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1. INTRODUCCIÓ

L’Escola La Sínia és un centre públic situat al barri de la Granja de Molins de Rei. Es va crear l’any

2004 i el curs 2011-12 va sortir-ne la primera promoció.

La  finalitat  del  projecte  educatiu  és  acompanyar  el  desenvolupament  global  dels  infants  per

esdevenir persones proactives i transformadores de l’entorn que els envolta, i fer que cadascun

d’ells assoleixi uns bons aprenentatges: intel·lectuals, afectius, emocionals i socials.

Acompanyar el creixement personal i professional dels adults del centre i facilitar la implicació i la

reflexió conjunta amb les famílies és també un dels eixos vertebradors de l’escola.

2. PRINCIPIS BÀSICS

Escola arrelada i oberta al món

La Sínia és una escola arrelada als trets d’identitat  de Catalunya i del municipi.  Amb aquesta

cultura  com  a  base,  té  interès  a  transmetre’n  la  realitat  lingüística,  històrica,  geogràfica  i

sociocultural.

Tenim els ulls oberts al món i a les realitats que ens envolten, ens interpel·len per tal d’incorporar-

les i sentir-les com a nostres.  

El  centre fa servir  la  llengua catalana com a llengua vehicular  de les activitats i  de totes les

comunicacions.

Escola acollidora i integradora

La Sínia és una escola que vol acollir des de la riquesa de la diferència. A partir de les seves

possibilitats,  recursos humans  i  materials,  treballa  pel  creixement  individual,  per  l’adaptació  a

l’entorn, i adequa de manera dinàmica els dissenys curriculars a la realitat específica de cada

infant i cada grup.

Escola democràtica i participativa

La Sínia és una escola que respecta les diferències polítiques,  religioses i filosòfiques,  oberta

davant  les  diferències  d’opinió,  pensament  i  personals  entre  els  membres  de  la  comunitat.

Possibilita espais de participació i presa de decisions a totes les persones que la2 integren, tenint

en compte el principi de la inclusió i l’equitat.
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Autonomia i responsabilitat

La Sínia exerceix  l’autonomia en els  seus àmbits,  pren decisions  globals  i  organitza els  seus

recursos en funció de les necessitats que té com escola.

Aquesta autonomia ens permet concretar les decisions organitzatives i pedagògiques d’acord amb

el marc legislatiu vigent, interpretant-lo en funció de les necessitats de l’escola.

Escola globalitzadora

La Sínia és una escola que treballa de manera integrada els aprenentatges des de la complexitat

de la realitat i de l’individu. El treball es fa des de la globalitat de l’infant, tenint en compte els

aspectes motrius, intel·lectuals, emocionals i relacionals.

Escola que aprèn, el gust per aprendre

A La  Sínia  tothom  aprèn;  és  una  escola  que  utilitza  la  reflexió  com  a  eina  de  construcció

permanent  amb  tota  la  comunitat.  Els  aprenentatges  tenen  en  compte  totes  les  dimensions:

aprendre a ser, a fer i a conviure. Pretenem que els infants s’encomanin del gust per aprendre i

s’impliquin en el seu procés educatiu.  
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3. ORGANITZACIÓ

A La Sínia ens organitzem segons regula les NOFC. Aquest  document  mostra de forma més

explícita les funcions i l’organització de cada òrgan o funció. Agrupa també el conjunt d'acords

d'organització i funcionament que s'hi porten a terme per fer possible el dia a dia a l’escola i el

treball educatiu amb els infants, docents i famílies.

Tal i com marca la normativa vigent, La Sínia s’organitza de la manera següent:

• L’equip  directiu  està  compost  pels  tres  òrgans  unipersonals  de  direcció,  cap  d’estudis  i

secretari.

• Els òrgans de govern i consultius són el consell escolar i el claustre de docents. A La Sínia

s’entén  que tots i cadascun dels membres del claustre són necessaris i imprescindibles per

liderar el projecte de l’escola. Entesos com a agents actius per a l’acompanyament dels infants

i per a la reflexió constant en la millora del projecte de La Sínia.

• Els òrgans de coordinació de centre són els següents.

◦ Coordinació pedagògica

◦ Coordinació dels tres cicles: petits, mitjans i grans.

◦ Coordinació d’informàtica

◦ Coordinació de riscos laborals

◦ Coordinació de llengua i cohesió social (LIC)

◦ Coordinació de biblioteca

◦ Comissió d’atenció a la diversitat

◦ Coordinació amb l’AFA

◦ Comissió Social

◦ I totes les comissions i coordinacions de docents o de docents i famílies que el projecte

d’escola requereixi en cada moment.
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4. PROPOSTES METODOLÒGIQUES

A La Sínia hi conviuen diferents propostes metodològiques que es complementen amb l’objectiu

de contribuir en l’aprenentatge i el desenvolupament  integral dels infants que en formen part.

PROJECTES

Des d’un inici l’escola s’ha basat en el desenvolupament de l’aprenentatge a través d’un treball

globalitzat, a partir de la realització de petites recerques o projectes de treball, que sorgeixen, de

forma majoritària, d’un entorn real i complex. Té importància la significativitat, la contextualització

de la pregunta i l’organització de les activitats  per tal que els infants se sentin partícips del seu

procés d’aprenentatge.

Els projectes plantegen un repte, una petita investigació o una pregunta inicial amb l’objectiu de

motivar  i  encaminar  els  infants  a  la  seva  resolució.  A partir  d’aquí  es  planifiquen  un  seguit

d’activitats  d’exploració  dels  coneixements  previs,  d’introducció  de  nous  punts  de  vista,

d’estructuració dels nous coneixements que serviran per respondre la pregunta inicial  amb un

producte final que posa en joc els aprenentatges.

Al llarg de la seqüència del projecte es requereix diversitat de recursos que li donen sentit. Les

sortides, colònies i altres activitats didàctiques hi juguen un paper destacat, esdevenen vivències

significatives.

Pren  rellevància  en  aquest  procés  la  comunicació  final  dels  aprenentatges  i  el  seu  procés

d’avaluació i reflexió.  

Els projectes s’emmarquen majoritàriament en el grup classe, i també se’n realitzen  de centre, en

els quals participa tota la comunitat, i microprojectes, que impliquen uns pocs infants.

ITINERARIS PERSONALS

Els  Itineraris  Personals  són  una  proposta  metodològica  de  personalització  de  l'aprenentatge,

l'objectiu de la qual és que els infants, amb l’acompanyament dels docents, prenguin consciència

del seu procés d'aprenentatge.

Els itineraris s'adeqüen a cadascú acordant objectius de treball específics. Posen a l’abast dels

infants un conjunt d’eines i recursos per tal que aquests puguin desenvolupar aspectes concrets

del currículum.

L’objectiu d’aquesta personalització compartida entre infant i docent és apoderar-lo del procés de

creixement per tal que cada infant doni el màxim d’ell mateix.
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Els coneixements i les estratègies que els infants van adquirint en els itineraris personals podran

esdevenir elements que posin en joc en els projectes.

LES TIC

A La Sínia entenem les TIC com una eina transversal tant  per personalitzar les propostes de

treball dels d’infants en els itineraris com en el treball d’investigació, cerca i comunicació. Aquestes

permeten transformar la informació en coneixement, la qual cosa atorga el protagonisme a  l'infant

que aprèn amb l'acompanyament del docent dissenyant entorns d'aprenentatge que faciliten els

seus processos.

EXPRESSIÓ

A La Sínia entenem que el llenguatge és clau per comunicar, i que és amb la comunicació que

podem resoldre les situacions que ens envolten. Des de la part més emocional i individual fins a la

part més funcional i col·lectiva.

L’educació artística afavoreix l’estructuració del pensament de l’alumnat en tant que analitza la

realitat,  ajuda  a  comprendre  i  respondre,  sentir,  distingir,  pensar  i  construir.  L’art  genera

coneixement i transferència a altres situacions i contextos tot desenvolupant un pensament crític,

obert i flexible.

La llengua anglesa esdevé una eina cabdal per tal de comunicar-se de forma funcional amb altres

persones, n’amplia el seu horitzó i esdevé un vehicle que permet un major accés al coneixement.

És important per assolir-ho oferir espais on aquesta llengua tingui un ús social.

COS

A La Sínia s’entén que potenciar  i  treballar  la psicomotricitat  és clau per al  desenvolupament

motriu, cognitiu, comunicatiu i afectiu dels infants. De fet,  ja des de ben petits, creixen, juguen i

aprenen principalment a través del moviment i de la relació amb els altres.

Hem establert una praxi psicomotriu característica, basada en la proposta de Bernard Aucouturier,

els primers anys d’escola, que continua els següents cursos amb el treball del cos i l’expressivitat

de l’infant amb l’educació física i les arts escèniques.

El pati és un espai de relació intergeneracional amb diversitat de propostes on els infants juguen

lliurement. Enriqueix el dia a dia de l’escola deixant lloc a l’espontaneïtat en el joc i a les emocions.

L’activitat física i el joc simbòlic ajuden els infants a trobar dinàmiques diferents de l’activitat de

l’aula.
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PARTICIPACIÓ

Ser membre de l’escola vol dir viure i interactuar amb el col·lectiu. Per això s’estableixen moments

per tal que els infants aprenguin a participar cada vegada de forma més implicada en el dia a dia

de La Sínia.

Des  de  la  rotllana  dels  més  petits  fins  al  Consell  d’Escola,  on  hi  participen  els  grans,  són

components  essencials  per  desenvolupar  la  competència  social  i  ciutadana,  i  ens  permeten

treballar-la i esdevenir persones crítiques amb l'entorn proper.

A La Sínia el  “Treball  per al  Col·lectiu”  és també un element de participació.  Hi ha propostes

diferents per a cada nivell, que s’inicien amb el seu entorn més proper i acaben amb la implicació

dels grans en una tasca que va més enllà de l’escola. Aquest projecte ofereix continuïtat un cop

acabada l’escolaritat a aquells alumnes que volen seguir compromesos amb La Sínia.

7



5. AVALUACIÓ

A La Sínia s’entén l’avaluació com una activitat que forma part del procés d’aprenentatge de cada

infant. Són els infants els protagonistes implicats en aquest procés. Al professorat li serveix per a

valorar la planificació i el desenvolupament del currículum a l’aula.

També s’entén l’avaluació com un acte col·lectiu dels docents implicats, i s’han establert un seguit

de  juntes  d’avaluació  que  permeten  compartir  estones  de  reflexió  i  treball  per   marcar  uns

objectius prioritaris amb els grups i els infants, per acordar les estratègies específiques que ajudin

a assolir-los en cada cas.

L’autoavaluació és present a l’aula al llarg de tota l’escolaritat i es va implementant cada vegada

de forma més complexa, seguint l’evolució madurativa de l’infant. El fa agent i protagonista del seu

propi aprenentatge i, per tant, el fa també responsable de tot el seu procés educatiu. A través de

l’autoavaluació es fan coneixedors de la seva realitat, els possibilita ser-ne conscients, gaudir-ne i

compartir-la amb els altres.

L’autoavaluació  també possibilita  un procés d’autocrítica que genera hàbits  de reflexió.  És un

procés que pretén estimular els infants perquè no donin un caràcter negatiu a l’autocrítica, sinó

que siguin capaços d‘entendre la percepció d’un error com la possibilitat de modificació i, per tant,

de creixement.

A l’inici  de  l’escolaritat  els  tutors  fan  un  informe  per  a  les  famílies  que  es  transforma,  més

endavant, en un retorn per escrit de l’autoavaluació feta per l’infant. Aquest retorn complementa

l’autoavaluació i té la missió d’acompanyar l’infant perquè cada vegada sigui més capaç d’ajustar-

se en les valoracions que fa sobre el seu procés de creixement personal.

Des de l’escola entenem que aquesta informació és suficient per fer un seguiment acurat per part

de les famílies de l’evolució dels seus fills. Tanmateix, es posa a l’abast de les famílies tota aquella

documentació establerta per la normativa vigent.
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6. COMUNITAT

ALUMNES

L’alumnat  és  el  protagonista  fonamental  de  l’escola  i  el  tenim  en  compte  en  el  conjunt  de

decisions, accions, organismes i planificacions.

L’escola vetlla perquè tot l’alumnat aprengui i, a la vegada, se li encomanin les ganes de saber en

el millor clima de confiança, plaer i esforç.

El respecte, la cura i l’escolta de tot els infants en qualsevol àmbit de l’escola és un aspecte bàsic

del  funcionament.  L’alumnat,  alhora,  ha  de  tenir  cura,  respectar  i  actuar  obertament  i  amb

responsabilitat en el conjunt de decisions que li pertoquen. Participar en la mesura de les seves

possibilitats i edats en les decisions que es prenen a nivell d’escola.

L’escola fa propostes per formalitzar aquesta implicació tant pel que fa a la planificació i la gestió

del currículum a l’aula, com pel que fa a les decisions més generals d’escola.

DOCENTS

La tasca dels mestres és acompanyar els infants en el procés de creixement personal tant pel que

fa procés de creixement cognitiu i maduratiu com en l'assoliment de continguts i aprenentatges.

Són responsables de disposar d’eines, estratègies i dinàmiques per tal que els infants treballin per

a l’assoliment dels diferents hàbits personals d’actitud i de treball, i també de vetllar pel treball

conjunt del grup.

Aquest  acompanyament  dels  infants s’ha de fer  de forma compartida i  col·laborativa  amb les

famílies.

Per  tal  de  dur-ho  a  terme,  l’escola  ofereix  mitjans  de  reflexió,  acompanyament,  formació  i

informació que contribueixen al creixement professional i personal dels docents.   

L’escola treballa de manera que tots els docents teixeixin un únic projecte.

FAMÍLIES

El projecte de La Sínia entén la  relació família-escola com un fet  indestriable.  Creiem del  tot

important i necessari que les famílies formin part activa de la comunitat educativa del centre: per

aquest  motiu  es  treballa  per  afavorir  situacions  en  què  les  famílies  entrin  al  centre  i  puguin

participar  en la  seva dinàmica,  alhora que també s’aprofiten les  habilitats  i  experteses de les

famílies perquè aportin coneixement en les diferents activitats que ho requereixin.
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Disposem de tot un seguit d’eines que afavoreixen:

• La creació d’un vincle basat en la confiança.

• La riquesa de les activitats.

• La relació amb la vida de cada infant.

• El traspàs d’informació.

• L’obertura de canals de diàleg i de participació per compartir la tasca educativa.

• La presa de consciència dels paral·lelismes i diferències d’actuació i d’activitats entre casa,

escola i entorn.

• La cohesió social.

• El fet d’entendre que aprendre i educar no es pot delegar ni fragmentar.

A part  d'aquestes  oportunitats  de  participació  més  col·lectiva  el  centre  també  preveu   altres

activitats,  dinàmiques i  documents per tal  de garantir  el  seguiment individual  de cada un dels

infants del centre.

Les famílies de l’escola s’associen voluntàriament a l’AFA, que té com a finalitat bàsica el foment

de la participació i la implicació de les famílies. Com a associació lligada a una institució pública,

comparteix  intencions  i  contribueix  a  millorar  el  projecte  educatiu  amb  la  seva  participació,

reflexions i aportació de serveis, de forma compartida amb l’escola.

ESCOLA OBERTA

L’escola forma part d’una societat, dins de la qual La Sínia participa, interacciona i col·labora amb

els diferents agents de l’exterior en funció dels temes, les necessitats i els aspectes a coordinar.

Amb les institucions com Serveis Territorials del Baix llobregat,  serveis educatius, Ajuntament i

CAP.

Amb les escoles i els instituts de la vila per treballar de forma coordinada, compartint espais de

reflexió, col·laboracions i traspàs d’informació.

Amb  els  docents  i  entitats  que  volen  conèixer  i  compartir  el  nostre  projecte  i  les  propostes

metodològiques.
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7. PLANS, PROJECTES I PROGRAMES

El nostre Projecte Pedagògic es desplega i s’enriqueix també a través de tots els plans, projectes i

programes  en  què  participem.  Per  això  estem  oberts  a  aprofitar  les  oportunitats  que  se’ns

ofereixen i que ens fan millorar en la nostra tasca educativa.

 

8. INDICADORS DE PROGRÉS

L'escola avança i requereix d’elements que ens permetin tenir punts de vista objectius per ser

conscients de l’evolució el camí que està seguint.

En el projecte de direcció i el pla anual de centre s’hi detallen els vectors d’observació a curt i a

mitjà termini que desenvolupen les directrius establertes en aquest document.

A llarg  termini  ens  basarem en dades d’entorn  i  context  que  poden  determinar  l’assoliment  i

consecució de l’èxit del nostre projecte. Per això tindrem en compte:

• Nivell de convivència entre els infants.

• Grau d’assoliment de les competències bàsiques.

• Grau de satisfacció de la comunitat educativa.

• Grau de satisfacció amb el treball compartit entre docents i famílies per acompanyar els

infants.

• Grau  de  satisfacció  dels  docents.  A partir  de  l’avaluació  i  l’autoavaluació  del  treball

personal d'aquests, acompanyat del debat conjunt i de reflexió constant.

• Grau de satisfacció dels infants en relació a l’acompanyament per part dels adults en el

seu procés de creixement i aprenentatge.

• Grau d’adaptació dels infants en els diferents instituts.

L’activitat  avaluadora es concretarà amb modalitats d’avaluació  interna o d’autoavaluació,  i  en

activitats d’avaluació externa a través dels àmbits pedagògics, d’organització i gestió i l’àmbit de la

comunitat educativa.
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9. DIFUSIÓ, AVALUACIÓ, CONTINUÏTAT I CANVI EN EL PROJECTE 

EDUCATIU.

Aquest projecte vol tenir continuïtat i a la vegada ha de ser capaç de recollir les millores i canvis

que es vagin donant al llarg del seu desenvolupament.

Per tal de garantir-ne l’avaluació i millora es revisarà a partir de la seva aprovació pel Consell

Escolar de l’escola quan les circumstàncies ho aconsellin o, com a mínim, cada quatre anys.

Aquest document és públic.
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ANNEX 1

LEGISLACIÓ

El projecte educatiu de centre és el  document estratègic marc de la institució escolar  que en

defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de

personal,  adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En aquest sentit,  concreta, interpreta i

aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d'acord amb les

necessitats educatives dels alumnes i els  objectius del centre. Es regula segons el marc legal

vigent i les següents lleis, articles i decrets.

●Decret  119/2015    ,  L’educació  primària  ha  de  preparar  els  alumnes  per  donar  respostes

innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d’aprendre a pensar i

actuar  de  manera  integrada,  considerant  les  interconnexions  i  interrelacions  entre  els

aprenentatges. S’ha de promoure, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre

problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s’ha de fomentar la iniciativa, la

creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, i s’ha de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la

cultura del treball.

El  currículum de  l’educació  primària  que  s’estableix  en  aquest  Decret  esdevé  la  guia  de  les

activitats educatives escolars, n’explicita les intencions i proporciona línies d’acció adequades als

mestres  i  a  altres  professionals  com  a  responsables  últims  de  la  seva  concreció,  procurant

desvetllar la motivació, la curiositat i la imaginació dels infants.

●La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (article 91)   estableix que tots els centres vinculats al

Servei d'Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu. Els centres del sistema

educatiu català han de recollir els principis rectors del sistema educatiu que s'estableixen a l'article

2 de la Llei 12/2009. A més, els centres de titularitat pública han d'incloure els principis específics

que s'estableixen a l'article 93     de la Llei 12/2009.  

●El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres, recull la identitat

del  centre,  n'explicita  els  objectius,  n'orienta  l'activitat  i  hi  dona sentit  amb la finalitat  que els

alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, d'acord amb el

marc proporcionat Decret 102/2010, 3 d’agost d’autonomia de centres educatius. d'autonomia dels

centres educatius, que situa la presa de decisions en l'àmbit del centre per enfortir la institució

escolar i el lideratge educatiu.
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https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=480169&action=fitxa
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=480169&action=fitxa
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=480169&action=fitxa


●Decret 155/2010, de 2 de novembre,   de la direcció dels centres educatius públics i del personal

directiu professional docent.

●Llei orgànica d’educació 2/ 2006  , 3 de maig, educació.    

●Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre  , de la

direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.
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https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=686689&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=627338&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=627338&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=563091&language=ca_ES


ANNEX 2

DOCUMENTS INTERNS DE CENTRE

1.Normes d’Organització i Funcionament de Centre - NOFC

2.Pla d’Acció Tutorial - PAT

3.Projecte Lingüístic- PL

4.Pla de convivència

5.Projecte d’Atenció a la Diversitat
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