. 
Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui.  
- Dur  a  terme  la  correcta  preparació  dels  documents  relatius  a  l'adquisició, alienació o 
lloguer de béns i als  contractes  de  serveis  i  subministrament,  d'acord amb la  normativa 
vigent. 
-Aquelles  altres funcions que li siguin encarregades pel  director  del  col·legi  o  atribuïdes  
per disposicions del  Departament d'Ensenyament. 
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Òrgans col·legiats de govern 

 
       Correspon al Consell Escolar:  (art.127 LOE i art. 33 ROC) 

(Nota: en cas de contradicció recordem que per jerarquia normativa preval el que diu la 
LOE). 

El consell escolar del centre té les competències següents (Art. 127  LOE): 

a. Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del 
títol V d’aquesta Llei. 

b. Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de 
les competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i 
organització docent. 

c. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats 
pels candidats. 

d. Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix 
aquesta Llei. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de 
l’equip directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per 
majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director. 

e. Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció al que estableixen aquesta 
Llei i les disposicions que la despleguin. 

f. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la 
normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director 
corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la 
convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, pot 
revisar la decisió adoptada i proposar-hi, si s’escau, les mesures oportunes. 

g. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la 
igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els 
àmbits de la vida personal, familiar i social. 

h. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i 
aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix 
l’article 122.3. 

i. Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb 
les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes. 

j. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment 
escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el 
centre. 

k. Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració 
competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la 
gestió, i sobre els altres aspectes relacionats amb aquesta qualitat. 

l. Qualsevol altra que li atribueixi l’Administració educativa. 

En el si del Consell Escolar es constituirà una comissió econòmica, formada pel director/a, un 
representant dels professors, un representant del pares/mares, el representant de l'Ajuntament i 
el secretari/a.  

La comissió econòmica es reunirà dues vegades a l’any amb caràcter ordinari, preferentment a 
l’inici i al final de curs  i, amb caràcter extraordinari, quan sigui necessari. 
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En qualsevol comissió hi podran assistir altres membres de la comunitat educativa, per 
invitació del seu president/a.  

Les funcions de la comissió econòmica seran les d'estudiar, informar i elevar propostes al ple 
del consell en assumptes relacionats amb la gestió econòmica del centre i dels seus serveis. 
No li són delegables l’aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del 
centre. 

Altres comissions del Consell Escolar: 
 
� Comissió permanent: Formada pel Director, Cap d’Estudis, 1 pare, 1 

professor, Secretari (amb veu i sense vot). Amb les competències que li 
delegui el Consell Escolar. No són delegables les competències referides a: 

° Les de creació d’òrgans de coordinació. 
° Aprovació del PEC, del Pressupost i la seva liquidació, del RRI i de 

la PGC. 
El Consell Escolar del centre delega en aquesta comissió totes les competències llevat de les 
descrites anteriorment. La Comissió Permanent podrà fer ús d’aquesta delegació a criteri del 
seu president. De l’ús d’aquestes delegacions se’n donarà compte al ple del Consell Escolar 
en la primera sessió posterior que es realitzi. 
 

� Comissió de convivència: Formada per 2 professor/s, 2 pare/s o mare/s elegits 
entre els membres d’aquests sectors del Consell Escolar, i que serà presidida 
pel Director del centre. Podran participar en les seves reunions amb veu però 
sense vot, el Cap d’Estudis del centre i el mestre/a tutor/a de l’alumne/a 
afectat/ada. 

Les funcions d’aquesta comissió seran les que li encomana el Decret 279 de Drets i Deures 
dels alumnes. 
El Director nomenarà l’ instructor/a dels expedients disciplinaris que afectin els alumnes 
d’aquest centre. 

L’alumnat del cicle superior podrà participar en les sessions del consell escolar, amb veu i 
sense vot, mitjançant els seus delegats de curs, quan el president del consell ho consideri 
convenient. 

Claustre de professors 

És l’òrgan propi de participació del professorat en la gestió i la planificació educatives del 
centre. Està integrat per la totalitat dels mestres que hi presten serveis i és presidit pel 
director/a. 

El dia de les reunions es determinarà a l’inici de cada curs escolar a la programació anual del 
centre. Les reunions extraordinàries i per motius d'urgència es celebraran tantes vegades com 
sigui necessari. Es preceptiu celebrar un claustre al començament i al final de cada curs 
escolar. 

Serà obligatòria l'assistència del professorat a totes les reunions sempre que se'ls hagi 
convocat reglamentàriament. Les absències seran justificades per escrit dirigit al director amb 
l’expressió dels motius i abans de la celebració de la sessió. En casos de força major la 
direcció excusarà la falta de presència del professor/a. 
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Les funcions del claustre de professors seran les establertes a la normativa vigent:   (art. 129 
LOE i art. 38 ROC).  

a. Formular a l’equip directiu i al consell escolar propostes per a l’elaboració dels 
projectes del centre i de la programació general anual. 

b. Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels 
projectes i de la programació general anual. 

c. Fixar els criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels 
alumnes. 

d. Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica 
i en la formació del professorat del centre. 

e. Elegir els seus representants en el consell escolar del centre i participar en la 
selecció del director en els termes que estableix aquesta Llei. 

f. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats 
pels candidats. 

g. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment 
escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el 
centre. 

h. Emetre informe sobre les normes d’organització i funcionament del centre. 
i. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i 

vetllar perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent. 
j. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre. 
k. Qualsevol altra que li atribueixin l’Administració educativa o les normes 

d’organització i funcionament respectives. 

Òrgans de coordinació del centre. 

Col·legiats: els equips de cicle. 
Unipersonals: els coordinadors de cicle (1 de parvulari i 1 de primària) 

Seran també òrgans unipersonals de coordinació del centre els següents: 

° El coordinador d’informàtica. 
° El coordinador de Llengua i Cohesió Social 
° El coordinador de riscos laborals. 

Són funcions del equips de cicle les següents (Art. 42 ROC): 
 
Els  equips de cicle són els òrgans de coordinació, la funció principal dels quals és organitzar i 
desenvolupar els ensenyaments  propis  del  cicle en els col·legis d'educació infantil i primària 
d'estructura lineal. 
A  més de la funció principal descrita, els equips de cicle  poden  formular  propostes  
relatives  als  projectes educatiu  i  curricular  del  centre  i  a  llur programació general. 
En els equips de cicle s'hi integren tots els mestres que imparteixen docència en el 
corresponent cicle. 
Els equips de cicle estan coordinats pel corresponent coordinador de cicle, sota la supervisió 
del cap d'estudis. 
Els  equips  de  cicle  duran  a  terme  les sessions d'avaluació   dels   seus   alumnes  i  es  
constituiran  en comissions  d'avaluació,  presidida pel cap d'estudis, per a l'avaluació i 
promoció dels alumnes que finalitzen un cicle.  
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Comissions d'avaluació 

Les comissions d'avaluació de cicle estaran formades per tots els mestres que exerceixen en el 
cicle, presidits pel cap d'estudis o per qui, a aquest efectes, n’exerceixi les funcions. Es podran 
incorporar a les sessions d’avaluació aquells professionals, ( EAP, Logopeda, ...)  que també 
hagin intervingut en el procés d'ensenyament dels alumnes. 

Aquestes comissions es reuniran com a mínim un cop per trimestre, convocades pel cap 
d'estudis , director del centre o coordinador. Són funcions d'aquestes comissions analitzar 
col·lectivament l'evolució dels aprenentatges de cada alumne i establir com a conseqüència les 
mesures d'adequació i reforç, la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació 
que convinguin per a les activitats educatives del cicle. 

En la darrera sessió del cicle faran la valoració final per àrees i la valoració global del progrés 
de cada alumne, així com prendran la decisió de la no promoció de cicle, tot explicitant quines 
activitats convenen en el cicle següent per assolir objectius no acomplerts. 

Altres Comissions 

Comissió de seguiment de l’evolució dels alumnes amb escolaritat compartida  
Funcions 

� Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes i introduir, si escau, modificacions 
en l’atenció educativa. Aportar a la comissió d’avaluació informació sobre la 
seva evolució i els seus aprenentatges. 

 

Components 

� 1 professional centre E.E. 
� 1 professional del CEIP 
� 1 professional de l’EAP 

Coordinador 

� tutor del centre on es trobi matriculat l’alumne 

Comissió d’ Atenció a la Diversitat (CAD) 
Funcions 

� Fer una planificació global del centre de l’atenció a la diversitat de l’alumnat.  

Components 

� mestre/a E.E. 
� coordinador/a LIC 
� Cap d’Estudis 
� coordinador/a Ed. Primària 
� professional de l’EAP 

Coordinador 

� Cap d’Estudis. 
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Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPAs) 

                  Són els col·lectius formats pels pares/mares d’alumnes matriculats al centre, que es regiran 
d'acord amb els seus estatuts, tot respectant el present R.R.I. Les seves funcions  i/o 
competències seran les establertes per la normativa vigent         

                  (Decret 2002/87, de 19 de maig – DOGC 19.6.87). 
 
 
 

▪ AVALUACIÓ i PROMOCIÓ  
 
Considerem l’avaluació com a part fonamental del procés educatiu. Aquesta serà 

inicial, sumativa i final. L’esforç de l’alumnat, la participació, així com, la diversitat de 
capacitats seran punts a tenir en compte a l’hora d’avaluar. 
 
 

Criteris generals d’avaluació i recuperació 

 

El professorat ha d’establir, deixar constancia i comunicar a les famílies i, si cal a 
l’alumnat,  els criteris d’avaluació de les diferents àrees. 

El professorat haurà de tenir en compte els criteris aprovats per les reunions de 
Claustre, Etapa o Àrea. 

En els criteris d’avaluació hi han de constar els  objectius i continguts de l’àrea 
avaluats, les competències bàsiques avaluades, el tipus de prova, el valor que es dóna a cada 
prova, el sistema de recuperació… 

Els diferents ítems referits a l’actitud (participació, esforç, ànim de superació, treball a 
clase, treballl a casa…) es valorarà amb un 20% de la nota global. 

S’ha d’establir d’on surt la nota de final de curs: mitjana de trimestres, avaluació 
continuada…  

El professorat també farà una autoavaluació. Dins l'avaluació sumativa inclourem la 
formadora, que parteix del propi docent. 
 

Avaluació interna 
 
L’Avaluació Interna del Centre es planteja com una acció continuada de la nostra 

tasca, tant des del punt de vista organitzatiu com especialmente des del pedagògic. Aquesta 
revisió es realitza en diferents àmbits i amb diversos instruments. 
Àmbits: 
Reunions regulars d’Equip Directiu, Equip Pedagògic, Claustre, Etapa i Cicle. 

- Reunions d’avaluació de nivell a final de trimestre. 
- Reunions extraordinàries. 

 
Instruments: 

- L’instrument esencial de l’avaluació interna és la memoria 
- Avaluacions inicials a cada nivell que queden especificades cada curs al 

Pla Anual. 
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- Al llarg de cada període oficial es realitza un estudi exhaustiu de  
determinats objectes d’avaluació, i s’elabora el corresponent informe amb 
les conclusions i les propostes de millora. 

 
Planificació i seguiment: 

- Com a resultat del procés avaluatiu s’acorden les propostes de millora 
pertinents per al proper període (generalment, el curs següent) 

- El Pla Anual recollirà les conclusions i propostes del curs anterior en forma 
d’objectius i orientacions per al curs corresponent. 

- Els Equips Directiu i Pedagògic tindran com a tasca habitual el seguiment 
dels acords presos, i faran propostes per a les revisions pendents. 

 
 

DIFUSIÓ I AVALUACIÓ DEL DOCUMENT 
 
És important que el PEC sigui un document que estigui a l’abast de la comunitat educativa. Es 
facilitarà una part esquemàtica dels objectius i les normes i drets a cada família i als Mestres, 
així com als membres del Consell Escolar. Es deixarà una còpia de tot el document a 
recepció. Durant les hores dedicades a les reunions Mestres- famílies es podrá consultar el 
total del document.  
La  pàgina Web- BLOC serà un mitjà de difusió  
El document es donarà per primer cop al començament del curs 2010-2011, abans de les 
reunions inicials,  i també en el moment de realitzar noves matrícules. Al Consell Escolar es 
facilitarà durant la sessió per poder aprovar-ho i als mestres nouvinguts quan s’incorporin al 
centre.  
 
Procés avaluació del PEC 
 

QUI 
 

QUÈ COM 
 

QUAN 
 
Director 

 
PEC:  Objectius 
generals  
seleccionats 
 

 
Projecte de direcció 
 

 
Inici / Final  � cada 
4 anys 

 
Equip Directiu amb 
l’assessorament del 
claustre 
 

 
Concretar objectius 
generals seleccionats 

 
PAC : memòria + 
avaluació interna 

 
Anualment 

 
Consell Escolar 
(Comunitat) 
 

 
PEC (tot) 

 
Revisió general 

 
Cada 8 anys 

 
Avaluació orientada a la millora i l’optimització. Seguiment i control de l’aplicació 

- Desplegament del PEC en els projectes d’acció directiva. 
           Avaluació  en les memòries corresponents 
           Incorporació al PEC, en forma d’annexes, les decisions i conclusions preses. 

- Desplegament del PEC en els propers PAC 
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Avaluació en les memòries corresponents. 
Incorporació al PEC, en forma d’annexes, les decisions i conclusions preses. 

 
Adequació del projecte als canvis socials i legals, dins i fora de l’escola.Revisió general 
cada 8 anys. 
 
 

DOCUMENTS ANNEXOS 
 
El Centre articularà els mecanismes necessaris per tal de garantir la revisió del document i 
l’actualització, en forma de documents annexos, fruits del desplegament dels ja consensuats o 
d’altres encara no elaborats. 
 
Documents annexos 
 

- Reglament de Règim Interior (aprovat el 10 de desembre de 2008) 
- Projecte Lingüístic (aprovat el 10 de desembre de 2008) 
- Pla d’Atenció a la Diversitat (aprovat el 7 d’abril de 2010) 

 

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES I FINALS: 

Primera: 

- Queden derogades totes les normes i / o circulars que hagin estat acordades amb anterioritat 
i que s'oposin a l'establert en el present PEC. 

Segona: 

 - Sota la supervisió de l’equip directiu del centre es podran elaborar manuals de funcions, 
descriptors de llocs de treball, concrecions i/o matisacions d’aspectes regulats en aquest PEC, 
sempre que no contradiguin el seu contingut. 

Tercera: 

- Aquest PEC entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell Escolar del Centre. 

 

 

Vilanova d’Espoia a , 7 d’abril de 2010 

Signatura 

 

El Director/a del Centre i president/a del Consell Escolar 

 

Diligència per fer constar que el present projecte educatiu de centre ha estat aprovat pel 

Consell Escolar del Centre en la seva reunió de data 7 d’ABRIL de 2010. 

 

Vist i plau,  
El director/a del centre    El secretari/a del centre 



Escola Torrescasana                                                                         Projecte Educatiu de Centre 
 

 27 

ADDENDA 
 
Les ampliacions i adequacions realitzades als apartats  següents 
 

- Justificació 
- Context normatiu 
- Anàlisi del context 
- Trets d’identitat 
- i documents annexos:  

� Normes d’Organització i Funcionament de Centre  (revisat amb les 
addendes corresponents al 26 de maig de 2016) 

� Projecte Lingüístic (aprovat el 10 de desembre de 2008) 
� Pla d’Atenció a la Diversitat (aprovat el 7 d’abril de 2010) 
� Projecte de convivència (elaborat el 26 de maig de 2016) 

 
 

 
entraran en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell Escolar del Centre. 
 
 
 
Vilanova d’Espoia, 26 de maig de 2016 
 
 
 
Signatura: 
 
 
 
 
El Director/a del Centre i president/a del Consell Escolar 


