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Introducció 

Aquest document defineix la identitat i el caràcter propi del nostre centre, tenint en compte  la 

nostra realitat dins els context soci – econòmic i cultural de les famílies i alumnes que formen 

part.  

Té la voluntat de garantir un tasca educativa coherent, coordinada i consensuada per tota la 

comunitat educativa de l’escola Renaixença dels Hostalets de Pierola. 

El PEC és un document viu que requereix la seva revisió i actualització periòdica atenent a les 

necessitats i circumstàncies del moment. 

Aquest document es desenvolupa i concreta en altres documents annexos: 

● Les normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) 

● El projecte lingüístic de centre (PLIC) 

● La carta de compromís educatiu 

● El projecte de direcció (PdD) 

● La programació general de centre (PGC) 

● La memòria anual de centre  

● Projectes d’innovació educativa 

 

Identitat 

L’escola Renaixença, és un centre ordinari públic situat a un petit municipi, a la comarca de 

l’Anoia. És un municipi de 2.300 habitants aproximadament, amb un nivell socioeconòmic mitjà. 

Ha viscut un important creixement en els últims anys, nodrint-se majoritàriament de població 

jove i famílies amb fills petits (més de la meitat de la població és menor de 40 anys). D’aquesta 

població nouvinguda, la major part procedeix de la primera corona de l’àrea metropolitana de 

Barcelona, mentre que en segon lloc cal destacar el paper de la immigració (majoritàriament 

procedent del Marroc). Aquest moviment poblacional ha tingut i té una incidència en el nivell 

d’ús i coneixement del català, fet que incideix en la tasca docent del centre escolar.  

L’escola ofereix els serveis de Segon Cicle d’Educació Infantil i l’Educació  Primària. A més, al 

igual que a la resta d’escoles públiques acullen alumnes que es troben amb més barreres per 

l’aprenentatge i la participació. 
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Plantejament Institucional: Missió, Visió i Valors 

 

Què som? La Missió 

Som una escola catalana, pública, plural, laica i inclusiva on la presencia, la participació i el 

progrés de tots els/les alumnes són la nostra prioritat. 

Ens  definim com un centre obert a la comunitat en el qual tots els agents educatius i de l’entorn 

participen de l’educació; integral, que potencia al màxim les capacitats dels infants i prepara als 

alumnes per viure i conviure en el món actual de forma competent. Prenem com a metodologia 

essencial l’aprenentatge cooperatiu i el treball per racons. 

 

Què volem ser? La Visió 

Volem ser una escola de referència a nivell de qualitat educativa, no només acadèmica sinó que 

educa persones de forma integral. Pretenem: 

✓ Fer de la inclusió, el treball per racons i  l’aprenentatge cooperatiu les línies bàsiques del 

nostre centre. 

✓ Ajudar a tots els/les alumnes a assolir les competències bàsiques per tal que 

desenvolupin al màxim les seves possibilitats, especialment en els següents ítems: 

responsabilitat, autonomia, curiositat, maduresa emocional, capacitat de treballar en 

grup,  participar críticament i reflexionar. 

✓ Promoure la formació i la corresponsabilitat en l’educació de tots els sectors de la 

comunitat educativa. 

 

Els nostres valors 

Orientats a la persona: responsabilitat, solidaritat, autonomia, curiositat, maduresa emocional, 

treball en grup, participar críticament, respecte, tolerància, humilitat, crítics. 

Orientats al centre: inclusivitat, cooperació, igualtat d’oportunitats, col·laboració, comunicació. 

Orientats a l’entorn social: formació, equitat i no exclusió, compromís. 

 

Objectius educatius, prioritats d’actuació 

Els objectius del projecte que es proposa a continuació tenen com a punt de partida l’anàlisi 

DAFO i la trajectòria històrica de l’escola Renaixença. En gran mesura, el projecte educatiu, és la 



                       
               Escola Renaixença  Els Hostalets de Pierola 
 

Entre tots fem l’escola!!! 

continuïtat d’una línia de treball compartida per la Comunitat Educativa que es revisa i 

s’actualitza per tal d’adaptar-se a la realitat canviant que ens envolta i poder donar resposta a 

les noves necessitats i demandes de la societat actual. 

 

Dividirem els objectius en tres dimensions que facilitaran la seva formulació: la pedagògica, en 

la qual es tractaran temes directament relacionats amb els processos d’ensenyament 

aprenentatge: la de coordinació, el treball en equip és la base de tota la proposta del projecte i 

un dels factor d’èxit i: la relacional, bàsica en una institució social com la nostra. 

 

Àmbit pedagògic 

1. Millorar els resultats educatius dels alumnes. 

2. Millorar la cohesió social atenent la diversitat de l’alumnat i arribant al màxim de les 

seves potencialitats. 

Àmbit de coordinació 

3. Establir mecanismes de coordinació interns que repercuteixin positivament en el 

desenvolupament de l’activitat docent. 

Àmbit relacional 

4. Mantenir i millorar les relacions amb les famílies del centre i amb la comunitat 

educativa. 
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Conjunt d’indicadors per fer el seguiment i l’avaluació del 

grau d’acompliment dels objectius generals del PEC i dels 

altres projectes que el formen 

Els Projecte de Direcció ha de desplegar i articular l’aplicació del PEC a través de la concreció 

dels indicadors de progrés que es prioritzen i seqüencien cada any en la Programació General de 

Centre. Els resultats es recolliran en la Memòria Anual que serà el punt de partida del nou curs 

escolar.  

 A continuació queda recollit: d’una banda, l’objectiu, les estratègies que el despleguen així com 

les actuacions associades i; d’altra banda, els indicadors de progrés organitzats en: execució, 

qualitat i impacte. 
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OBJECTIU  1 Millorar els resultats educatius dels alumnes. 

 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLES 

1.1 Anàlisi dels resultats acadèmics de les proves 
externes i internes. 

✓ Revisar i, en cas necessari, adaptar els sistemes 
d’avaluació interns. 

✓ Analitzar els resultats de les proves i proposar millores a 
les programacions. 

✓ Equip directiu i equip de 
coordinació. 

1.2 Adequació de les programacions de forma 
vertical des d’infantil a primària i revisió 
metodològica. 

✓ Organitzar grups de treball cooperatiu en el claustre de 
forma setmanal per reflexionar sobre aspectes pedagògics 
i programar les diferents àrees de forma vertical. 

✓ Revisar i ajustar les seqüenciacions trimestrals. 
✓ Enquestes de satisfacció del professorat. 

✓ Claustre de mestres i 
equip de coordinació. 

 

INDICADORS APLICACIÓ QUALITAT D’EXECUCIÓ IMPACTE 

 
 
Avaluació 
 
 
 

✓ Revisar les avaluacions 
internes.  (1.1) 

✓ Analitzar els resultats interns 
i externs de les proves. (1.1) 

✓ Creació de grups cooperatius 
de treball dins el claustre. 
(1.2) 

✓ Programacions revisades 
amb els acords incorporats. 
(1.2) 

✓ Grau de participació del 
claustre en: anàlisi dels 
resultats i adequació de les 
programacions  

✓ Grau de satisfacció del 
professorat amb la 
metodologia i 
programacions acordades. 

✓ Millora dels resultats de 
l’avaluació interna i de les 
proves de competències 
externes (1.1) 

✓ Evidències  d’activitats 
competencials incorporades 
a les programacions verticals 
de les diferents àrees. (1.2) 
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OBJECTIU  2 Millorar la cohesió social atenent la diversitat de l’alumnat  

 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLES 

2.1 Criteris d’atenció a la diversitat ✓ Revisar a nivell de Claustre el Pla d’Atenció a la Diversitat 
del centre. 

✓ Revisar i ajustar els Plans Individualitzats. 

✓ CAD 
 

2.2 Gestió de recursos humans ✓ Adequació i flexibilitat per tal d’organitzar els suports (dos 
mestres dins l’aula) , desdoblaments i aules petites, així 
com la intervenció de l’EAP dins les aules. 

✓ Coordinació de l’EAP amb els tutors i mestres d’educació 
especial  per reorientar la resposta educativa dins l’aula.  

✓ Organització del Suport Escolar Personalitzat. 

✓ CAD 
✓ EAP 

2.3  Noves tecnologies ✓ Revisar el Pla TAC del centre. 
✓ Introduir activitats TAC a les programacions d’aula. 
✓ Analitzar les necessitats educatives des de la CAD per 

establir acords metodològics de caire tecnològic. 
✓ Enquestes de satisfacció del professorat. 

✓ CAD 
✓ Comissió TAC  

 

INDICADORS APLICACIÓ QUALITAT D’EXECUCIÓ IMPACTE 

 
 
Avaluació 
 
 
 

✓ Revisar el PAD i elaborar la 
versió definitiva. (2.1) 

✓ Analitzar les mesures d’atenció a 
la diversitat dins l’aula (suports, 
desdoblaments, aula petita...) i 
proposar acords de millora. (2.2) 

✓ Introduir a les programacions 
activitats TAC (2.2) 

✓ Actes de les reunions de l’EAP 
amb els tutors/es. 

✓ Actes de les CAD. 
✓ Grau de satisfacció del claustre 

amb l’aplicació de les TAC a les 
programacions. 

✓ Augment del nivell de les 

diferents competències en 

l’alumnat del centre. (2.1, 2.2 i 

2.3) 
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OBJECTIU 3 Establir mecanismes de coordinació interns que repercuteixin positivament en el desenvolupament de l’activitat docent. 
 

 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLES 

3.1 Coordinació docent.  ✓ Establir mecanismes que ens permetin detectar punts de 
millora ens els processos de coordinació. 

✓ Reflexionar i analitzar aspectes de millora. 
✓ Implantar i avaluar els canvis proposats. 

✓ Equip Directiu i equip de 
coordinació. 

3.2 Mecanismes interns de comunicació. ✓ Analitzar els sistemes de comunicació de la informació 
interna de centre. 

✓ Proposar millores en les dificultats detectades. 
✓ Enquestes de satisfacció del professorat. 

✓ Equip directiu  

 

INDICADORS APLICACIÓ QUALITAT D’EXECUCIÓ IMPACTE 

 
 
Avaluació 
 
 
 

✓ Recull i anàlisis dels punts forts i 
dels punts febles de la 
coordinació i establir acords de 
millora. (3.1) 

✓ Anàlisi del sistema actual 
d’informació interna i propostes 
de millora. (3.2) 

✓ Actes de cicle i/o claustre. 
✓ Grau de satisfacció del claustre en 

la coordinació interna. 
✓ Grau de satisfacció del claustre en 

els mecanismes interns 
d’informació. 

 

✓ Millora del grau  de satisfacció del 
professorat en els apartats de 
coordinació i informació interna. 
(3.1 i 3.2) 
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OBJECTIU 4 Mantenir i millorar les relacions amb les famílies del centre i amb la comunitat educativa. 
 

 

ESTRATÈGIES ACTUACIONS RESPONSABLES 

4.1 Identificació de les famílies amb l’escola.  ✓ Realitzar enquestes de satisfacció a famílies i alumnat. 
✓ Potenciar la reflexió i/o formació del claustre en vers la 

relació amb les famílies i la comunitat educativa. 
✓ Organitzar activitats en les quals les famílies participin en 

la vida del centre (ex. festes, jornades, festivals, activitats 
del centre, etc.). 

✓ Equip Directiu 

4.2 Escola oberta a l’entorn. ✓ Proposar i col·laborar amb les diferents activitats amb les 
entitats i institucions del municipi dels Hostalets de 
Pierola com a mitjà per millorar les competències dels 
nostres alumnes. 

✓ Fomentar la identificació dels nostre alumnes amb la 
població del Hostalets de Pierola. 

✓ Equip directiu 

 

INDICADORS APLICACIÓ QUALITAT D’EXECUCIÓ IMPACTE 

 
 
Avaluació 
 
 
 

✓ Organització de diverses activitats 
en les quals les famílies puguin 
participar activament en la vida 
del centre. (4.1) 

✓ Planificació a les programacions 
d’aula d’accions i activitats amb 
les diferents entitats i institucions 
de la població dels Hostalets de 
Pierola. (4.2) 

✓ Grau de satisfacció de les famílies 
i del claustre amb les activitats 
programades. 

✓ Grau d’identificació de les famílies 
i els alumnes amb el centre i el 
municipi. 

✓ Major identificació de les famílies 
amb el centre. (4.1) 

✓ Major identificació dels alumnes 
amb el centre i amb l’entorn 
proper. (4.2) 

 


