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LA MISSIÓ           
 
L’escola Mossèn Cinto Verdaguer de Rubí és una escola pública, catalana, democràtica, 
plural, coeducadora i inclusiva. Fomentem l’esforç individual i el treball cooperatiu, oferim un 
servei educatiu integral que potencia totes les habilitats cognitives i socials i un esperit crític 
de l’alumnat i de la resta de la comunitat educativa. És a dir, que desenvolupa les capacitats 
o competències bàsiques de l’alumnat. 
 
Som una escola arrelada al barri i compromesa amb la cohesió social i l’entorn 
mediambiental, alhora que fomentem la practica esportiva, el plurilingüisme i la 
multiculturalitat. 
 
LA VISIÓ            
 
L’escola vol continuar atenent la diversitat, adequar les metodologies d’ensenyament-
aprenentatge a la realitat de cada infant per tal d’arribar a assolir les capacitats o 
competències corresponents a la seva edat. 
 
Volem que sigui plurilingüe. 
 
Obrir l’escola a les famílies i fomentar la seva participació i la seva formació. 
 
Volem la integració de les noves tecnologies per aconseguir que els membres de la nostra 
comunitat educativa siguin competents en les TAC. 
 
I ser una escola verda amb uns clars valors mediambientals. 
 
 
ELS VALORS           
 
Integradors, solidaris, respectuosos respecte de les diferents cultures, acollidors i tolerants. 
 
Coeducadors. 
 
Innovadors. 
  
Perseverants, assertius, empàtics, respectuosos i autònoms. 
 
Sostenibles. 

 
 
 
 

L’escola: 

Plantejament institucional: missió, visió i valors 

Introducció Històrica 
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L'any 1977 l’escola disposava només de deu aules es deia 25 Años de paz (actual Pau 
Casals). Durant el curs 1978-79 una resolució que surt publicada en el BOE del 11-10-78 li 
dóna l'autonomia i es converteix en el "Colegio Jacinto Verdaguer", que anys després es 
catalanitza com a CEIP Mossèn Cinto Verdaguer. 
En un principi l'escola va acollir alumnes que ja estaven escolaritzats en altres centres (Joan 
Maragall, el Pinar ...). Es van arribar a utilitzar locals d'edificis particulars com a aules. Amb 
l'augment de matrícula va ser necessari ampliar l'escola i es va edificar a l'altre costat del 
carrer un edifici amb sis aules i un pati als baixos, que més tard es tancaria per fer-ne dues 
aules i un espai per a ús de menjador.  
Amb la incorporació dels P-3 a les escoles i amb l'augment d'habitatges als voltants, va 
haver-hi una altra ampliació: s’hi edificà un pis amb quatre aules i es va fer la unió dels dos 
edificis inicials.  
Tot i aquestes ampliacions, l'escola sempre ha estat mancada d’espais i de serveis: la 
biblioteca, l'aula d’informàtica, el menjador, la sala de psicomotricitat, ... anaven canviant 
d'ubicació o s'anul•laven segons les necessitats. 
És ara, en el curs 2007-08, que per primera vegada en 30 anys es pot dir que tenim una 
escola com cal. Aquest fet ens ha de servir per motivar-nos a aconseguir que tots els 
nostres projectes avancin i s’afermin amb il•lusió i empenta. 
 
A mesura que l'edifici de l'escola ha anat canviant, també ho ha fet: 
 
L'entorn: En un principi l'escola se situa als afores del poble, en el barri de "les cases 
barates", edificacions unifamiliars senzilles. En els anys 80, des de les finestres de les aules 
i des del pati, el paisatge eren camps i vinyes. Amb el pas del temps s'urbanitzen els 
terrenys que envolten l'escola i s'edifiquen cases unifamiliars i edificis de pisos, fins arribar a 
I'actualitat on encara hi ha un intens augment d'edificacions i una població majoritàriament 
jove. 
 
L’alumnat: Si al final dels 70 i durant els 80 eren alumnes procedents d'altres centres i amb 
una problemàtica una mica difícil (situacions familiars, famílies molt nombroses, atur, etc.) i 
amb altes i baixes bastant freqüents, amb els anys s'hi estabilitza. Els alumnes comencen a 
P3 i acaben a 8è d’abans o 6è, actualment. Ara són molts els alumnes, els pares i mares, 
els quals són fills d'exalumnes i això dóna un caliu més familiar a l'escola. 
En aquests moments els immigrants que arriben ara als barris perifèrics de les ciutats 
mitjanes de Catalunya procedeixen d’altres països, especialment del Magrib, de l’Àfrica 
subsahariana i, darrerament, dels països llatinoamericans. 
 
Els últims anys fins ara al 2012 s’ha anat accentuant la crisis econòmica entre les nostres 
famílies. És per això que des del curs 2011-12 hem rebaixat la quota de material de 60€ a 
40€ i el curs 2013-14 a 50€. A més el fet de tenir el PAC’09 ens ha permès de mantenir 
l’oferta de serveis educatius (monitoratge, biblioteca oberta amb accés a internet gratuït, etc) 
que oferíem i, fins i tot, augmentar-la. 
Respecte de les famílies provinents d’altres països, cal dir que hem notat abastament la 
davallada i hem deixat de tenir l’aula d’acollida. 
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" Innovar, coordinar, dinamitzar i avaluar els projectes institucionals ... " 
 
Sota aquesta nova perspectiva, és fonamental que la direcció treballi per fomentar un bon 
clima de treball i de cooperació, tot donant la importància que cal a les relacions humanes i 
que sigui capaç, a partir de l'empatia i la capacitat d'escoltar, d'implicar i fer participar tots els 
membres de la comunitat educativa, i fer-los sentir seus els projectes d'escola. També cal que 
potenciï la discussió franca i oberta per arribar a la solució dels problemes. 
 
Així mateix, ha de tenir una visió clara de cap a on ha d'anar el centre, mostrar-se autocrítica, 
mantenir l'objectivitat, mostrar claredat i transparència en les actuacions, saber delegar i tenir 
capacitat de reacció davant noves contingències. 
 
• Poder prendre decisions, encara que no agradin a tothom, perquè és qui disposa d'una 

visió global de l'escola, de les seves necessitats i dels seus recursos. 
• Desenvolupar els principis del seu projecte directiu, si aquest és aprovat per la 

corresponent comissió de selecció. 
 
Aquest projecte es fonamenta en l'anàlisi de les necessitats que té el centre, tot dibuixant una 
línia a seguir que ha de ser coneguda per tothom i ha d'estar en concordança amb el model 
d'escola que nosaltres volem i amb el Projecte Educatiu de Centre.  
 
L'escola ha d'ésser un equip de gent que treballa per aconseguir uns fins comuns. En aquest 
equip estant inclosos tots els estaments de la comunitat escolar.  
 
Tots ells tenen el mateix dret a la participació. Aquesta participació ha d'ésser real i 
democràtica i per a tal fi hem de vetllar i treballar en aquesta línia.  
 
La tasca de direcció és la de promoure la implicació del professorat en la gestió del centre, 
delegar totes aquelles funcions que nosaltres creiem convenients per tal d'arribar a una 
coresponsabilització del seu funcionament.  
 
Informar amb transparència i prendre decisions entre tots i totes sempre que això sigui 
possible és un altre dels aspectes que s’han d’afavorir.  
 
Vetllar per la correcta atenció educativa del nostre alumnat, és per això que hem d'oferir 
mecanismes pedagògics que afavoreixin un ensenyament adequat que augmenti, en la 
mesura del possible, les seves competències. 
 
Tractarem d’augmentar els resultats educatius i la millora de la cohesió social mitjançant 
l’impuls de l’autonomia i la millora de la qualitat amb projectes estratègics d’autonomia de 
centre (PAC). 
 
L'escola que imaginem en un futur, i que hem d'aconseguir tot treballant des del present, és 

Relació amb el Projecte de Direcció de Na 
Laudelina Fernández Chimeno (actual directora) 
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l'escola que es desprèn i que caracteritza el propi Projecte Educatiu de Centre: 
 
Una escola: 
 
• Que passi de l'ensenyar a l'aprendre, on tota la comunitat educativa (alumnes, mestres, 
pares i mares, entorn social, etc.) camini conjuntament per a la construcció del coneixement. 
• Inclusiva, que lluiti per superar el fracàs escolar i que entengui la diversitat com una forma 
més d'aprenentatge. Que se senti responsable de tots i cada un dels infants que li arriben. 
• Que treballi pel màxim desenvolupament de les capacitats personals de cada nen i nena i 
no es capfiqui en l'assoliment d'objectius curriculars mínims. 
• Que habiliti els infants per gestionar, seleccionar i analitzar informació i convertir-la en 
aprenentatges. 
• Que doti els nois i noies de les capacitats necessàries per desenvolupar-se individualment i 
social dins la societat de la informació. 
• Que desvetlli, desperti i estimuli l’interès de la canalla pel món i la societat que l'envolta i, 
al mateix temps, que els desenvolupi un esperit crític que els permeti ser futurs ciutadans 
constructius. 
• Que sigui un centre acollidor per tothom, pels de fora i pels d'aquí, que defensi i valori les 
diferències entre persones i cultures. 
• Que eduqui en i amb valors, fomentant la reflexió i el diàleg permanent, és a dir, que 
converteixi els valors en pràctiques de vida, no tant sols en una hora de treball tutorial. 
• Reflexiva, autocrítica, que se serveixi dels processos autoavaluatius com a eina de millora. 
• Que defensi el diàleg crític, per a que tothom se senti respectat i escoltat. 
• Que vetlli pel desenvolupament de les persones en la seva totalitat i en totes les seves 
dimensions: social, física, afectiva, etc. 
• Que sensibilitzi l’alumnat vers la cultura del reciclatge, el reaprofitament i la reutilització de 
les deixalles i els faci viure cada cop més una escola verda. 
 
En resum, i tal com especifica la Comissió Internacional sobre l’Educació pel Segle XXI, 
convocada por la UNESCO i presidida per Jacques Delors, una escola que es fonamenti en 
quatre pilars bàsics per a l'educació del futur: 
Aprendre a conèixer // Aprendre a fer // Aprendre a conviure // Aprendre a ser. 
 
Ideari de l’escola que volem (Projecte de direcció). 
1. Com escola pública: Tenim per marc educatiu el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya. 

Com a objectiu bàsic ens proposem d’estar al servei de la comunitat pel que fa al nostre 
àmbit d'actuació. I així, intentem assegurar una educació global, democràtica i pluralista, 
amb la participació de tots els sectors que la componen.  

2. Com escola arrelada a l'entorn: El paisatge, la història, la llengua, les tradicions, la cultura, 
la vida i les institucions de Rubí i del Vallès Occidental seran viscudes en primer terme.  

3. Com centre democràtic: Volem subratllar en els nostres plantejaments els principis de 
llibertat, el respecte als drets humans, la dignitat, l’actitud de diàleg i la convivència.  

4. Com entitat oberta i pluralista: Es vol donar resposta a la composició diversa de la nostra 
societat, les diferències socials, polítiques, lingüístiques, religioses, de capacitat, de 
personalitat... "La diversitat" no implicarà cap mena de discriminació.  

5. Com centre d'ensenyament que aposta per la renovació pedagògica: L'activitat, 
l'observació, la comprensió, el gust pel treball ben fet, la creativitat i l'esperit crític es 
consideren el camí per a la formació en l'ordre humà i intel·lectual.  

6. Com a col·lectiu participatiu: Els òrgans unipersonals i col·legiats de govern canalitzaran 
la participació d'alumnes, pares i mestres, d'una forma activa i constructiva. En l'estructura 



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 
Escola Mossèn Cinto Verdaguer 

Rubí 

 5 

organitzativa del centre cada sector disposarà de vies pròpies de participació i 
representació.  

7. Com institució educativa dels valors humans: Volem posar l'accent en aquells com 
l'esforç, la moderació i l'exigència personal, contraposats especialment a l’intens i extens 
reclam del consumisme.  
L’escolaritat es procurarà que sigui una adaptació plaent a la cultura, l'esforç, etc. El diàleg 
i la motivació són imprescindibles per al treball i per a preservar l'ordre. 
Aquests valors ajudaran a adquirir tots aquells hàbits que permetin els alumnes de formar-
se com a ciutadans lliures, responsables, arrelats al medi social i cultural de què en formen 
part. 

 
 

 
 
 
 

 
Cal dir aquí que aquests objectius es caracteritzen per haver format part del projecte 
directiu anterior ja encetats o bé continuats per la mateixa directora i que la 
temporització dels quals va més enllà de l’anterior mandat. Són objectius 
imprescindibles d’assolir per tal de poder arribar a l’escola que volem tenir en els 
propers anys: 
 
1. Enllestir el Projecte Educatiu de Centre (PEC). 
2. Actualitzar i completar LES Normes d’Organització i Funcionament de Centre 

(NOFC). 
3. Actualitzar, si cal, el nou Projecte Lingüístic. 
4. Dur a terme un projecte d’innovació de l’anglès. Implementar la llengua anglesa 

en tots els àmbits possibles de l’escola. Anteriorment PELE (AICLE) i actualment 
PILE (AICLE). 

5. Assolir un grau d’autonomia escolar amb projectes d’escola propis (PAC’09, 
Acord de corresponsabilitat). 

6. Incrementar al màxim les competències bàsiques individuals de cada alumne,-a. 
7. Vetllar pel desenvolupament i la implementació del projecte d’educació 

socioemocional a Educació infantil i de Mediació a Primària. Dissenyar i impartir 
la docència i dur a terme l’atenció directa als alumnes amb necessitats 
específiques de suport educatiu (SEP). 

8. Tractar d’augmentar la sensibilitat de l’alumnat, del personal docent i no docent i 
dels/les pares i mares cap a una escola “VERDA”. 

9. Implementar l’ús de les noves tecnologies en tots els àmbits de l’escola. 
10. Obrir l’escola tant als pares i a les mares com al barri. Fer de l’escola un espai 

obert i actiu on tothom pugui participar. 
11. Potenciar l’educació per la convivència amb la llengua catalana com a eix vertebrador. 

Conèixer i integrar les diferents cultures que conviuen en el nostre entorn amb la cultura 
catalana com a referent. 

12. Coordinar el pas de Primària a Secundària. Vetllar perquè es produeixi un flux 
d’informacions suficients per a garantir un bon traspàs a Secundària. 

Objectius del Projecte de direcció 
assimilats en aquest PEC 
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13. Aconseguir un estalvi energètic tant elèctric com de gas, aigua i consumibles com ara 
paper, etc. Desenvolupar el projecte Euronet 50/50 en col•laboració amb l’Ajuntament. 

 
 

 
 
 

 
Des de l’any 2009 estem desenvolupant un Projecte d’Autonomia de Centre PAC’09 amb 
dos objectius clars que contenen 5 estratègies cadascun i aquestes, a la vegada, tenen una. 
Dues o tres activitats que anem revisant cada any. Els 2 objectius i les 10 estratègies són: 
 
1.- Millorar els resultats educatius amb 5 estratègies: 

1.1 Incorporació de metodologies d'aula que facilitin el treball competencial. 
1.2 Sensibilització de l'alumnat i tota la resta de la comunitat educativa quant al medi 
ambient. 
1.3 Implementació de les TAC. 
1.4 Atenció a la diversitat. 
1.5 Millora de la competència en llengua anglesa. 

 
2.- Millorar la cohesió social amb 5 estratègies: 

2.1 L’obertura de l’escola al barri. 
2.2 Pla d’acció tutorial. 
2.3 Pla d’educació socioemocional. 
2.4 Potenciació de la relació família-escola. 
2.5 Conscienciació del nostre alumnat envers d’altres cultures o societats. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Perfil Lingüístic: 
 
Missió: 
 
Organitzar, coordinar i impartir l’ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera 
(anglès) com a llengua vehicular en l’àrea no lingüística d’educació visual i plàstica a cicle 
superior, d’acord amb el currículum vigent, el projecte de plurilingüisme del centre (PILE) i 
l’enfocament AICLE o la metodologia de treball cooperatiu, per augmentar la competència 
lingüística de la llengua estrangera especialment en llengua oral al cicle superior per 
assegurar l’adquisició dels continguts exigits en les competències bàsiques de la llengua 
estrangera. 
 
 
Funcions addicionals i activitats que se’n deriven: 

Descripció de llocs de treball específics 
estructurals de l’escola per a la provisió 
provisional de professorat. Curs 2014-2015 

OBJECTIUS DEL PLA ESTRATÈGIC PAC’09 
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• Impartir la docència en l’àrea no lingüística d’expressió visual i plàstica, en una llengua 

estrangera d’acord amb el projecte lingüístic de centre i amb el Projecte Integral de 
Llengües Estrangeres (PILE). 

• Assessorament al claustre sobre la metodologia AICLE. 
• Adequar les activitats de l’àrea d’expressió visual i plàstica a la metodologia AICLE. 
• Planificar les actuacions necessàries per implementar el projecte d’impuls de l’ús de la 

llengua estrangera corresponent. 
• Planificar i elaborar la fitxa o les fitxes de treball del grup de treball del PAC’09 o acord 

de coresponsabilitat que estigui vigent. 
• Coordinar-se amb els especialistes de llengua estrangera quant als continguts lingüístics 

emprats a cicle superior a l’àrea d’expressió visual i plàstica. 
• Assistir a la formació específica sobre la metodologia AICLE. 
• Renovar periòdicament els temes de treball (tòpics). 
• Fer graelles de seguiment, enquestes, etc per tal de poder avaluar els indicadors 

d’aplicació, execució i impacte segons els criteris d’èxit establerts. 
• Fer propostes de millora segons l’avaluació de la fitxa o fitxes de l’activitat o activitats. 
 
 
Perfil d’atenció a la diversitat: 
 
Missió: 
 
Vetllar pel desenvolupament i la implementació del projecte d’educació socioemocional a 
Educació infantil i de Mediació a Primària. Dissenyar i impartir la docència i dur a terme 
l’atenció directa als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (SEP), 
d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció per afavorir la 
participació prioritària d’aquests alumnes sota el principi d’educació inclusiva i coeducació. 
 
Funcions addicionals i activitats que se’n deriven: 
 
• Planificar les actuacions necessàries per implementar el projecte d’educació 

socioemocional i mediació a tots els nivells educatius i, en especial a Educació Infantil. 
• Adequar els continguts curriculars socioemocionals i de mediació segons els diferents 

nivells educatius amb una metodologia transversal. 
• Impartir la docència i dur a terme l’atenció directa amb les metodologies d’aula que es 

considerin més idònies per atendre la diversitat dels alumnes. 
• Organitzar els recursos i les actuacions per a l’atenció a la diversitat, en el context del 

centre.  
• Col·laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d’estratègies i activitats 

relacionades amb el pla d’atenció a la diversitat del centre. 
• Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives específiques i, 

en general, dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. 
• Assessorament al claustre sobre la metodologia i els continguts d’educació 

socioemocional. 
• Planificar i elaborar la fitxa o les fitxes de treball del grup de treball del PAC’09 o acord 

de coresponsabilitat que estigui vigent. 
• Coordinar-se amb els especialistes d’educació especial. 
• Assistir a la formació específica sobre l’educació socioemocional. 
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• Assistir a la CAD un cop al mes. 
• Renovar periòdicament els materials emprats, pòsters, dossiers, fitxes, contes, etc... 
• Fer graelles de seguiment, enquestes, etc per tal de poder avaluar els indicadors 

d’aplicació, execució i impacte segons els criteris d’èxit establerts. 
• Fer propostes de millora segons l’avaluació de la fitxa o fitxes de l’activitat o activitats. 
 
 
Perfil de competència digital en ús i aplicació de TIC/TAC: 
 
Missió: 
 
Impulsar i coordinar l’ús de les TIC/TAC de forma transversal al centre d’acord amb el 
projecte educatiu d’aquest, el projecte de direcció i els estàndards tecnològics del 
Departament d’Ensenyament, per incrementar l’ús didàctic de les noves tecnologies en el 
procés d’ensenyament i aprenentatge en les especialitats respectives, amb l’objectiu de 
millorar les competències digitals i assegurar-ne l’assoliment de les fites curriculars. 
  
 
Funcions addicionals i activitats que se’n deriven: 
 
• Coordinar  la  formació  dels  professors  en  relació  amb  les  TIC  a  l’EVEA  (Entorn  

Virtual d’Ensenyament / Aprenentatge). 
• Assessorar els professors en l’ús didàctic de les TIC/TAC. 
• Vetllar per l’actualització i implementació del Pla TAC de l’escola. 
• Assegurar que les programacions de les diferents especialitats incloguin un ús actiu 

adequat de les noves tecnologies segons el nivell educatiu. 
• Vetllar pel manteniment i bon ús de les instal·lacions i equipaments informàtics i 

telemàtics del centre. 
• Sincronitzar les activitats didàctiques TAC i l’ús del bloc de l’escola. 
• Garantir la inclusió digital de tot l’alumnat del centre. 
• Aprofitar les tecnologies per innovar els processos d’ensenyament-aprenentatge. 
• Utilitzar les tecnologies per a una millor comunicació entre tots els membres de la 

comunitat educativa, bloc, correus electrònics de les famílies, del professorat, etc. 
• Vetllar per una correcta aplicació dels principis de la legislació relativa a protecció de 

dades i la promoció de conductes que preservin els valors que se’n desprenen. 
• Fer graelles de seguiment, enquestes, etc per tal de poder avaluar els indicadors 

d’aplicació, execució i impacte segons els criteris d’èxit establerts. 
• Fer propostes de millora segons l’avaluació de la fitxa o fitxes de l’activitat o activitats. 
• Assistir a la formació específica sobre les TIC/TAC i a les reunions de coordinació 

intercentres. 
 
 
Perfil per impartir docència en l’àmbit mediambiental: 
 
Missió: 
 
Coordinar i impartir l’ensenyament i aprenentatge de l’àrea de medi especialment a 
Educació Infantil, però també a Primària, d’acord amb el currículum vigent, el Projecte del 
Cicle de la Matèria Orgànica i la metodologia de treball cooperatiu, per assegurar l’adquisició 
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dels continguts exigits en les competències bàsiques del medi i assolir els objectius per ser 
una escola verda. 
 
 
Funcions addicionals i activitats que se’n deriven: 
 
• Coordinar totes les activitats pròpies d’una escola Verda. 
• Vetllar per la implementació de les activitats mediambientals pròpies del currículum 

directament o transversal amb metodologies i recursos diversos com ara el treball 
cooperatiu, etc. 

• Coordinar la docència dels continguts establerts al PCMO (Projecte del Cicle de la 
Matèria Orgànica entre els mestres que imparteixen aquest Projecte. 

• Vetllar per assolir la conscienciació de l'alumnat en el reciclatge, el reaprofitament i la 
reutilització dels residus a l'escola, a través de murals amb materials reciclats i 
exposicions, etc. 

• Implementació del "Projecte del bosc mediterrani" a CM a partir del tros de bosc 
apadrinat per l'escola "Entorn de la Font de Can Tiraïres". 

• Coordinació del Projecte “Euronet 50/50”. Assistir a les reunions intersectorials i controlar 
remotament els consums a través de l’aplicació digital corresponent. 

• Revisar l’estat dels diferents dispositius: contenidors, hort, compostador, etc. 
• Organitzar les activitats pròpies de salut sobre l’esmorzar saludable responsable amb el 

medi ambient (ús generalitzat de carmanyoles) i amb la participació en Pla d’impuls de la 
fruita a les escoles del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat. 

• Coordinar l’alumnat delegat energètic i els responsables de vetllar pel bon ús dels 
contenidors de reciclatge del pati i aules, a través de diferents dispositius com ara la 
megafonia, etc... 

• Transferir els continguts treballats als diferents projectes mediambientals a les famílies i 
el professorat. 

• Fer graelles de seguiment, enquestes, etc per tal de poder avaluar els indicadors 
d’aplicació, execució i impacte segons els criteris d’èxit establerts. 

• Fer propostes de millora segons l’avaluació de la fitxa o fitxes de l’activitat o activitats. 
• Assistir a la formació específica sobre l’Escola Verda i a les reunions dels seminaris. 
 
 
 
Perfil Lingüístic: 
 
Missió: 
 
Organitzar, coordinar i impartir l’ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera 
(anglès) com a llengua vehicular en l’àrea no lingüística d’educació física a 4t i 5è, d’acord 
amb el currículum vigent, el projecte de plurilingüisme del centre (PILE) i el Projecte 
lingüístic i l’enfocament AICLE o la metodologia de treball cooperatiu, per augmentar la 
competència lingüística de la llengua estrangera especialment en llengua oral a 4t i 5è per 
assegurar l’adquisició dels continguts exigits en les competències bàsiques de la llengua 
estrangera. 
 
 
Funcions addicionals i activitats que se’n deriven: 
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• Impartir la docència en l’àrea no lingüística d’educació física, en una llengua estrangera 

d’acord amb el projecte lingüístic de centre i amb el Projecte Integral de Llengües 
Estrangeres (PILE). 

• Assessorament al claustre sobre la metodologia AICLE. 
• Adequar les activitats de l’àrea d’educació física a la metodologia AICLE. 
• Planificar les actuacions necessàries per implementar el projecte d’impuls de l’ús de la 

llengua estrangera corresponent. 
• Planificar i crear la fitxa de treball del grup de treball del PAC’09 o acord de 

coresponsabilitat que estigui vigent. 
• Coordinar-se amb els especialistes de llengua estrangera quant als continguts lingüístics 

emprats a 4t i 5è a l’àrea d’educació física. 
• Assistir a la formació específica sobre la metodologia AICLE. 
• Programar els continguts d’educació física de 4t i 5è en llengua anglesa, tot incidint en la 

metodologia del “Total Physical Response” (TPR), els textos instructius i el llenguatge 
oral. 

• Fer graelles de seguiment, enquestes, etc per tal de poder avaluar els indicadors 
d’aplicació, execució i impacte segons els criteris d’èxit establerts. 

• Fer propostes de millora segons l’avaluació de la fitxa de l’activitat o activitats. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Perfil Lectura i Biblioteca Escolar: 
 
Missió: 
 
1. Organitzar i coordinar les diferents activitats que envolten el nostre Pla Lector d’acord 

amb el currículum vigent, el Pla d’acció de l’Acord de Coresponsabilitat 2014-2016 i el 
projecte de plurilingüisme del centre (PILE) i el Projecte Lingüístic de Centre. 

 
2. Revisar i implementar les diferents activitats derivades de l’ILEC amb els següents 

objectius: 
- Impulsar el gust per la lectura i gaudir de l’espai de la Biblioteca escolar. 
- Impulsar l’aprenentatge a través de la lectura, saber llegir i fomentar el gust  
per la lectura. (Tallers de lectura). 
- Impulsar l’aprenentatge a través de la lectura, saber llegir i fomentar el gust  
per la lectura i l’ús de la situació Padrí – Fillol. 
 
3. Vetllar per la realització de la transferència al centre del nou projecte “Araescric” pel qual 

ens hem començat a formar. 
 
 
 

Descripció del nou lloc de treball específic 
estructural de l’escola per a la provisió 
provisional de professorat. Curs 2015-2016 
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Funcions addicionals i activitats que se’n deriven: 
 
• Impartir la docència en l’àrea de llengua i més concretament a les sessions 

d’apadrinament lector. 
• Assessorament al claustre sobre les metodologies ILEC (“Gira’t i parla” dels tallers de 

lectura, etc), les metodologies de “l’Araescric”. 
• Adequar les activitats de l’àrea de llengua a la metodologia “Gira’t i parla” dels tallers de 

lectura,  “Araescric”. 
• Planificar les actuacions necessàries per implementar les biblioteques d’aula, motxilles 

viatgeres i exposicions temàtiques derivades del treball en xarxa amb les biblioteques 
escolars. 

• Assistir a la formació i a les reunions de la Xarxa de biblioteques Escolars de Rubí-
Castellbisbal. 

• Mantenir i omplir de contingut l’espai de la nostra biblioteca escolar al nou bloc de la 
Xarxa de biblioteques de Rubí-Castellbisbal. 

• Desenvolupar les feines de coordinació del grup de treball 1.2 de l’Acord de 
Coresponsabilitat del Departament d’Ensenyament (planificar i elaborar la fitxa o les 
fitxes de treball del grup de treball, etc). 

• Fer graelles de seguiment, enquestes, etc per tal de poder avaluar els indicadors 
d’aplicació, execució i impacte segons els criteris d’èxit establerts. 

• Fer propostes de millora segons l’avaluació de la fitxa o fitxes de l’activitat o activitats 
reflectides a l’ACDE. 

• Coordinar-se amb la CLIC i la LIC de l’escola. 
 


