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Introducció 

 

 

El document que presentem és la proposta dels trets fonamentals del Projecte Educatiu de l’Institut 

Escola La Tordera (PEC). A l’hora d’elaborar-lo, hem recollit els projectes i experiències que fins ara 

han anat definint els objectius que pretenem aconseguir com a centre, i ens hem basat en l’organització 

i funcionament que hem anat utilitzant per assolir-los. 

 

L’experiència de ser un centre de nova creació i de creixement continu, ens ha permès elaborar 

propostes del projecte educatiu vinculades a la pràctica diària del centre, valorant el seu procés i 

evolució. En aquest sentit, els documents del centre com el pla anual i les memòries de curs, pla 

estratègic i d’innovació, així com les propostes legislatives i curriculars del Departament 

d’Ensenyament, han estat la font per definir trets fonamentals de la proposta. 

En aquest sentit el nostre projecte s'ha desenvolupat des d'un ideari inicial que va  passant d’implícit a 

explícit en la mesura que es fa útil i necessari. Propostes i projectes com: l’Escola Verda, l’Espai de 

Trobada, el Treball per projectes en un currículum integrador, l’Escola com a eina per a la comunitat, 

l’assoliment de les competències bàsiques, el treball per racons, espais i ambients, la incorporació de 

les noves tecnologies, l’ús funcional dels llenguatges, el gust per la lectura, entre d’altres en són parts,  

però tenen sentit si les entenem en el seu conjunt. 

Aquests referents han adquirit un sentit viu quan s’han anat modelant i han anat creixent amb la 

incorporació participativa de nous educadors i amb els reptes que ha suposat la incorporació de nous 

nivells acadèmics. 

 

El Projecte Educatiu del nostre centre és, per tant, un document obert que defineix els trets d’identitat 

de l’Institut Escola la Tordera i vol servir d’eina per seguir construint el projecte d’escola. 

 

 

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU (PEC) ÉS UNA EINA que vol: 

1. Identificar el punt de partida de la nostra actuació educativa, en el seu procés de creació i 

creixement. 

2. Formular els trets que van configurant la seva identitat. 

3. Concretar els objectius bàsics, les principals propostes i les opcions metodològiques de 

l’escola. 

4. Senyalar el funcionament bàsic i l’organització del centre. 
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L’escola 

 

Dades, entorn i punt de partida 

 

Dades de l’escola 

Adreça: Passatge Margarida nº1  

08460 – Santa Maria de Palautordera (Baix Montseny – Vallès Oriental) 

Telèfon 938484798  Fax 93 848 4799 

Adreça electrònica: a8090705@xtec.cat 

pàgina web: http://blocs.xtec.cat/latordera/ 

 

 

Origen, tipologia i creixement 

 

La Tordera és una escola d’educació infantil, primària i secundària (de 3 a 16 anys) del Departament 

d’Educació que neix el curs 2001-2002.  

 

El centre està mancomunat pels Ajuntaments de Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni (Baix 

Montseny – Vallès Oriental). La mancomunitat està regulada per un conveni específic que als darrers 

anys no ha estat reconegut pel Departament d’Ensenyament. 

Els Ajuntaments comparteixen la titularitat del terreny i col·laboren amb el manteniment de l’edifici, la 

contractació de la bidell, el personal de la neteja i altres serveis educatius, com el funcionament del pla 

educatiu d’entorn. El conveni també estipula un sistema de reserva de places per a cada municipi. 

 

L’escola es crea en una zona singular, en procés de construcció i perifèrica dels dos municipis. Per als 

barris de Santa Maria de Palautordera, va representar la creació de l’escola del barri. (És l’escola dels 

barris de Ca l’Abril, el Virgili i el Temple). 

 

Per a Sant Celoni, va representar l’ampliació de centres públics ja que a l’any 2001 eren minoritaris 

davant la oferta de centres de titularitat privada de la vila.  

 

En el primer curs (2001-2002) el centre comptava amb 23 alumnes de P-3, 2 mestres i altres serveis 

complementaris. El curs 2015-2016,  l’escola queda completa amb dues aules per nivell educatiu amb 

un màxim de 700 alumnes, i amb una plantilla de 60/61 docents. 

Paral·lelament el centre s’ha anat completant amb altres serveis i professionals complementaris que 

mailto:a8090705@xtec.cat
mailto:a8090705@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/latordera/
http://blocs.xtec.cat/latordera/
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configuren també l’equip de La Tordera (personal educatiu auxiliar del departament, vetlladors, personal 

de serveis, l’equip psicopedagògic municipal de Palautordera, l’equip de monitors i de servei de migdia, 

educadors de la mediateca oberta i d’altres derivats de les activitats extraescolars). 

 

D’on ve el nom “La Tordera”? 

 

El nom de la Tordera va néixer com a punt d’unió entre els dos municipis que formen part de la 

mancomunitat del centre. El riu Tordera passa per ambdues poblacions i, com l’escola, forma part de 

totes dues. 

  

Entorn i context escolar 

 

Situat en els barris de Ca l’Abril, el Temple i el Virgili de Santa Maria de Palautordera, separat 4 

quilòmetres del seu nucli urbà i molt proper a la població de Sant Celoni, l’Institut Escola La Tordera és 

un centre, que en el moment de la seva creació,  es troba en un entorn on l’oferta educativa és singular. 

 

Mentre l’escola privada i privada-concertada disposava de 3 centres d’infantil i/o primària i amb 

ensenyament Secundari propi, situats en el centre de la vila de Sant Celoni. L’escola pública d’educació 

infantil i primària disposa del centre Josep Pallerola i el centre Soler de Vilardell, en una situació més 

perifèrica de la població. La secundària obligatòria es realitza a l’IES Reguissol i a l’IES Baix Montseny, 

a les afores de la vila.  

 

La  tipologia singular de centres escolars de Sant Celoni actualment continua portant a una certa 

distribució de l’alumnat per tipologies socials, culturals i/o econòmiques. 

 

Aquesta realitat, no ha estat un element afavoridor per als nostres objectius en relació a la comunitat, ja 

que busquem un institut escola que sigui reflex de la societat, tal com es presenta. 

 

La Tordera, en aquesta conjuntura, busca propiciar una funció reequilibradora respecte al component 

sociocultural de la població escolar.  

 

Pel que fa al municipi de Santa Maria de Palautordera, l’Institut Escola La Tordera  esdevé un 

equipament bàsic que evita el desplaçament fins el centre urbà i estalvia una major massificació dels 

seus centres educatius. 

 

En el transcurs dels anys, el nombre d’habitants dels pobles del Baix Montseny ha crescut amb la nova 

població procedent de Barcelona, de la primera corona metropolitana i de la nova immigració no 
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comunitària. En aquest context tots els centres públics del Baix Montseny han crescut i s’han creat 

noves escoles com la Matagalls a Santa Maria de Palautordera (2004) i el Soler de Vilardell a Sant 

Celoni (2006). Aquesta nova realitat fa preveure la necessitat de crear noves places educatives de 

secundària en el futur immediat. 

 

Trets d’identitat 

 

Eduquem perquè els nostres alumnes puguin optar i decidir quina persona volen ser. 

 

El nen/a, noi/a a l’escola. La nostra visió, avui. 

 

En el moment d’arribar a l’escola, el nen/a, noi/a és una persona amb un bagatge vital i cultural del 

qual cal partir per poder realitzar una proposta educativa real i eficaç. En aquestes experiències de vida 

la família esdevé el punt de referència principal i per tant, no podem atendre ni entendre l’infant sense 

buscar l’acompanyament de qui li és més pròxim. 

 

Hem de conèixer i respectar el moment evolutiu i cognitiu que cada edat i etapa té entenent que 

l’alumne fa el seu propi procés. En aquest sentit, el docent ha de ser coherent i no voler fer arribar 

massa ràpid al nen/a, noi/a allà on encara no està prou preparat/da. 

 

De la mateixa manera hem d’estar atents a les capacitats pròpies de l’alumne, que són qui li fan 

buscar respostes constants d’un entorn molt estimulador; aquest és un element ric que cal 

canalitzar i potenciar en la mesura dels interessos i necessitats propis del nen/a. 

 

Entenem el nen  i la nena com a : 

● una persona única 

● protagonista dels seus aprenentatges 

● ésser intel·ligent i curiós 

● i amb una forta capacitat creativa 

 

El centre educa en un context de socialització privilegiat on els nens i les nenes poden reafirmar la 

seva identitat al costat d’altres amb qui formar grup, plantejar-se reptes i fer aprenentatges. 

 

És el lloc on construir l’aprenentatge en el diàleg amb l’altre, en els contextos de grup-classe i en totes 

les altres situacions de socialització. 
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L’aprendre. La construcció d’un currículum integrador 

 

Seguint les directrius del Departament d’Educació d’Ensenyament, l’IE treballa a partir d’un 

currículum obert i integrador que té com a finalitat l’assoliment dels objectius, continguts i de les 

competències bàsiques establertes. 

 

Per planificar la tasca acadèmica utilitzem els següents documents i materials: 

♦ el currículum establert pel Departament d’Educació,  

♦ el quadre de seqüenciació cíclica dels continguts,  

♦ les línies d’actuació i les especificitats de seqüenciació  de cicle i/o nivell, 

♦ les Unitats de Programació d’aula, 

♦ els documents elaborats en els diferents departaments, 

♦ els monogràfics del centre. 

 

La nostra proposta té com a referents importants:  

♦ els Projectes de treball,  

♦ les propostes de racons, espais i ambients, 

♦ els tallers i les activitats inter-nivell / inter-cicle,  

♦ l’aprenentatge instrumental i funcional dels llenguatges,  

♦ el desenvolupament de la creativitat en les propostes de treball, 

♦ l’aprenentatge global de l’alumne/a 

♦ el coneixement, respecte i sostenibilitat del medi on vivim, 

♦ l’ús de les noves tecnologies 

♦ i la participació i gaudi de les festes populars catalanes. 

 

La nostra visió integradora del currículum té com objectiu fomentar un pensament complex i crític, i 

que busqui superar una visió segmentada o academicista dels continguts a treballar. 

 

Per tant, treballem perquè l’aprenentatge ajudi als alumnes a esdevenir persones competents i 

amb capacitat de desenvolupar criteri propi . 

 

L’institut escola La Tordera és un espai estimulador i organitzat que ajuda al desenvolupament i facilita 

l’expressió de l’alumne, donant-li les eines que necessita. El docent planteja els continguts com un repte 

interessant, la resolució del qual tindrà alguna utilitat pel nen, i  contribueix a què davant d’aquest repte, 

se senti capaç i amb ganes de resoldre’l. D’aquesta manera aprèn a aprendre i va construint una 

imatge positiva d’ell mateix. 
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El grup d’iguals, entès com una xarxa de relacions i un espai comunicador, facilita i permet els 

processos d’ensenyament-aprenentatge. 

 

En aquest procés, els pares, els mestres i professors són els seus principals còmplices: s’interessen per 

ell, el miren, en tenen cura i l’ajuden a créixer. 

 

L’escola treballa per desenvolupar uns aprenentatges significatius i per tant que siguin 

assumibles, esdevinguin funcionals, respectin els processos individuals i potenciïn la funció del grup en 

la seva adquisició. En l’aprenentatge significatiu hi intervenen, a més de les capacitats cognitives, 

l’equilibri personal, les relacions interpersonals i l’entorn sociofamiliar de cada  nen/a, que el situen 

davant els nous continguts i molt probablement en els resultats que n’obtindrà. 

 

La proposta d’ensenyament i aprenentatge la veiem com un procés dirigit a superar reptes que puguin 

ser abordats i que facin anar una mica més enllà del punt de partida. 

 

Potenciem que els aprenentatges tinguin vinculacions amb l’entorn físic, social i cultural pròxim 

de l’alumnat, i abordem els continguts del currículum entenent l’aprenentatge com un procés en 

construcció. Aquest es nodreix, també, a partir dels esdeveniments de la vida dels nens i nenes i del 

món on vivim; i requereix: 

● el diàleg, l’intercanvi i l’ús de totes les fonts d’informació al nostre abast. 

● una organització transdisciplinar que reconegui la dimensió múltiple del ser humà (biològica, 

psíquica, social, afectiva i racional) i de la societat (històrica, sociològica, econòmica, 

geogràfica).... 

● situar les informacions i les dades en el seu context perquè tinguin sentit. 

● establir relacions entre la gran quantitat d’informació que ens envolta. 

● plantejar els interrogants i el propi coneixement amb una actitud crítica, avaluant la pròpia 

experiència i enfocant-la des de perspectives diferents. 

● interpretar la realitat a partir de comprovacions, valorant tots els indicis i tenint en compte el risc 

d’equivocar-nos. 

● representar el mateix procés d’aprenentatge amb diferents llenguatges (plàstic, verbal, escrit,...) 

per tal d’aprofundir en ell mateix i interioritzar-lo. 

● Potenciar l’ús i domini dels instruments que permeten assolir qualsevol aprenentatge: llenguatge 

verbal i escrit, matemàtic, plàstic, musical... 

 

En la societat actual, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ens han aproximat a 

un accés immediat, molt universal, de la informació presentada en multiplicitats de formats o 
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llenguatges. És per tant, una necessitat  estar atents a la informació emergent i potenciar un treball  

funcional de les tecnologies d’aprenentatge i del coneixement (TAC). 

 

L’acció educativa es desenvolupa en el marc d’una societat canviant, estimulant i plena de reptes i 

informació; en aquest context, hem d’oferir eines a l’alumnat perquè siguin ells mateixos qui es puguin 

dotar de nous recursos per intervenir en una realitat complexa i canviant. 

 

Principis generals de l’acció educativa 

 

El nostre centre defensa la pluralitat que representa la seva comunitat i, per tant, és respectuosa de 

les opcions i condicions personals i familiars. Aquest respecte no l’entenem com la homogeneïtzació ni 

com la imposició de models majoritaris.  

 

El model de família, els valors culturals, el nivell socioeconòmic i la diversitat d’origen són punts de 

partida individuals que no entren en contradicció amb valors col·lectius com els drets humans i 

els drets de l’infant. 

 

Proposem un institut escola que aposti per una educació coeducadora i no sexista, que busca la no  

discriminació. Amb una voluntat socialitzadora, solidària i dialogant, on la convivència i la superació 

de dificultats són font d’una justícia real per a  tota la comunitat. 

 

En aquest context, es planteja no potenciar dins l’activitat lectiva les diverses opcions confessionals o 

aconfessionals de les famílies; si bé, no renúncia a utilitzar les tradicions d’origen religiós, que es 

presenten com a forma cultural, i en les que destaquen el seu valor simbòlic. 

 

L’alumne en el seu creixement fa un camí cap a l’autonomia personal i la socialització. En aquest 

sentit es potencia una formació integral de la persona i aquesta inclou el desenvolupament dels 

aspectes emocionals i de relació interpersonal. La nostra opció és potenciar la individualitat per 

sobre de l’individualisme, i la cooperació i la participació per sobre de la competitivitat.  

 

No hem d’oblidar que els aspectes emocionals estan íntimament vinculats al rendiment acadèmic i al 

benestar personal tant de l’alumne/a com dels seus educadors/es. 

 

L’institut escola com a espai de socialització ha de saber crear les condicions òptimes perquè els 

alumnes puguin educar i desenvolupar les seves habilitats emocionals i socials al mateix temps que les 

seves capacitats cognitives. 
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Els docents, conscients de la importància dels valors morals i dels continguts emocionals, tractem 

d’educar dia a dia els nostres alumnes per aconseguir que esdevinguin ciutadans més ll iures, solidaris i 

feliços, ciutadans més intel·ligents emocionalment. 

 

Per això tenim presents cinc blocs temàtics de l’educació emocional:  

 

● Consciència emocional. 

Aquesta és una competència personal bàsica. Els nens i nenes han de tenir un bon coneixement de 

les seves pròpies emocions, saber com se senten i posar nom a cadascuna. D’aquesta manera 

després podran identificar les emocions del altres i potenciarem l’empatia. No hem d’oblidar que 

aquesta no floreix per si sola, sinó que s’ha d’anar treballant, i ser conscients que si no es 

desenvolupa poden aparèixer conflictes de relació. 

 

● Regulació emocional. 

Hem d’ensenyar al nostre alumnat a desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions, 

afavorint l’autoconeixement i regulant la impulsivitat, ja que això els ajudarà a aprendre a canalitzar 

aquelles emocions que poden interferir a l’hora de resoldre un conflicte. Aquesta competència és 

molt necessària per establir relacions socials sanes. 

 

● Autoestima. 

L’autoestima implica l’autoconeixement, l’autoacceptació i l’autoconfiança. Com a docents 

intentarem potenciar un bon nivell d’autoestima en els nostres alumnes, ja que aquesta fomenta 

l’optimisme i l’assertivitat.  

 

● Habilitats socioemocionals. 

Aquestes ajudaran als alumnes a millorar les seves relacions personals amb els altres. S’aprenen 

per imitació i modelatge. Els conflictes poden ser una oportunitat per desenvolupar-les. 

Entenem el conflicte com a motor necessari pel creixement, el qual cal gestionar amb propostes 

coherents i cohesionades que facilitin la seva superació.  

Hem de tenir present que els conflictes no es poden evitar, però s’intentaran resoldre sempre des de 

la vessant de la comunicació i el diàleg, des d’una actuació de consens entre l’equip d’educadors/es.  

En la resolució de conflictes és important arribar a empatitzar i tenir present que no sempre es 

guanya o es perd. 
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● Habilitats de vida. 

El benestar subjectiu, l’optimisme, l’aprendre a fluir, el sentit de l’humor,... són habilitats que obtenim 

treballant la creativitat, el riure, l’amistat i la família, les activitats d’oci, etc. 

 

La societat en la que hauran de viure com a persones adultes els nostres alumnes és incerta i canviant, 

i suscitarà reptes que encara no hem pogut plantejar, és per tant molt necessari preparar-nos treballant 

la capacitat d’aprendre a aprendre i potenciant unes actituds d’aprenentatge continuat i 

permanent. 

 

Entenem l’educació com un diàleg formatiu amb la realitat que ens envolta i el moment que ens 

toca viure, i per tant, amb capacitat per adquirir criteri  partint  de l’observació, l’anàlisi i la investigació; 

és en aquest marc que apostem per ser una escola verda compromesa amb l’entorn, el medi ambient i 

el món. 

 

Som conscients que estem fent un institut-escola en un moment de transició educativa, conscients 

que el model escolar actual parteix d’unes necessitats passades, però que encara s’ha de seguir 

treballant per plantejar una alternativa plenament renovada. És per això que la Tordera opta, dins del 

model actual, per ser un Institut Escola que plantegi models d’innovació, cerqui un treball en 

xarxa i realitzi una anàlisi de la seva pròpia praxi. Des d’aquesta realitat, el nostre projecte busca 

assumir la necessitat d’adaptar-se i construir-se constantment, com una acció sempre viva per créixer i 

millorar en la seva pròpia realitat.  

 

La diversitat i l’avaluació 

 

Cal partir del nen/noi i de la nena/noia tal com són i respectar el seus bagatges. Creiem que aquesta 

és la base del respecte de la seva identitat i per tant de la diversitat existent a l’aula i a l’escola. 

 

El respecte pel desenvolupament individual en el procés d’aprenentatge, on es busca un 

seguiment actiu del ritme de cada infant, no ha d’esdevenir un fre, sinó l’aspecte compartit que ens 

ofereix la base per assolir els objectius referencials de cada grup o nivell. 

 

L’alumne/a elabora una representació i construeix un model propi d’allò que es presenta com a objectiu 

d’aprenentatge, és a dir, que li atribueix significats propis i personals. Perquè cada un pugui construir 

aquest  camí cal oferir-li diferents nivells de propostes on: 

● Pugui desenvolupar un treball de grup-classe, on el coneixement s’enriqueix en l’acció 

col·lectiva, 
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● Un treball de petit grup (racons, agrupacions flexibles, espais, ambients…) on el coneixement 

parteix de potenciar l’autonomia, 

● I un treball d’esforç individual on el mestre pugui  seguir amb atenció el ritme i nivell de cada 

alumne. 

 

L’institut escola opta per tendir a un model inclusiu, on tots els alumnes, siguin quines siguin les 

seves característiques, tinguin cabuda, estiguin atesos partint de les seves necessitats, i tots i totes 

possibilitin un enriquiment per a tota la comunitat. 

 

La diversitat existent en tots els grups és atesa des de totes les propostes i per tot l’equip docent, si bé 

l’equip format pels professionals de la Comissió Psicopedagògica d’Atenció a la Diversitat (CPPAD) i la 

Comissió d’Atenció Social (CAS) realitzen un treball específic d’adequació i intervenció als alumnes que 

mostren necessitats educatives específiques. 

 

L’IE disposa de professionals especialitzats en l’atenció a la diversitat. A infantil i primària són mestres 

d’educació especial qui acompanyen de manera més específica a l’alumnat que necessita una 

adaptació curricular i de facilita a la resta de mestres materials més concrets que afavoreixin l’avenç del 

nen/a.  A la secundària fa aquesta funció la professional d’orientació educativa (POE). 

A més a més per atendre la diversitat, l’IE proposa fórmules d’organització que ajuden a poder arribar a 

tots els alumnes i, per tant, poder atendre millor la diversitat a les aules. Aquestes serien els racons, els 

espais, els ambients, el treball per projectes, els grups SEP, flexibilització de grups i el projecte futur a 

secundària. 

 

Entenem l’avaluació com una eina de reflexió per al diagnòstic i millora de la nostra acció 

educativa, i imprescindible per a la presa de decisions que optimitzi la gestió dels recursos. Per tant, 

l’avaluació és contínua i està integrada en tots els processos d’ensenyament aprenentatge que 

tenen lloc a l’institut escola: és un element quotidià que es desenvolupa en el transcurs de les activitats 

habituals a l’aula i fora d’ella, i consolida els aprenentatges ja que ajuda al nen/a, noi/a a adquirir 

consciència de sí mateix i dels seus progressos.  

 

En aquest sentit, és individualitzada perquè s’ajusta a les característiques d’aprenentatge de cada 

alumne/a garantint el dret a la diversitat de ritmes i estratègies d’aprenentatge. 

 

Entenem que avaluar no és fer un judici (bé o malament). És important la posada en comú, 

consensuant actuacions per facilitar mitjans, recursos... a tot el grup i a cada nen/a de manera individual 

a partir de les seves necessitats. 
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És per això no posem nota numèrica (a no sé que ho determini el Departament d’Ensenyament) per tal 

que l’alumne/a no es senti aprovat o suspès sinó en un procés on ha de millorar certs aprenentatges. 

 

Tanmateix, l’avaluació genera una informació que permet construir una visió compartida de la realitat 

avaluada.  

En el procés d’interpretació d’aquesta informació han d’intervenir tots els docents implicats per tal de 

poder participar en la valoració dels resultats i que aquesta sigui ponderada i atengui tant els aspectes 

quantitatius com els qualitatius. 

 

El Pla d’Avaluació de La Tordera és el document marc que recull el conjunt d’actuacions que realitzem 

al centre per poder conèixer la pròpia realitat educativa i ofereix una visió global del funcionament i dels 

resultats obtinguts en aquest, identificant les bones pràctiques i els aspectes susceptibles de millora.  

 

 

El docent 

 

El docent és el protagonista de la proposta pedagògica a les aules i a ell li correspon orientar, 

acompanyar, estimular, impulsar l’hàbit de descoberta i evitar dogmatismes als seus alumnes. 

 

El mestre o professor és el referent de la dinàmica dels alumnes a l’aula, fomentant actituds i hàbits 

positius i crítics envers l’entorn, la comunitat, i l’ensenyament-aprenentatge. 

 

També promou l’estabilitat i equilibri emocional dels alumnes buscant la necessària empatia en les 

relacions que estableix amb ells i en les que estableixen els nens en totes les seves relacions. 

 

La funció didàctica del docent és la de facilitador d’aprenentatges. Ajuda a problematitzar la relació 

de l’alumne/a amb el coneixement i el propi docent es situa també com a aprenent, ajuda als alumnes 

a provar i escollir diferents recorreguts i estratègies, fomentant una actitud investigadora, per ajudar a 

aprendre d’ells mateixos i de les situacions i reptes que els rodegen. 

 

L’acció tutorial és fonamental i per això potenciem totes les estratègies que ajudin a fer un bon 

acompanyament dels alumnes i a fomentar una relació estreta i sincera amb la família. 

 

El docent és protagonista d’un projecte pedagògic que requereix de la reflexió i participació 

col·lectiva des del treball d’equip. Per tant entenem la docència com una oportunitat d’autoformació i 

creixement de l’equip en la nostra opció educativa professional. 
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Si una característica del centre es fa palesa, és la del seu treball en equip mitjançant les reunions de 

comissions i departaments, les coordinacions, els cicles i els equips docents. 

No hi ha reflexió pedagògica ni innovació sense un espai  on compartir les experiències individuals i les 

propostes educatives generals. Una centre cohesionat és el que posa sobre la taula acords i 

discrepàncies, disposa de recursos per abordar-les i és capaç de produir línies d’actuació compartides. 

Actuar sobre els acords és fàcil. Fer-ho encaixant un cert grau de desacord és necessari. Instal·lar-se 

en el desacord és un perill. Cal tenir cura d’aquests aspectes i trobar l’equilibri necessari. 

L’equip docent de l’IE participa en tasques de formació permanent com a formadors i com a alumnes. 

Les experiències del centre s’exporten i les experiències internes es fan arribar als Equips Docents.  

La possibilitat de continuar innovant en aspectes metodològics, ha obert la porta a què un mateix 

professor imparteixi més d’una matèria a secundària o, fins i tot, que es puguin fusionar matèries al 

primer cicle de l’ESO.  

 

L’escola.  Eina per a la comunitat 

Fer i viure a l’institut escola és participar d’un projecte que ens obre horitzons i ens permet avançar, on 

tots tenim el nostre lloc i necessitem de l’altre. 

 

La Tordera com a institut escola públic està al servei de la comunitat i per tant és un centre per a 

tothom.  

 

Vol enfortir el sentiment d’identitat de pertànyer a una comunitat culturalment catalana que 

s’enriqueix i es transforma amb l’aportació de tots.  

 

El català és la llengua vehicular del centre. 

Treballem per incorporar els elements i els llenguatges emergents en les intervencions d’ensenyament - 

aprenentatge. 

 

L’IE es planteja ser un espai de trobada per propiciar un diàleg, i per això cal proximitat, escolta i 

reconeixement mutu. Cal revaloritzar el paper i el protagonisme dels docents en l’acció educativa, així 

com la funció de les famílies en una visió més global de l’educació.  

 

Els mestres, professors i educadors són els protagonistes de la proposta educativa del centre i 

requereixen de la col·laboració de les famílies per possibilitar uns resultats educatius integrals. 
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Per tot això, cal que l’equip docent cerqui en els àmbits educatius compartits amb les famílies objectius 

comuns, fomentant accions i complicitats per recuperar el seu protagonisme individual en un  

compromís col·lectiu . 

Per fer-ho possible, cal reconèixer els rols diferenciats i des d'ells propiciar el diàleg. Confiar és 

respectar el rol de l’altre, i en aquesta confiança cal construir complicitats. 

 

En aquest sentit l’IE elabora la carta de compromís per tal de millorar la convivència i mitjançant un 

treball conjunt amb les famílies. Per això cal propiciar una relació positiva amb aquestes així com un 

bon clima de confiança. 

En aquest marc el centre ha d’esdevenir espai de formació i creixement comunitari i per això cal 

proximitat, escolta i reconeixement mutu. 

La carta de compromís, vol representar simbòlicament aquest compromís entre la família i l’institut 

escola recollint l’esperit de la Tordera.   

 

En el nostre context social actual s’està tendint a un discurs i model que no és únic, on s’estan debatent 

quines són les respostes adequades que cal realitzar a nivell educatiu, i on podem pensar que el paper i 

la forma de fer dels pares i també dels docents és en part qüestionat, és per això que en la mesura de 

les nostres possibilitats, l’IE ha d’esdevenir un espai de formació i creixement comunitari, que 

busqui ajudar a recuperar la necessària capacitat educadora dels pares i també dels docents.  

 

La Tordera, per tant, ha de cercar la creació d’accions i espais compartits més enllà dels acadèmics.  

Per això ofereix una proposta educativa global que va més enllà de l’activitat docent (Bon dia, 

migdia/menjador, extraescolars, activitats del pla d’entorn educatiu...), per tant, cerca fórmules i 

dinàmiques que possibilitin que totes les activitats que es desenvolupen en el centre formin part d’un tot, 

comparteixin objectius, funcionament i formes d’actuació. 

 

L’alumne ha de sentir que realitza l’activitat en el centre com un continu i no com la suma independent 

de propostes inconnexes. 

 

La Tordera  desenvolupa el seu projecte en un marc educatiu més global i per tant, cerca ponts i punts 

de connexió amb altres agents i institucions.  

 

Ens sentim part activa de la proposta educativa pública, que busca compartir projectes i 

continuïtats; i en aquest context volem afavorir un treball compartit amb les escoles bressols, centres 

educatius i instituts propers. 
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També cal aprofitar totes les propostes educatives d’altres institucions o agents paral·lels a l’institut 

escola (educadors socials, entitats...) com un complement que millora l’acció educativa que entre tots 

realitzem globalment. 

 

Per això la Tordera participa  del Pla Educatiu d’Entorn, està dins de la Xarxa d’Escoles Verdes, ha 

participat en el projecte 50/50…  i està oberta a propostes similars que en un futur puguin sorgir. 

 

 

Objectius generals 

 

Àmbit pedagògic 

 

La Tordera té com a finalitat la formació integral dels alumnes en el seu creixement global i sistèmic, en 

l’assoliment de les competències bàsiques i en el desenvolupament de totes les seves capacitats i 

potencialitats. Per fer-ho, ens plantegem els següents objectius generals: 

 

● Afavorir l’ús d’estratègies que permetin a l’alumne/a assolir el grau de seguretat afectiva i 

emocional que correspon al seu nivell maduratiu i potenciar la pròpia estima per tal de poder 

estimar i respectar els altres. 

● Treballar d’acord amb uns hàbits i normes que els portin cap a una autonomia personal i cap a la 

col·laboració amb el grup, potenciant actituds de respecte, tolerància i prosocialitat. 

● Afavorir la quantitat i qualitat de les interrelacions de grup per a la millora del clima relacional de 

classe i la seva cohesió . 

● Desenvolupar l’habilitat de comprensió empàtica en les relacions interpersonals. 

● Afavorir que els alumnes aprenguin i es desenvolupin a través dels processos adequats en cada 

moment evolutiu, partint del bagatge individual, considerant-ne la diversitat i ajudant-los a 

superar nous reptes en l’aprenentatge. 

● Desenvolupar la tolerància a la frustració i el control de la impulsivitat. 

● Valorar l’esforç i potenciar la responsabilitat personal en l’adquisició dels aprenentatges. 

● Afavorir el joc i la descoberta com a motor dels processos d’ensenyament-apenentatge. 
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● Fer present la investigació (observació i experimentació), la capacitat de discussió, el raonament 

i la curiositat, en totes les àrees del coneixement. 

● Fomentar una formació que ajudi al desenvolupament de les capacitats per adquirir criteri (ser 

crític), fomentant l'adquisició d' uns coneixements dinàmics i complexos enfront d'uns estàtics o 

reduccionistes. 

● Fomentar la problematització dels continguts a treballar, afavorint l’exposició de diferents 

hipòtesis en la construcció de l’aprenentatge. 

● Afavorir el coneixement i l’ús de diferents eines, recursos i mitjans de comunicació, fomentant  la 

capacitat d’anàlisi. Es potencia l’ús de la mediateca com a gran espai real i virtual on cercar i 

contrastar la informació (biblioteca, noves tecnologies...) 

● Fomentar que l’adquisició dels aprenentatges siguin significatius i funcionals en un procés que 

permeti a l’alumne aprendre a aprendre. 

● Potenciar els processos creatius com a part dels aprenentatges i com complement dels 

coneixements i processos  científics. 

● Integrar i normalitzar l’ús de les TAC a l’escola, des de P3 fins a 4t d’ESO, potenciant les aules 

virtuals. 

● Potenciar la utilització dels diferents llenguatges de comunicació: oral, escrit, matemàtic, 

corporal, musical, visual, plàstic, audiovisual… 

● Incorporar els elements i els llenguatges emergents en les intervencions d’ensenyament-

aprenentatge.  

● Dominar amb amplitud l'ús funcional dels llenguatges i l'ús crític de la informació com a eines  

instrumentals de la seva formació. 

● Treballar les llengües partint de la comunicació i la motivació, fent especial incidència a 

l’expressió verbal i el gust per la lectura, prioritzant el desenvolupament de les habilitats 

lingüístiques.  

● Utilitzar el català com a  llengua habitual de comunicació a l’institut escola. 

● Integrar l’aprenentatge de la llengua anglesa des de P-4 com a part del currículum, de la llengua 

castellana a partir de 1r de primària i de la llengua francesa a partir de 1r d’ESO. 

● Fomentar la lògica i dominar les operacions matemàtiques bàsiques per tenir eines 

instrumentals que permetin interpretar l’espai, les situacions i les experiències mitjançant el 

llenguatge matemàtic. 
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● Desvetllar i potenciar la capacitat creativa i el desenvolupament artístic, musical i plàstic. 

● Fomentar la cultura pròpia, a partir de les festes populars i d’altres derivades de les tradicions 

més properes. 

● Descobrir el nostre entorn natural, social i cultural i apel·lar a la pròpia capacitat d’intervenció i 

implicació. 

● Adquirir consciència crítica i sensibilitat davant les problemàtiques de la societat des d’una 

perspectiva global. 

● Potenciar les activitats en l’entorn (sortides) com a complement i reforç del treball de l’aula. 

Realitzar sortides culturals de qualitat i colònies en finalitzar cada cicle educatiu. 

● Complementar l’Àrea d’Educació Física amb un suport a la  psicomotricitat  a l’etapa d’Educació 

infantil i amb la realització de l’activitat de piscina a P-5. Treballar per desenvolupar un pla 

d’esport escolar que orienti totes les activitats d’educació física del centre. 

● Desenvolupar actituds i hàbits de cooperació mitjançant el treball d’equip. 

● Crear climes de treball i convivència, afavorint als nostres alumnes el sentiment de 

responsabilitat i compromís mutu per a respectar i garantir el drets de tots. Fomentar en tots els 

membres de la comunitat educativa la responsabilitat, la participació, la cooperació i la 

satisfacció de la feina ben feta. 

● Promoure la participació de l’alumnat de Primària i Secundària en la presa de decisions a través 

dels delegats d’aules i la presencia d’alumnat de Secundària en el Consell Escolar. 

 

Àmbit organitzatiu i gestió 

 

Objectius relatius a l’organització i al govern intern. 

● Vetllar perquè cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies, actuï amb 

criteri comú i transparència. 

● Dur a terme una bona gestió, respectant les tasques i funcions, establertes en el Reglament de 

Règim Intern, de cada membre dels diferents òrgans, planificar-les, concretar-les i temporalitzar-

les.  

● Vetllar per la utilització dels canals formals que permeten que tots els grups i sectors de l'escola 

actuïn de forma coordinada. 
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● Potenciar i perfeccionar els procediments d’informació entre l’equip docent com a base per 

generar actituds de confiança i col·laboració. 

● Fomentar, amb la participació activa dels docents, la vida de l’Escola més enllà del propi grup, 

nivell o cicle. 

● Facilitar una bona coordinació entre nivells, cicles i etapes, i organitzar el treball d’equip en els 

cicles, els departaments i les comissions. 

● Instar les autoritats competents a mantenir i millorar l’edifici, i a dotar d’infraestructures i recursos 

necessaris  al centre. 

● Aconseguir un model de gestió amb la participació dels diferents sectors implicats: Ajuntaments, 

pares, educadors, personal d’administració i serveis, i alumnes de manera que cada sector 

participi en relació a les seves capacitats i competències. 

● Promoure la participació de les famílies a través de les comissions mixtes: Escola verda, Festes, 

Convivència, Delegats de curs, Socialització del material, entre d’altres. 

 

Objectius relatius a la projecció externa de l’escola. 

● Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius i 

entitats d’ambdós pobles. 

● Fomentar el fet de compartir experiències, continuïtats i treball en xarxa amb els centres 

educatius públics de l’entorn. 

● Potenciar la participació en activitats culturals i educatives, proposades per les institucions, 

dins el marc del Pla Anual de centre, o derivades de treballs, projectes o activitats sorgides 

de les aules. 

● Fomentar el contacte i les relacions amb la comunitat a través de l’Espai de Trobada, el Pla 

d’entorn i la Mediateca de l’Escola. 

● Mantenir una bona comunicació i vetllar per les relacions amb entitats relacionades amb els 

serveis socials per poder fer un seguiment adequat de l’alumnat amb necessitats educatives 

especials. 

● Afavorir una bona comunicació exterior de les activitats més importants i del dia a dia de 

centre a través de la pàgina web i  les aules virtuals. 

●  
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 Objectius relatius a l’Àmbit administratiu. 

● Fer el seguiment i coordinar tota la documentació de l’institut escola (expedients dels alumnes, 

avaluacions, actes de reunions, inventaris,..). 

● Realitzar una gestió econòmica transparent, atorgant a la Comissió Econòmica i al Consell 

Escolar el paper que li escau. 

● Adaptar-se a les noves tecnologies i desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una 

bona comunicació externa i interna (utilització del programa SAGA, de la pàgina web, dels 

correus electrònics,  les aules virtuals...) 

● Desenvolupar els instruments necessaris per facilitar una bona comunicació i traspàs 

d’informació, tant a nivell intern com extern. Fomentar la minimització i racionalització de l’ús del 

paper en aquesta tasca. 

 

Objectius relatius a l’Àmbit de Recursos i Serveis  

● Potenciar la coordinació de l’activitat docent amb les activitats extraescolars que conflueixen 

amb la tasca docent del centre: menjadors, bon dia, activitats de tarda del pla d’entorn... 

● Fer el seguiment de totes les actuacions educatives que es duen a terme a l’escola, tant durant 

l’horari lectiu com durant l’horari no lectiu 

 

Àmbit humà  

L’Institut escola la Tordera vol: 

 

● Afavorir les relacions interpersonals positives entre els diferents membres de la comunitat 

educativa, creant bons canals de comunicació, i respectant en tot moment les característiques i 

competències de cadascú 

● Compartir criteris comuns entre tot el personal que atén als alumnes a l’institut escola, basats en 

el respecte i en la visió de l’alumne/a des d’un punt de vista actiu, protagonista dels seus 

aprenentatges i amb actitud crítica i creativa. 

● Vetllar per la bona comunicació i benestar del personal docent i educatiu, respectant les 

característiques i el bagatge de  cadascun d’aquests  membres, fomentant l’acolliment i 

compartint la funció educativa. 

● Orientar i ajudar els alumnes en l’aprenentatge dels valors d’una societat que es vol 

democràtica. 
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● Fomentar la participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa en les 

diferents activitats escolars en el paper que li pertoca. 

● Apostar per la formació permanent del professorat, a nivell individual i com a grup, tot donant 

prioritat a la formació en el mateix centre, d’acord amb les necessitats i característiques pròpies 

de l’escola que acordi l’equip docent. 

● Afavorir el respecte i compliment dels documents normatius de l’escola. 
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Propostes i opcions metodològiques  

 

En el nostre projecte educatiu també hem volgut recollir els aspectes bàsics de les propostes i opcions 

metodològiques que guien la nostra acció educativa. El desenvolupament d’aquest apartat queda 

ampliat en documents bàsics o de funcionament del centre. 

 

 

L’acolliment  

 

La Tordera desenvolupa una sèrie d’accions que configuren un pla d’acollida seguint els següents 

propòsits: 

 

Acolliment dels alumnes i les seves famílies 

Per tal que les famílies puguin establir una relació significativa amb l'escola i amb els docents, cal que 

sentin la vivència de pertànyer a la comunitat educativa; i per desenvolupar aquest sentiment de 

pertinença cal generar una acollida adequada. 

 

L’inici d’escolarització és fonamental per establir les bases de la relació, i és per això que una part dels 

objectius que proposem es centra en aquest moment.  

 

Creiem que l’institut escola ha de respectar el vincle dels nens i nenes amb els seus pares, sobretot 

durant el procés d’adaptació.  

 

Quan es dóna suport als pares, milloren els nivells de comunicació mútua, la qual cosa reverteix molt 

positivament en la tasca educativa. Aquest treball no serà possible sense una especial incidència en 

afavorir i facilitar l’acolliment i les relacions de les noves famílies.  

 

Acolliment dels docents 

D’altra banda, en un institut escola de tan ràpid creixement, prioritzar i facilitar  la incorporació al grup i 

al treball d’equip dels docents nous, és un objectiu imprescindible.  

 

El projecte és possible en la mesura que fomentem aquesta tasca d’equip i de participació, tenint en 

compte el temps disponible. 
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Per això establim mecanismes pel bon acolliment: Reunions, elaboració de documentació bàsica, i 

sobretot propostes que fomenten l’intercanvi i el reconeixement dels bagatges i interessos dels nous 

professionals. 

 

 

Les llengües 

 

L’escola com a comunitat formada per persones de diversos orígens i cultures, ha d’acollir i reconèixer 

aquesta diversitat i fer-ne un element enriquidor per a tots. 

 

Els alumnes reben un marc de referència a l’institut escola que està immers en un entorn, poble, país, 

cultura i llengua catalanes. Des de La Tordera es farà per manera de facilitar tots els elements per a un 

coneixement autèntic de la llengua i cultura catalanes, a través de la vivència de festes populars i 

tradicions, i altres elements culturals; alhora es facilitaran mitjans i recursos per a l’expressió i 

reconeixement de les diverses realitats culturals i lingüístiques dels nostres alumnes i les seves 

famílies. 

 

En l’aprenentatge de les llengües, es practicarà la immersió en català per als nens que s’incorporen a 

P-3 i no la tenen com a llengua familiar, i es facilitaran els mitjans necessaris als alumnes que 

s’incorporin en altres cursos  i aquells de famílies nouvingudes. 

 

L’objectiu és que en acabar l’educació infantil tots els nens i nenes tinguin un nivell de competència que 

els permeti comprendre i expressar-se en català. 

 

L’aprenentatge inicial de la lectura i l’escriptura es farà en català, ja que aquesta és la llengua vehicular i 

d’aprenentatge que utilitzem. 

 

Pel que fa al tractament de les altres llengües (castellà, anglès i francès), s’introduirà la llengua 

castellana a partir del 1r curs de primària; primer a nivell oral i posteriorment a nivell escrit, a mesura 

que els alumnes vagin adquirint competència lectora. La llengua anglesa s’introduirà oralment a P-4  a 

través dels ambients i el francès a 1r d’ESO com a matèria obligatòria. 

 

Tots els alumnes del centre han de poder adquirir un nivell òptim de les llengües catalana, castellana i 

anglesa, així com un bon coneixement de la francesa independentment de la que utilitzin en l’àmbit 

familiar.  

 



 

Página 25 
 

En acabar l’ensenyament obligatori, els alumnes han de comprendre i expressar missatges senzills 

dintre d’un context en llengua anglesa, (segons el document per l’elaboració del PLC) 

 

Apostem per donar oportunitats als alumnes a poder fer un bon aprenentatge de totes les llengües que 

ofereix el centre. 

Per això el curs 14-15 iniciem la introducció del francès en altres àrees i activitats d’ensenyament 

aprenentatges que no eren de francès a la secundària. Això mateix es realitzarà amb l’anglès (tant a la 

secundària com en l’educació infantil). Aquesta proposta s’anirà extrapolant paulatinament a la primària. 

 

 

Els projectes de treball 

 

Els projectes de treball són una proposta que ens posiciona en una actitud davant del coneixement 

amb la finalitat d’afavorir la interpretació de la realitat construint nous aprenentatges.  

 

La proposta dels Projectes1 ens ajuda a desenvolupar l’acció educativa més enllà del moment que 

desenvolupem el treball d’un tema.  

 

Els projectes ens ajuden a aproximar-nos a la identitat dels alumnes, a plantejar-nos el currículum més 

enllà de les matèries segmentades, a tenir en compte el que succeeix fora de l’escola i l’ús dels 

llenguatges emergents, i a replantejar la funció del docent com un facilitador  que ajuda a problematitzar 

la relació dels alumnes amb el coneixement. 

 

Per això volem que l’alumne i el grup : 

● Participin en un procés d’investigació on el que és fàcil i divertit és substituït per quelcom 

problemàtic i interessant . 

● Puguin participar en un procés de planificació del seu propi recorregut d’aprenentatge, fomentant 

el camí d’aprendre a aprendre més enllà de la pròpia vida escolar. 

● I siguin flexibles, capaços de reconèixer el punt de vista de l’altre 

 

Tot plegat amb la finalitat de que els alumnes tinguin comprensió real del problemes que investiguen. 

Per tant els projectes no els entenem com un mètode sinó  com la continuïtat de l’experiència d’escoles 

que ha optat al llarg de molts anys per la investigació i l’ensenyament actiu. 

 

Aquestes poden  ser les idees centrals sobre la realització d’un Projecte: 

                                                        
1 Les idees exposades sobre els projectes parteixen de diferents textos de F. Hernández i de la formació que hem realitzat com a centre durant 

aquests anys. Recollit en el monogràfic de projectes. 
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● Un recorregut per un tema-problema que afavoreix l’anàlisi, la interpretació i la crítica des del 

contrast de diferents punts de vista. 

● On predomina l’actitud de cooperació on el docent també aprèn i no és un expert (perquè ajuda 

a aprendre sobre temes que ha d’estudiar amb els alumnes). 

● Un recorregut que busca establir connexions i que qüestiona la idea d’una versió única de la 

realitat. 

● Cada recorregut és singular i es treballa amb diferents tipus d’informació 

● El docent ensenya a escoltar: del que diuen els altres també en podem aprendre. 

● El que es vol ensenyar hi ha diferents maneres d’aprendre-ho (i no estem segurs de si 

aprendrem allò o una altra cosa) 

● Un apropament actualitzat als problemes de les disciplines i els sabers 

 

● Una forma d’aprenentatge en la que es té en compte que tots els alumnes poden aprendre si 

tenen espai per fer-ho 

● I per això no s’oblida  que l’aprenentatge vinculat al fer, a l’activitat manual i a la intuïció, també 

és una forma d’aprenentatge. 

 

La manera de veure els projectes tenyeixen tota l’activitat i els temes a treballar poden sorgir del 

desenvolupament d’un aspecte del currículum que volem tractar, d’una experiència de vida quotidiana, 

d’una noticia, d’una sortida... de qualsevol situació que ens predisposi a iniciar el camí del repte que és 

aprendre.  

 

 

Els racons, els espais i els ambients 

 

Els racons, els espais i els ambients són propostes organitzatives d’activitat a l’aula que possibilita 

treballar aspectes bàsics del currículum, i que ens permet: 

● Potenciar els hàbits d’autonomia, la responsabilitat i l’esforç. 

● Fer propostes obertes on cada infant pot actuar a partir dels propis coneixements. 

● Respectar les necessitats i interessos individuals 

● Posar a l’abast material manipulatiu i d’experimentació que ajuden a construir i fiançar 

aprenentatges bàsics. 

● Poder realitzar activitats en parelles o petit grup, potenciant un treball cooperatiu. 

 

Els racons, els espais i els ambients són unes propostes que uneixen la vessant lúdica del joc 

(motivador, autònom, obert i adaptat al nivell de l’alumne/a, cooperatiu i funcional...) i l’esforç en el 
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treball (ens permet plantejar petits reptes, formular hipòtesis, incidir en aspectes que tenen més 

dificultat individualment...) per desenvolupar i aprofundir en aprenentatges bàsics. 

 

Aquestes propostes organitzatives respecten la diversitat en el procés d’ensenyement–aprenetatge i per 

tant dels difererents ritmes, actituds, i coneixements dels alumnes del grup.  

 

Les activitats que es proposen ajuden a la sociabilització, a establir lligams amb els altres, a compartir 

diferents observacions, a intercanviar experiències i a actuar en petit grup i en les variades propostes 

d’activitat a l’aula. 

 

Són propostes prioritàriament obertes que van variant i creixent amb la intervenció i les diferents 

aportacions dels alumnes i dels propis docents.  

 

 

Donem importància als diferents moments de l’activitat: 

♦ escollir el racó, proposta de l’espai o ambient, buscant la justificació i les expectatives de la 

proposta;  

♦ l’estona de l’activitat (individual o compartida) on cal compaginar experimentació i reflexió 

♦ la recollida i la posta en comú de l’activitat, on ensenyem o expliquem el que hem realitzat. 

 

Realitzem racons i espais en les diverses etapes educatives adequant la proposta als continguts i 

necessitats de cada edat.  

 

Diferència entre racons, espais i ambients: 

● Considerem racons quan a l’aula s’estan oferint vàries activitats (vivencial, manipulatives i on hi 

figuren reptes que cal superar preferentment amb el grup de treball) relacionades amb diferents 

àrees. Els racons són inter-nivell. 

● Parlem d’espais quan a l’aula s’estan oferint vàries activitats (vivencials, manipulatives i on hi 

figuren reptes que cal superar preferentment amb el grup de treball) d’una mateixa àrea. Els 

espais són inter-nivell. 

● Considerem ambients quan intervenen alumnes de tot el cicle (o part d’ell) i la tria d’aquests és 

lliure (tenint en compte la cabuda que pot tenir cada ambient pel seu bon funcionament). En 

aquests cada docent fa una proposta diferent (d’una sola área o àmbit educatiu), tenint en 

compte que el fet vivencial i manipulatiu és essencial. 
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La rotllana, l’espai de conversa de grup, l’assemblea 

 

Els docents planifiquem, dins les rutines diàries de l’aula, moments de conversa de tot el grup classe, 

en les quals pretenem poder desenvolupar els següents aspectes: 

♦ realitzar una planificació diària de l’activitat,  

♦ compartir les nostres experiències i els estats d’ànim,  

♦ ajudar a trobar resolucions a les dificultats o conflictes i  

♦ compartir voluntats  

 

La conversa és un element de construcció del grup-classe que ens dona fortalesa individual gràcies al 

reconeixement col·lectiu. 

 

En aquest sentit, durant tota l’escolaritat, volem treballar per a la construcció de la identitat grupal a 

partir de l’assemblea, entesa com un espai de participació i d’empoderament del grup que ha de 

permetre: 

♦ una pressa de decisions col·lectiva 

♦ una implicació en la quotidianitat de l’aula 

♦ i un reconeixement mutu entre les diferents sensibilitats. 

 

 

Espais, ambients i altres activitats inter-classe: 

Ens ajuden a atendre la diversitat i crear un sentiment de comunitat escolar més enllà del grup classe. 

● Les agrupacions flexibles i tallers amb grups reduïts,  inter-nivell o inter-cicle  

● Els ambients a parvulari.  

● L’apadrinament de lectura (4t amb P-5, 5è amb 1r i 6è amb 2n curs). 

● Tallers amb les famílies (Taller de panellets, taller de barrets, taller de natura ...). 

 

 

Activitats complementàries de l’educació física  

 

La psicomotricitat   

A P-3, P-4 i P-5 desenvolupem l’activitat de la psicomotricitat amb el suport d’una especialista; això ens 

permet fer una proposta on l’infant es pot mostrar en el seu desenvolupament des de l’acció i l’emoció, 

propiciant una interacció amb els objectes, l’espai, els companys, les mestres i ell mateix. 
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Aquesta pràctica, ajuda al nen a expressar-se des de l’acció lliure i integral, i als mestres, a descobrir la 

diversitat de les necessitats que hi ha en el grup-classe.  

 

Mestre i especialista comparteixen una mirada sobre el creixement personal i social de cada nen, i 

potencien la cohesió del grup. 

 

La piscina 

 

Els alumnes de P-5 fan l’activitat de piscina com a complement al currículum d’educació física; amb 

l’objectiu d’assegurar, a la totalitat de l’alumnat, un domini del medi aquàtic. 

 

TAC/ Espai mediateca 

 

Tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement (TAC) 

Les noves tecnologies són una eina bàsica d’una proposta educativa que vol donar resposta a les 

necessitats formatives actuals, i a les necessitats de comunicació i intercanvi.  

 

La Tordera parteix d’aquesta realitat i utilitza les noves tecnologies des de la funcionalitat i la interacció; 

per tot això, hem prioritzat la creació: 

♦ de l’espai mediateca (informàtica, audiovisuals i biblioteca),  

♦ d’una xarxa informàtica i audiovisual a les aules,  

♦ de la implantació d’aules virtuals a tots els nivells, 

♦ d’un ús quotidià de la imatge digital com a recurs per aproximar l’ alumne a l’activitat, 

♦ de l’ús de la pàgina web com a eina per a l’alumnat, els docents i les famílies amb una actualització 

constant d’aquesta, 

♦ de la participació en el projecte Robotseny (motivat des de l’ajuntament de Sant Celoni) amb la 

implantació de la robòtica en les aules de 6è de primària, 

♦ de la implantació de projectes d’aula que facilitin l’ús de les eines informàtiques com a recurs per a 

trobar i elaborar la informació que configuren l’aprenentatge: ordinadors portàtils i “tablets”. 

 

Aquestes propostes han de tenir  una funció facilitadora de l’adquisició de competències bàsiques. 

 

 

 

L’espai Mediateca 
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Incorporar les TAC plenament a l’acció educativa, implica tenir en compte els diferents nivells d’accés a 

les noves tecnologies de la totalitat de les nostres famílies.  

 

L’escola no només ha de treballar per fer alumnes competents en la societat de la informació, sinó que 

ha d’ajudar a buscar mecanismes que possibilitin l’ús universal de les noves tecnologies. Les accions 

que en aquest sentit puguem proposar, van encaminades a facilitar la plena integració de la comunitat. 

Per això, facilitem l’obertura de la mediateca fora de l’horari lectiu (mediateca oberta). 

 

La biblioteca 

 

L’any 2005, l’escola entra a formar part del projecte d’innovació educativa puntedu2 de dinamització de 

la mediateca i biblioteca escolar, en aquest programa d’innovació educativa ens plantejàvem: 

● Potenciar la Biblioteca dins la mediateca com espais de recolzament de l’aprenentatge, global, 

interdisciplinari, que fomenti l’autonomia, la cooperació i la recerca. 

● Disposar d’informacions en diferents suports. 

● Dinamitzar propostes pel foment i el gust per la lectura, elaborant un pla per la lectura. 

● Maletes viatgeres. 

 

Actualment l’IE no està en el marc d’aquest projecte. Tot i això ha continuat posant recursos i mirada en 

l’ús de la biblioteca i la seva dinamització gràcies a la Comissió de Biblioteca.  

 

La Comissió de Biblioteca dóna impuls a les propostes següents:  

● Les maletes viatgeres 

● Els padrins de lectura 

● La revista de l’escola: “El Tabalet xiroi”, integrada per un consell redactor d’alumnes de l’ESO. 

● L’organització i planificació de la setmana literària 

● El servei de préstec amb el programari Epergam 

● Setmana literària i festa de Sant Jordi. 

 

Espais d’art musical i plàstic 

 

Com a escola, optem per potenciar el desenvolupament de les capacitats creatives des d’una 

perspectiva global. 

 

                                                        
2
 Més información en el pla estratègic 2003-2007, apartat mediateca/TIC i en el projecte d’innovació Punt edu 2006. 
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Per això hem creat espais propis on poder realitzar activitats de llenguatge plàstic i musical, amb 

materials i instruments propis com a complement de les que es realitzen a les pròpies aules.  

 

Per tant, l’aula de música i l’obrador són una part important de les activitats i propostes que al llarg del 

dia intenten ajudar a desenvolupar les capacitats creatives i els seus llenguatges. 

 

Espai de tecnologia i laboratori 

 

L’IE disposa d’aula de tecnologia i aula de laboratori a l’abast de tot l’alumnat del centre. L’alumnat de 

secundària realitza la part pràctica de les ciències al laboratori i la tecnologia a l’aula de tecnologia.  

 

El centre afavoreix l’intercanvi d’experiències i coneixements entre petits i grans, així com entre mestres 

i professors. Aquesta diversitat d’edats i de docents és un marc privilegiat per poder realitzar projectes i  

descobriments tant per als mestres i professors com per als nens i nenes, nois i noies.  

 

Espai de Trobada 

 

A l’espai de trobada els pares i mares esdevenen protagonistes. És un lloc on poder expressar i 

compartir inquietuds, dubtes, pors, alegries i descobertes en relació als fills . 

 

En les trobades s’intenta fer un procés de reflexió davant d’un determinat tema o proposta. El principal 

objectiu és reconèixer els sentiments implicats i les vivències associades per tal de prendre’n 

consciència i trobar  la manera més adequada d’actuar , amb això volem potenciar el rol educatiu de les 

famílies. 

 

Aquesta proposta neix del treball del Servei Psicopedagògic Municipal en col·laboració del l’equip 

docent3 . 

 

Escola Verda 

 

L’IE La Tordera té bones condicions per a ser Escola Verda, per la seva situació geogràfica i d’entorn, ja 

que està ubicada en un barri en construcció, en procés d’urbanització i molt proper a la zona periurbana 

de Sant Celoni, que encara conserva zones de cultiu i bosquets d’alzines i pins.  

 

D’altra banda aquesta zona, situada a la conca de La Tordera entre dos parcs naturals (Montseny i 

                                                        
3
  Més informació en el pla estratègic 2003-2007apartat comunitat. 
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Montnegre-El Corredor) té alhora una important implantació d’indústria química a Sant Celoni i la 

presència de l’abocador de residus urbans de Santa Maria de Palautordera, tot això fa que sigui un 

indret de forts contrastos ambientals i socialment sensibilitzada en el tema del medi ambient. 

 

Programa escoles verdes 

El treball d’aquest àmbit el realitzem des de la implicació de tota la comunitat educativa i les  institucions 

properes i per això vàrem demanar i ens van concedir  formar part del programa d’Escoles Verdes que 

realitzen conjuntament el Departament d’Educació i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat 

de  Catalunya. 

 

El seguiment del Programa Escola Verda es fa mitjançant la comissió una mixta, formada per mestres i 

pares, que treballen de manera separada i conjunta. 

Àmbit de gestió  

Tant en la gestió del centre com en la gestió dels serveis escolars (menjador, neteja, manteniment de 

l’edifici...) s’apliquen criteris de sostenibilitat. 

 

El curs 2013-2014 l’IE participa en el projecte 50/50 on es promou la sensibilització de l’alumnat en el 

bon ús dels recursos energètics (aigua i llum essencialment). Els ajuntaments també es van implicar en 

el projecte dotant a l’escola d’elements més sostenibles: llums amb detector de moviment als lavabos i 

passadissos i revisió de finestres i de la caldera.  

Una de les innovacions que creem a partir d’aquest projecte és el que anomenem “recorregut 

energètic”, el qual és una passejada pel centre on es descobreixen tots els elements que cal tenir en 

compte al centre per tal d’afavorir-ne la seva sostenibilitat. 

 

Una altra mesura és el del nou càrrec (que pot dur a terme més d’un alumne al llarg del curs) 

“encarregat energètic” d’aula. Són els responsables de garantir un bon ús energètic i conscienciar a la 

resta d’alumnes d’aquest. 

Educació ambiental 

La sensibilitat cada vegada més gran de la societat en el medi ambient, fa imprescindible incorporar 

l’educació ambiental en el nostre projecte educatiu. Descobrir el nostre entorn i adquirir una consciència 

crítica de les problemàtiques, són aspectes que es concreten en els  continguts curriculars i des de les 

activitats d’ensenyament-aprenentatge4. 

 

                                                        
4
 Més informació en el pla estratègic2003-2007/Apartat Escola Verda 

 



 

Página 33 
 

Per tot això centrem el treball en la incorporació d’actituds de respecte al medi i en l’adquisició de 

competències bàsiques des de l’acció. Es concreten en: 

● Tallers de natura i  de descoberta de l’entorn natural. 

● Treball de l’hort escolar, amb la participació de tots els grups classe en la cura, manteniment i 

aprofitament de l’hort, (els productes s’aporten al menjador escolar). 

● Actuacions per a la selecció, reducció – minimització de residus (ús de la carmanyola i boc & 

rol)  i estalvi de recursos energètics. 

● La bona alimentació: esmorzars saludables (recomanació a les famílies de portar un entrepà 

petit o fruita i que no portin sucs envasats ni excessos de sucres). 

● Treballs i projectes transversals en temes relacionats. 

● Desenvolupament d’hàbits respectuosos amb el medi des d’una actitud crítica i compromesa. 

● Creació del camí escolar, fomentant l’accés a peu o amb bicicleta al centre. Amb l’objectiu de 

reduir l’ús de vehicles i contribuir a una menor contaminació ambiental. 

 

Les Festes 

 

Les Festes són una oportunitat per adonar-nos que formem part d’una comunitat més gran i que té una 

cultura que comparteix. 

 

Les festes formen part del calendari, i per tant d’uns ritmes col·lectius. 

 

Per aquest motiu, les festes escolars tenen com a referència festes populars, però adquireixen un sentit 

ple quan són capaces de crear una pròpia tradició en l’històric del centre; és per això, que quan 

l’alumne espera la realització d’una celebració determinada, d’un personatge que torna a aparèixer, la 

festa esdevé un element de seguretat i pertinença. 

 

La Festa escolar ens dóna una oportunitat de participació col·lectiva amb els altres companys de l’IE i 

amb la resta de la comunitat educativa. Fins i tot, les Festes (com la Torderada, on participen entitats i 

grups dels pobles) ens possibiliten que la comunitat no escolar entri al centre i ens aporti una riquesa 

més àmplia de la realitat social. 
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Estructura organitzativa 

 

Alumnat 

 

L’alumnat està agrupat en tres etapes: d’educació infantil (de 3 a 6 anys), de primària (de 6 a 12 anys) i 

de secundària (de 12 a 16 anys) . 

L’educació infantil té tres nivells (P3, P4 i P5), l’educació Primària tres cicles de dos nivells cadascun 

(Inicial, Mitjà i Superior) i l’Educació Secundària Obligatòria dos cicles de dos nivells cadascun (Primer 

Cicle i Segon Cicle). 

 

L’escola té dues línies des de P-3 fins a 4t d’ESO. 

 

L’estructura bàsica de l’alumnat és el grup-classe, però es potencien altres agrupacions com els grups 

reduïts, els grups inter-nivell (espais) i els grups inter-classe (ambients, padrins i tallers) amb l’objectiu 

d’enriquir la proposta socialitzadora de l’escola.  

 

L’IE aposta per la participació de l’alumnat en la presa de decisions. Creiem en l’educació de persones 

inquietes, que es qüestionin la realitat i vulguin transformar-la. Per això es potencia l’organització pròpia 

de l’alumnat amb l’assemblea d’aula i es crea la figura de delegats d’aula. 

Aquests delegats són els representants dels alumnes de la seva classe i es coordinen a través de 

reunions que es realitzen amb regularitat al llarg del curs amb algun membre de l’Equip Directiu. En 

aquestes reunions transmeten les seves inquietuds, preocupacions, propostes de canvi o millora 

sorgides a les assemblees d’aula (a partir de 3r curs de primària). A cada reunió un dels delegats és 

l’encarregat de prendre acta de la reunió i fer-la arribar a la resta de companys delegats per tal que ho 

puguin explicar als nens i nenes, nois i noies de la seva classe. 

Els delegats d’aula de secundària tenen més pes en la presa de decisions del centre i participen, a més 

a més, en el consell escolar i en comissions com escola verda i festes. 

 

 

Consell escolar 

 

El Consell Escolar és l'òrgan màxim de participació i decisió de la comunitat escolar en el govern del 

centre i l'òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les activitats. 

 

El Consell Escolar serà compost per: 
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● el/la Director/a del Centre, que serà el/la President/a, amb veu i vot 

● el/la Cap d'Estudis, amb veu i vot 

● un/a Regidora o representant de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i un/a de Sant 

Celoni. Amb veu i entre tots dos tenen un sol vot. 

● sis mestres representants del Claustre amb veu i vot, 

● sis representants elegits entre els pares, mares, tutors/es legals d’alumnes amb veu i vot 

● un/a representant designat per l'Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), amb veu i vot 

● un representant del Personal No Docent (PND), amb veu i vot 

● El Secretari/ària de l’equip directiu que actuarà com a Secretari/ària del Consell amb veu i sense 

vot, 

 

Sempre que l'ordre del dia així ho requereixi, es convidarà als/a les representants de l'alumnat que la 

normativa hagi establert (Dos representants dels alumnes elegits per ells i entre ells, a partir del primer 

curs d'educació secundària obligatòria). 

 

Si es creu necessari el president del Consell Escolar podrà convidar a persones externes per exposar 

algun tema de l’ordre del dia. 

 

 

Equip directiu 

Està format pel/per la Director/a, el/la Cap d’estudis, el/la Coordinador/a Pedagògica, l’Adjunt/a de 

direcció, l’Adjunt/a de Cap d’estudis i el/la Secretari/a, i són els responsables de la gestió i administració 

diària del Centre i de les relacions amb les diferents administracions. 

 

 

Coordinació de cicles 

 

La Coordinació de cicles és l'òrgan de gestió i discussió dels temes de caire pedagògic i organitzatiu de 

l'escola, sense perjudici de les competències del Claustre i de la resta d’òrgans del centre. S’encarrega 

del debat i elaboració de propostes sobre organització dels equips docents, el contingut del PAT, el 

programa d’orientació i, en general sobre qualsevol aspecte que englobi la pràctica pedagògica.  

 

Composen la Coordinació Pedagògica els/les mestres Coordinadors/es de cada cicle, el/la 

Coordinador/a Pedagògica, el/la Cap d'Estudis, i el/la Director/a. 

 

 



 

Página 36 
 

Equips de cicle/ Equip docent  

 

L'equip de cicle o equip docent (a la secundària) és l'òrgan de gestió, coordinació i discussió dels temes 

de caire pedagògic de cadascun dels cicles formatius que s'imparteixen al centre: Parvulari, Inicial, 

Mitjà, Superior i primer i segon cicle d’ESO 

 

Componen els equips de cicle els/les tutors/es dels grup-classe,  mestres de suport, i especialistes que 

formen part d’aquell cicle. Els/Les especialistes tenen assignat un cicle i s’estipula un calendari i una 

flexibilitat (per poder tirar endavant determinats projectes que afecten a la seva àrea i en un cicle 

diferent al què es troba) per atendre els altres cicles on també intervenen. 

 

Les reunions de cicle són setmanals i es realitzen en horari d'exclusiva i són presidides pel/per la 

Coordinador/a. 

En la secundària tots els professors/es s’organitzen en un equip docent segons la càrrega lectiva. El/la  

docent vetlla sempre per informar-se i complir els acords establerts en els equips docents. En aquestes 

reunions es determina un calendari i uns objectius pedagògics, es comuniquen les preses de decisions 

de la Coordinació Pedagògica, es recullen i comparteixen inquietuds, experiències individuals i punts de 

vista de caire pedagògic i que tenen relació amb el funcionament dels grups classe i/o amb propostes 

educatives . 

Les reunions d’equip docent són quinzenals (coincidint amb els cicles pedagògics que porten a terme 

els docents de primària) i es realitzen, al igual que en la primària, dintre de l’horari d’activitats 

complementàries amb horari fix i són presidides per membres de l’equip directiu. 

 

Quinzenalment es realitzen cicles pedagògics on els docents poden compartir les experiències 

individuals,  propostes educatives generals i participar en l’elaboració dels documents marcs de l’escola 

així com en els monogràfics que tant ens ajuden a concretar maneres de fer comunes per tots els 

docents. Per a la bona eficiència d’aquestes reunions s’afavorirà el màxim un bon clima de reflexió 

pedagògica i innovació. Tal i com hem dit abans en el paper del docent, volem una escola cohesionada 

que és capaç de posar sobre la taula acords i discrepàncies, que disposa de recursos per abordar-les i 

és capaç de produir línies d’actuació compartides. Actuar sobre els acords és fàcil. Fer-ho encaixant un 

cert grau de desacord és necessari. Instal·lar-se en el desacord és un perill. En aquestes reunions cal 

tenir cura d’aquests aspectes i trobar l’equilibri necessari. 

 

La documentació treballada i les actes del cicle es recullen en la carpeta de cicle i són de fàcil accés, 

es publiquen a la P de centre i són compartides pel Drive. 
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Equips de nivell / Departaments a la secundària 

 

L'equip de nivell, a l’etapa d’infantil i primària, és l'òrgan de gestió i discussió dels temes de caire 

pedagògic del nivell acadèmic. A la secundària, que la constitueixen professionals especialistes, 

parlarem de departaments. Si a la primària existeix més d’un especialista, aquests també es reunirien 

en forma de departament. 

 

Componen els equips de nivell els/les tutors/es adscrits a un mateix nivell. Els departaments a la 

secundària els componen els professors que imparteixen una mateixa matèria. 

 

Les reunions dels departaments (primària i secundària) són setmanals i es realitzen en horari 

d'exclusiva. En aquestes es comparteixen maneres de fer i discussions pedagògiques pròpies de 

l’etapa. En el cas de les reunions d’equip de nivell, a més a més es programarà conjuntament la 

setmana. D’aquesta manera afavorirem maneres de fer semblats en ambdós grups del mateix curs. 

 

Les Unitats de Programació, els índex dels àlbum, les seqüenciacions de continguts de les diferents 

àrees, les programacions dels projectes i dels espais, els seguiments dels grups, les avaluacions, les 

memòries, les entrevistes amb les famílies i la documentació treballada, es recullen en les carpetes de 

nivell (que es deixen a la tutoria) i de grup classe (que van passant amb el grup). 

A la secundària els tutors són els que es cuiden de reunir aquestes documentacions a les carpetes de 

grup classe i els diferents departaments d’ESO recullen en les actes de departament els acords presos i 

es fan arribar  al/la coordinador/a pedagògic/a. 

 

Departaments transversals  

 

Els departaments són una fórmula de treball en vertical al centre. Neixen amb l’inici de la secundària a 

l’escola i de la necessitat de crear línia pedagògica des de P-3 fins a 4t d’ESO. 

 

Els departaments estan formats per diferents membres del claustre dels diferents cicles i etapes i són 

presidides pels caps de departament. Cadascun d’ells correspon a una àrea del currículum:  

● Departament de llengües (catalana i castellana) 

● Departament de llengües estrangeres (anglesa i francesa) 

● Departament de matemàtiques 

● Departament de medi natural 

● Departament de medi social 

● Departament de tecnologia 
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● Departament d’educació artística (música i visual i plàstica) 

 

Cada departament té la seva temporització de reunions i fixa els seus objectius en el pla anual. Al final 

de curs es realitza una valoració del treball realitzat que s’afegeix a la Memòria Anual de Centre. 

 

En els departaments es realitzen i actualitzen documentacions com el PCC o els monogràfics, es 

discuteixen temes pedagògics, punts d’unió entre els diferents cicles, es donen propostes de millora 

pedagògica per al dia a dia del centre, es cerquen estratègies de millora de resultats acadèmics de 

l’alumnat, tenint en compte les necessitats de l’alumnat en referència a la seva edat. 

 

Els departaments donen més capacitat de decisió al docent i afavoreixen que les informacions arribin 

amb més agilitat al diferents cicles o equips docents per part dels integrants del mateix departament, 

d’aquesta manera es poden introduir propostes de millora pedagògica amb més rapidesa. La 

coordinació de cicles està al corrent de totes les innovacions, recerques i traspassos que es realitzen 

des dels Departaments.  

 

Els caps de departament es reuneixen tres vegades l’any per tal d’avaluar el funcionament dels 

diferents departaments i de com van avançant (amb propostes de millora si cal) en els objectius marcats 

a l’inici del curs escolar. Aquestes reunions són presidides pel/per la Coordinador/a Pedagògic/a. 

El treball realitzat queda recollit en les carpetes dels departaments. 

 

Comissions de treball docent 

 

Les comissions estan formades per diferents membres del claustre i presidides pel coordinador de la 

comissió. Tenen com a finalitat articular temes transversals com: 

● Escola Verda 

● Biblioteca 

● Informàtica 

● Material fungible 

● Convivència 

● L’escola s’explica 

● Material socialitzat 

● Menjador 

● Festes 
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Cada comissió té la seva temporització de reunions i fixa els seus objectius en el pla anual. Algunes 

comissions estableixen una coordinació o treball conjunt amb comissions de pares. Al final de curs es 

realitza una valoració del treball realitzat que s’afegeix a la Memòria Anual de Centre. 

 

Els coordinadors de les comissions es reuneixen tres vegades l’any per tal d’avaluar el funcionament de 

les diferents comissions i de com van avançant (amb propostes de millora si cal) en els objectius 

marcats a l’inici del curs escolar. Aquestes reunions són presidides pel/per la Cap d’Estudis. 

Els treballs realitzats queden recollits en les carpetes de les comissions. 

 

Equip de convivència 

 

Per educar en la convivència cal posar l’accent en les relacions, abans que en les diferències i 

per això cal potenciar espais oberts i compartits, la confiança mútua, la conversa, el diàleg i la reflexió. 

És bàsic per a la convivència parlar molt i escoltar més, i fer-ho amb to optimista i positiu. 

 

L’equip de convivència es preocupa de la bona resolució dels conflictes en l’etapa de secundària i, si, 

s’escau, d’imposar sancions a aquell alumnat que es cregui convenient. 

 

En ella es discuteix i es procuren  buscar solucions de les conductes poc encertades dels nostres 

alumnes. Són els nois i noies els que troben la solució per millorar la seva conducta, sempre a través 

del diàleg, la discussió, la reflexió i la responsabilització.   

Paral·lelament quan hi ha conflictes sempre es parlen a la tutoria. Quan hi ha un problema, tot el grup-

classe (i si cal, la comunitat educativa) ajudem a solucionar-lo. 

 

L’equip de convivència es reuneix un hora a la setmana dins de les hores d’activitats complementàries 

d’horari fix i es compon per tres professor representat de l’etapa de secundària i la presideix l’Adjunt/a 

de Direcció. 

 

Claustre  

 

El Claustre de Mestres i Professors és l'òrgan de participació del personal docent en la gestió i 

planificació educativa de l'Institut Escola.  

 

Estarà integrat per la totalitat de mestres, professors i TEI de que prestin servei en el centre i serà 

presidit pel/per la Director/a. 
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CPPAD 

 

La comissió de la CPPAD (comissió psicopedagògica d’atenció a la diversitat) es l’encarregada de 

coordinar la detecció de les necessitats del centre en mesures d’atenció a la diversitat i d’alumnes amb 

necessitats educatives especials i de desenvolupar el pla d’avaluació del centre. Està formada per les 

mestres d’educació especial, el/la psicopedagog/a de l’etapa de secundària, l’equip psicopedagògic 

municipal de Palautordera (psicòloga i logopeda), el/la representant de l’EAP al centre, el/la 

coordinador/a pedagògic/a i el/la directora/a. 

 

Les funcions de la CPPAD són: 

● Coordina les intervencions a les aules, amb els nens/es, docents i famílies.  Realitza propostes 

horàries d’atenció tenint en compte totes les necessitats recollides. 

● Coordina el pla d’avaluació del centre i la realització de les proves/observacions 

● Desenvolupa els seguiments de grups i alumnes amb NEE. 

● Coordina el treball amb serveis i equips exteriors. 

● Assessora en l’elaboració i aplicació dels plans d’acollida i d’absentisme del centre. 

● La Comissió Social en la que també intervenen els treballadors socials municipals i l’assistent 

social de l’EAP forma part de la CPPAD. La Comissió Social. és l’encarregada de fer seguiment 

dels alumnes i famílies amb risc d’exclusió o dificultats socials. 

 

 
AMPA 

 

L’AMPA és l’òrgan institucional de representació i participació de tots/es els /les representants legals: 

pares, mares, tutors/es dels nens i de les nenes, dels nois i de les noies matriculats/des al centre. 

 

L’associació té personalitat jurídica i capacitat per administrar i disposar dels seus bens en bé de 

l’alumnat. 

 

Estarà integrada pels representants legals de l’alumnat del centre que tindran el caràcter de socis/es.  
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Serveis complementaris gestionats per l’AMPA 

 

Menjador escolar 

 

El centre té cuina pròpia i el Consell Escolar delega la gestió del servei de migdia en l’AMPA. Els 

alumnes poden utilitzar el servei de menjador de forma opcional.  

 

El menjador escolar està regulat pel Pla Genèric de Funcionament de Menjador on s’estipularà el preu i 

un sistema de seguiment i coordinació. El seguiment del Pla Genèric del Funcionament de Menjador el 

realitza la Comissió de Menjador. 

 

El Consell Escolar tindrà potestat per fer seguiment del servei i delegarà en una comissió la coordinació. 

Aquesta comissió delegada del Consell estarà formada per La Coordinadora de menjador, un 

representant de l’AMPA, un pare/mare representant del Consell Escolar, un representant dels pares i 

mares usuaris del servei i un membre de l’Equip Directiu.  

 

Activitats extraescolars 

 

L’AMPA podrà proposar la realització d’activitats extraescolars fora de l’horari lectiu i com activitats 

voluntàries.  

 

Fins el moment aquestes activitats són: 

● Bon dia (Servei d’acollida matinal de 8 a 9 del matí) Subvencionat 

● Activitats extraescolars de tarda:  

▪ Ludoteca de 5 a 6. 

▪ Cau els dimecres de 15 a 16:30h. 

▪ Activitats de pla d’entorn (subvencionat). 

 

Totes les activitats són aprovades pel Consell Escolar que determinarà el seu grau de seguiment. 

 

 

 

 

Activitats complementàries d’educació física, llengua anglesa i educació artística: 

 

L’AMPA contracta les activitats d’aquest serveis i varien segons el curs escolar. 
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Altres Serveis 

 

Pla Educatiu d’Entorn  

 

La Tordera està vinculada a al Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni, d’aquest pla surten diferents 

propostes (subvencionades per les administracions): 

● Activitats extraescolars obertes als alumnes d’altres centres educatius del poble. 

● Taller d’estudi assistit. 

● Programa Xarxa. 

● Tallers de cohesió social. 

 

Servei administratiu 

 

El centre compta amb una auxiliar administrativa jornada sencera que ve donada pel Departament 

d’Ensenyament. Aquesta persona, s’encarrega de les tasques administratives derivades de l’acció 

diària, sempre amb la coordinació  de l’equip directiu. 

 

 

Bidell 

 

El centre disposa de dues bidells (una d’elles contractada per l’Ajuntament de Sant Celoni i l’altra pel 

Departament d’Ensenyament) per realitzar les tasques de manteniment, de gestió de l’edifici, de les 

infraestructures i del material, en el dia a dia del centre.  

 

 

Servei de neteja 

 

El servei de neteja de l’Edifici principal del centre el duu a terme una empresa de serveis contractada 

per l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. La part de Secundària del centre realitzen la neteja 

per la mateixa empresa de serveis però és contractada i remunerada per el mateix Institut Escola. 
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INSTITUT ESCOLA LA TORDERA 
Passatge Margarida núm. 1 

08460 Santa Maria de Palautordera 
Mail: a8070908@xtec.cat 

Web: blocs.xtec.cat/latordera/ 
Telèfon 93.848.47.98 
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