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A. INTRODUCCIÓ

1. IDENTIFICACIÓ DEL DOCUMENT
El PEC, Projecte Educatiu de Centre, és el document on s’explica la identitat de la nostra escola, els
seus objectius; i és el marc de referència que serveix per orientar l’activitat educativa del centre i per
impulsar la col·laboració entre els diferents membres de la comunitat educativa i la relació amb
l’entorn.
Aquest document que es presenta a continuació és el Projecte Educatiu de l’escola Barcelona. A
través del PEC la nostra escola ha d’aconseguir ser un referent de qualitat educativa i d’assoliment
dels objectius d’excel·lència i d’equitat, tal i com determina la LEC1, i ha d’estar orientat a la millora
dels resultats educatius, de la cohesió social i de la prevenció de l’abandonament escolar.
La nostra missió és aconseguir l’èxit escolar de l’alumnat, en un marc d’equitat i cohesió social, amb
l’assoliment de les competències bàsiques i el màxim aprofundiment prioritzant el treball de
l’educació emocional i apostant per la competència digital tant dels docents com de l’alumnat.
El PEC ha d’incloure, entre d’altres qüestions, els criteris, prioritats, plantejaments educatius i
metodològics que vertebraran l’escola i alhora ha d’explicitar com s’avaluarà i qualificarà el progrés
de l’alumnat.
Aquest ha de ser un document viu i flexible susceptible de revisions i modificacions. Ha de tenir
caràcter prospectiu partint de l’anàlisi de la realitat actual, immersa en la transformació educativa, i
essent sempre un instrument per aconseguir la millora del centre.
Com cita Carmen Crespó de las Casas el PEC ha de ser “una proposta global i col·lectiva d’actuació a
llarg termini, que permeti dirigir de manera coherent el procés educatiu i que planteja la presa de
posició del centre davant aspectes tant importants com els valor, els objectius i habilitats que es
pretenen prioritzar, la relació amb els pares i l’entorn, la pròpia organització, etc”. La LEC atorga al
Projecte Educatiu la característica de ser la base del sistema documental del centre.
Per tant el nostre PROJECTE EDUCATIU pretén:
- Definir la nostra identitat.
- Formular els objectius bàsics, la línia metodològica i les nostres propostes de futur.
- Dissenyar el funcionament bàsic i l’organització del centre.
Només amb la intenció de no convertir la redacció i lectura d’aquest document en una activitat
feixuga, s’ha decidit no indicar el masculí i femení (el alumne/a, el director/a, els/les mestres) de les
persones i/o càrrec que hi apareixen contínuament, sense que de cap manera això suposi una
discriminació sexista. En el dia a dia de l’escola sempre es vetlla perquè el llenguatge emprat tingui
en compte tant una com l’altra possibilitat.

1

Llei Catalana d’Educació.
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No hauríem tingut cap inconvenient en fer la
redacció en femení, si no fos perquè el lector/a ho pogués trobar massa agosarat.
B. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL

2. TRETS D’IDENTITAT (Qui som?)
2.1. Principis rectors de la LEC
El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i l’Estatut, es regeixen pels
principis generals que anomenem a continuació (Art. 2 de la LEC):
❖ El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de legislació vigent.
❖ La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la
responsabilitat, el respecte i la igualtat.
❖ La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada
en la corresponsabilitat de tots el centres sostinguts amb fons públics.
❖ El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centre, la llibertat d’elecció entre centres
públics o centres altres que els creats pels poders públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de
consciència dels alumnes.
❖ El pluralisme.
❖ La inclusió escolar i la cohesió social.
❖ La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució de
l’excel·lència, en un context d’equitat.
❖ El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la convivència.
❖ El respecte i el coneixement del propi cos.
❖ El foment de la pau i el respecte dels drets humans.
❖ El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos naturals i del
paisatge.
❖ El foment de l’emprenedoria.
❖ La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
❖ L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.
❖ L’educació al llarg de la vida.
❖ El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb
llurs conviccions.
❖ L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.

Els sistema educatiu es regeix pels principis específics següents:
❖ La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que
permeti el ple desenvolupament de la personalitat ...
❖ La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i condueixi els alumnes
a la maduresa i la satisfacció personals.
❖ La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració social i laboral.
❖ L’habilitació per a l’aprenentatge permanent.
❖ L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la constància en el treball.
❖ La capacitació per a exercir activament la ciutadania.
❖ L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació.
❖ La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals.
❖ La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de transmissió.
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2.2. Caràcter propi
L’ Escola Barcelona es defineix com escola pública, catalana, inclusiva, laica i respectuosa amb la
pluralitat. Es regeix pels principis recollits en l’article 93 de la LEC de qualitat pedagògica, de direcció
responsable, de dedicació i professionalitat docent, d’avaluació, de retiment de comptes,
d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les
idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.
Actualment, la nostra escola es troba immersa en un procés de transformació educativa. En aquest
PEC s’especifiquen els objectius en els quals comencem a treballar, i que valorarem a final de cada
curs, tenint en compte tota la Comunitat Educativa per valorar si cal fer propostes de millora i, per
tant, modificar aquest document quan sigui necessari.
2.3. Altres trets d’identitat

Creiem en una escola:
❖ Acollidora, on la diversitat sigui un repte enriquidor i no un obstacle.
❖ Que porti als nostres infants a assolir unes capacitats i competències emocionals que propiciïn el seu benestar
i la seva felicitat, on els i les nostres alumnes siguin feliços aprenent.
❖ Motivadora, que desperti l’interès per aprendre a aprendre, aprendre a conèixer, a fer, a conviure i a ser.
❖ Activa, que provoqui una actitud davant el món que afavoreixi fer-se preguntes, formular-se hipòtesis i buscar
respostes.
❖ Que potenciï els valors de solidaritat, esforç, responsabilitat, respecte i il·lusió.
❖ Reconeguda al nostre entorn tant pel que fa a la innovació d’eines pedagògiques com pel que fa als bons
resultats del nostre alumnat.
❖ Cohesionadora, on el nostre creixement sigui fruit de la participació de tota la comunitat educativa.
❖ Facilitadora, on els sistemes de gestió ajudin a millorar la tasca docent, l’administrativa i facilitin la relació
família-escola.
❖ Transparent, on tots els docents tinguin accés a la documentació oficial, als resultats de proves... on l’equip
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directiu exposi en claustre l’Avac, els indicadors anuals... Que els mestres i famílies siguin partícips, en la
mesura que els correspongui, de tot el que passa a l’escola.

Creiem que la inclusió i l’aprenentatge cooperatiu juntament amb l’aplicació de les noves
tecnologies, la potenciació de la llengua anglesa i el treball a les aules de l’educació emocional
seran els pilars que ens ajudaran a crear la nostra línia d’escola. Tot això, juntament amb l’entrada a
Xarxes pel Canvi, ens guiarà cap a la creació d’una escola més activa i viva que la que tenim
actualment, una escola que aposti per pràctiques funcionals i innovadores.
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3. PRECEPTES LEGALS
En el marc de la Constitució espanyola que contempla el dret a l'educació i de l'Estatut d'autonomia
de Catalunya, aquest projecte educatiu té en compte, entre d'altres, els preceptes legals següents:
● LOMCE, Ley Orgánica per a la Millora de la Qualitat Educativa 8/2013.
● LOE, Ley Orgánica de la Educación 2/2006.
● LEC, Llei d’Educació de Catalunya, 12/2009.
● Decret 102/2010 d’autonomia de centres educatius.
● Decret 155/2010 de direccions escolars.
● Decret 75/2007 d’admissió d’alumnes.
● Decret 142/2007 d’ordenació curricular de Primària.
● Decret 181/2008 d’ordenació curricular de segon cicle d’e. Infantil.
● Ordre ENS/164/2016 d’avaluació d’alumnes d’ Ed. Primària.
● Ordre EDU/484/2009 d’avaluació d’alumnes d’Ed. Infantil.
● Decret 27972006 sobre els drets i deures de l’alumnat.
● Ordre ENS sobre el calendari escolar anual.
● Decret 299/97, sobre atenció educativa alumnes NEE.
● Decret 160/96 i Decret 161/96 sobre transport i menjador escolar.
● Decret 155/94 i Decret 180/05 sobre serveis educatius.
● Ordre 16/I/90 i Resolució 19/IV/2006 de gestió econòmica.
● Ordre EDU/521/2010, adaptació procediment disciplinari faltes lleus.
● Ordre 13/XI/89 i Ordre 16/X/91 incidents i accidents.
● Resolució ENS/1543/2013 de 10 juliol Altes capacitats
● Resolució ENS/1544/2013 de 10 de juliol . TDA
● Instruccions inici de curs (document no reglamentari).
4. CONTEXT (On som?)
4.1. Dades
DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE
Nom de l’escola:

ESCOLA BARCELONA

Codi del centre:

08013408

Adreça:

C/Joan Güell 126

Codi postal:

08028

Telèfon:

93.330.06.50

CIF:

Q5855391H

E-mail:

a8013408@xtec.cat

Web:

http://www.escolabcn.cat
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4.2. Ubicació
L’escola Barcelona és un centre d’educació infantil i primària situat al barri de les Corts, al districte V
de la ciutat de Barcelona. És un centre de doble línia des de P3 fins a 6è tot i que actualment tenim
un nivell triplicat a primària.
4.3. Característiques del centre
A l'escola hi ha sis grups d’educació infantil i tretze de Primària , un total de quasi 500 alumnes,
entre 30 i 40 mestres, una TEI, un administratiu i una conserge. A més a més actualment comptem
amb la figura del vetllador a l’escola i un admistratiu contractat per l’AFA.
La població del centre és força heterogènia i presenta un ventall que va des de famílies amb un
nivell socioeconòmic mig-alt, molt interessades i implicades en el projecte de l’escola, fins a famílies
d’origen immigrant d’un nivell socioeconòmic més baix.
Pel que fa a la nacionalitat de l’alumnat, segons els indicadors de centre, que hem pogut analitzar
enguany (curs 19-20), a la nostra escola hi ha un 4,4 % d’alumnes de nacionalitat estrangera.
4.3.1. Instal·lacions
PLANTA 0
Despatx AFA, administració i Direcció.
Menjador i cuina
Aula de mestres
Gimnàs i vestidors (amb dutxes)
Magatzem general.

PLANTA 1
Vestíbul
Consergeria
Lavabos (alumnes i mestres)
Despatx EAP
Vestidors personal de neteja i monitors.

PLANTA 2
6 aules de primària
2 magatzems de material
1 aula petita d’anglès (mig grup)
1 aula petita
2 espais de treball habilitats als passadissos
1 pati interior amb hort escolar
Lavabos alumnes

PLANTA 3
6 aules d’educació infantil (amb lavabo entre nivells).
1 aula de primària
Aula de música
Despatxos d’ administració i Direcció.
Aula polivalent
Biblioteca
Vestíbul
1 espai de treball habilitat al passadís.
1 lavabo de mestres

PLANTA 3
6 aules de primària
2 magatzems de material
1 aula de religió
1 aula d’Educació Especial
2 espais de treball habilitats als passadissos
Lavabos alumnes

EXTERIOR
1 pista de futbol
1 pista de bàsquet
1 porxo amb cistelles de bàsquet i una taula de ping-pong
1 pati de sorra
Grades
1 rocòdrom
Cambra de calderes (al terrat)

4.3.2. Equipaments
Apostem per potenciar la competència digital d’alumnes i mestres i els equipaments per afavorir-ho
són:
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AULES
Totes les aules compten amb PDI i projector i 2 ordinadors
de sobretaula.

PLANTA 1
2 maletes de 16 ipads cadascuna
1 maleta de 13 ipads
1 panell interactiu mòbil amb braç motoritzat.
6 beebots
12 chromebooks
Ordinadors de sobretaula als espais de treball del passadís.

PLANTA 2
1 maleta amb 16 ipads
1 panell interactiu mòbil amb braç motoritzat
6 BeeBots
Impresora 3D
Ordinadors de sobretaula a la sala de mestres i a la
biblioteca

PLANTA 3
1 maleta de 16 ipads
2 carros amb 33 chromebooks cadascun
1 panell interactiu mòbil amb braç motoritzat
Kit lego WeDo i Lego Mindstorms.
Ordinadors de sobretaula als espais de treball del passadís.

El gimnàs i l’aula polivalent compten amb projector i pantalla.

4.3.3. Serveis
SERVEIS INTERNS
-

Menjador escolar
Acollida matinal
Activitats extraescolars

Aquests serveis estan gestionats per l’AFA de l’escola

SERVEIS EXTERNS
-

EAP
CREDAC
CEPSIR
CREETDIC
Serveis Socials
EAIA
LIC
CRP

C. OBJECTIUS DEL CENTRE (Què pretenem?)

5. OBJECTIUS I PRIORITATS EDUCATIVES GENERALS
Cada curs escolar, en els documents per a l’organització i la gestió dels centres que publica el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es detallen quins són els objectius
prioritaris del sistema educatiu. Enguany, segons aquest document, “L'objectiu prioritari del sistema
educatiu català és desenvolupar un sistema educatiu cada vegada més competencial, amb una
capacitat d'adaptació als canvis constants, que situï l'alumne com a protagonista actiu del seu
procés d'aprenentatge i com a ciutadà crític en una societat democràtica.”
Línies estratègiques:
● Promoure un model de professorat competent i compromès amb el projecte educatiu del centre, que exerceixi un
lideratge orientat a la qualitat i a la millora de tot l’alumnat.
● Fomentar un lideratge distribuït dels equips directius i de la Inspecció d'Educació, orientat a la transformació i la
millora educativa.
● Reforçar l'autonomia dels centres per construir projectes adaptats a cada realitat amb l'acompanyament i suport de
l'Administració educativa.
● Estructurar un sistema de xarxes de treball i d'aprenentatge entre els centres per tal de compartir objectius, recursos,
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capacitats i posar en valor pràctiques d'èxit educatiu a tots els centres del país i impulsar una política educativa centrada
en sumar esforços, que garanteixi l'aprenentatge entre iguals i elimini qualsevol competència entre centres.
● Generar les condicions necessàries per assegurar la inclusió i combatre la segregació amb l'objectiu de garantir el dret
a l'educació en igualtat d'oportunitats i eliminar radicalment tot tipus de violència.
● Bastir un servei públic compromès amb l'equitat i l'assoliment de l'escolarització equilibrada, que respecti la diversitat
de projectes i la seva estabilitat a partir d'un finançament equitatiu, i en què l'educació pública sigui l'eix vertebrador del
sistema.
● Desplegar un model educatiu que reforci la participació activa de les famílies en l'educació dels seus fills, la
corresponsabilitat dels ajuntaments amb l'Administració educativa i la interconnexió amb l'entorn, capaç de donar
resposta comunitària als reptes educatius.
● Consolidar el model lingüístic del país, potenciant la llengua catalana com a vehicular dins un projecte plurilingüe i
intercultural.
● Estendre la innovació en el procés d'ensenyament i aprenentatge, amb base científica, i amb l'impuls de la cultura
avaluadora, com a motor de millora i de transformació educativa.
● Avançar cap a una Administració que promogui un projecte educatiu de país que, des del diàleg i el consens, afavoreixi
l'autonomia, la millora i l'estabilitat del sistema educatiu.

Per aconseguir propiciar la innovació educativa, el canvi metodològic més acord a les línies i
prioritats educatives generals, l’escola ha creat perfils de llocs estructurals2 afins a la filosofia de
centre que actualment aposta per la potenciació de l’anglès i les noves tecnologies, l’aprenentatge
cooperatiu, les pràctiques funcionals, l’educació emocional i l’atenció a la diversitat inclosa a l’aula
ordinària.
6. OBJECTIUS ESPECÍFICS
L'escola té com a finalitat la formació integral dels alumnes en el seu creixement global, 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:
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

2

Cercar i afavorir el desenvolupament integral de la personalitat dels alumnes a partir del respecte a la
individualitat.
Afavorir que l’alumnat mostri actituds de respecte i autoestima vers ell mateix i els altres.
Fomentar i potenciar unes relacions positives, d’afecte i col·laboració entre els nens i les nenes, tant dins del
seu grup-classe com amb la resta de la comunitat educativa.
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.
Afavorir l’ús d’estratègies que permetin a l’alumne assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que
correspon al seu nivell maduratiu i potenciar la pròpia estima.
Treballar per a una escola inclusiva.
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, l’experimentació i la manipulació com a motor dels processos d’ensenyament-apenentatge.
Desenvolupar en els infants les ganes d'aprendre, de descobrir coses noves i que sentin satisfacció vers
l’adquisició de coneixements.
Fer presents la investigació, observació i experimentació, la capacitat de discussió, el raonament i la curiositat
en totes les àrees del coneixement.

En coherència amb el Decret 39/2014, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió de llocs de treball
docents (DOGC 27.03.2014)
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Afavorir l’exposició de diferents hipòtesis en la construcció de l’aprenentatge, potenciant l’ús de la mediateca
com a gran espai real i virtual on cercar i contrastar la informació (biblioteca, noves tecnologies...)
Fomentar una formació que ajudi al desenvolupament de les capacitats per afavorir el pensament crític.
Afavorir el coneixement i l’ús de diferents eines, recursos i mitjans de comunicació, fomentant la capacitat
d’anàlisi.
Integrar i normalitzar l’ús de les TAC a l’escola.
L’alumne com a centre de l’aprenentatge: passar del protagonisme del mestre al protagonisme de l’Infant.
Fomentar que l’adquisició dels aprenentatges siguin significatius i funcionals en un procés que permeti a
l’alumne aprendre a aprendre.
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 en l’expressió oral i el
gust per la lectura, prioritzant el desenvolupament de les habilitats lingüístiques.
Utilitzar el català com a llengua habitual de comunicació a l’escola.
Integrar l’aprenentatge de la llengua anglesa des de 2n d’Educació Infantil i de la llengua castellana a partir de
1r d’Educació Primària.
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.
Desenvolupar activitats competencials per tal d’afavorir el desenvolupament integral de l’alumnat.
Potenciar les activitats en l’entorn com a complement i reforç del treball de l’aula.
Desenvolupar actituds i hàbits de cooperació mitjançant el treball cooperatiu.
Conscienciar els alumnes en aspectes de sostenibilitat i medi ambient.
Fomentar la constància i l’esforç en el treball i la feina ben feta.
Assumir un règim de convivència sense discriminacions i sense violència, que fomenti la resolució pacífica dels
conflictes, desenvolupant habilitats de mediació.
Impulsar l’anglès com una llengua més a la nostra comunitat.
Compartir amb l’alumnat els objectius educatius i els criteris d’avaluació
Afavorir d’ús d’una avaluació diversificada utilitzant diferents instruments: autoavaluació, coavaluació,
rúbriques… , partint sempre de les característiques de l’alumnat i l’avaluació formativa.
Fomentar que els alumnes sàpiguen participar i col·laborar en els diferents àmbits de la vida de l’Escola.
Crear climes de treball i convivència, a partir del compromís i la responsabilitat de cadascú tot respectant i
garantint els drets i deures de tot l’alumnat i professorat.
Fomentar en tots els membres de la comunitat educativa la responsabilitat, la participació, la cooperació i la
satisfacció de la feina ben feta.

D. CRITERIS PER A LA CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE (Com ho fem?)

7. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
7.1. Criteris per a la concreció competencial del currículum i criteris metodològics
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Per planificar la tasca acadèmica utilitzem els
següents documents i materials:
● El currículum establert pel Departament d’Educació
● La seqüenciació cíclica dels continguts
● Les línies d’actuació i les especificitats de seqüenciació de cicle i/o nivell
● Les Unitats de Programació

Seguint les directrius del Departament
d’Ensenyament, l’escola treballa a partir
d’un currículum obert i integrador que té
com a finalitat l’assoliment de les
competències bàsiques establertes.
La nostra escola s’identifica amb
l’aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge
per competències i l’educació emocional,
tenint en compte l’educació integral de la
persona, abordant en la mesura del
possible els continguts de manera
interdisciplinar i implicant l’alumnat en
l’aprenentatge amb totes les seves
capacitats,
facultats
i
necessitats
educatives perquè prengui consciència del
seu
propi
procés
d’aprenentatge
(metacognició). Els objectius es proposen a
partir del coneixement real que té
l’alumnat, fent atenció a la diversitat, amb
expectatives reals, però altes sobre cada
alumne.
Infografia:Currículum
d’Ensenyament

del

Departament

Apostem per la millora de la
competència
digital
de
l’alumnat i dels docents,
portant a terme pràctiques
que fomentin l’adquisició de
competències bàsiques de
l’àmbit digital, transversals
obligatòries segons dicta el
currículum.
Treballem
l’aprenentatge
alumnes
a

perquè
ajudi als
esdevenir
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persones competents i amb capacitat de
desenvolupar criteri propi.
Les activitats d’aprenentatge són significatives i funcionals, relacionades amb els coneixements
previs de l’alumnat, rellevants per als seus interessos i necessitats, funcionals per a la seva aplicació
a la vida, motivadores i diversificades i sempre que sigui possible, amb possibilitat de diversos graus
de solució o resposta.
A Matemàtiques apostem per la metodologia Innovamat i a llengua per la Pictoescriptura.
7.1.1. Innovamat
Aquesta proposta transforma l’aula de primària i les relacions que es donen en ella per emocionar,
estimular i motivar l’alumnat en l’aprenentatge matemàtic.
Els materials posen l’alumne en el centre del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge i
permet desenvolupar l’autonomia i el pensament crític: un procés emocional i emocionant pensat
per a comprometre l’alumne a través d’estímuls positius.
Innovamat proposa unes matemàtiques contextualitzades, un currículum flexible, activitats variades
que parteixen de material manipulable molt divers (targetes numèriques, targetes il·lustrades, coves
de comptatge, collarets de comptatge, tangrams, monedes i bitllets, pissarres màgiques…) i applets,
tècniques i estratègies que faciliten l’avaluació i la gestió de l’aula del segle XXI, la personalització de
l’aprenentatge, l’aprenentatge cooperatiu i la gamificació.
El contingut educatiu s’organitza en tres grans blocs on es treballen diferents conceptes matemàtics
i dimensions emprant metodologies pedagògiques diverses:
a)

Laboratori de nombres: cobreix numeració i càlcul

b) Aventures i reptes matemàtics: cobreix la resta de blocs (relacions i canvi, espai i forma,
mesura i estadística i atzar) sense perdre de vista numeració i càlcul.
c)

Plataforma: permet la pràctica individual a l’aula d’activitats de tots els blocs de continguts.

7.1.2. Pictoescriptura
La PictoEscriptura és una metodologia que us permet treballar el currículum de llengua d'Educació
Primària de manera creativa i diferent. Mitjançant la connexió dels llenguatges visual i verbal, la
programació estimula la creativitat i la capacitat d'expressió dels alumnes i en millora el rendiment
lectoescriptor en cadascun dels cicles d'Educació Primària.
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7.2. Criteris organitzatius
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●
●
●

●

Es fan agrupaments d’alumnes de la mateixa edat i heterogenis.
En arribar a P3, a l'hora de formar els grups-classe tenim en compte els següents criteris : edat, sexe, NEE, llengua
materna.
Quan s’acaba un cicle , els tutors, juntament amb l’especialista d’Educació Especial i la resta d’especialistes, sota la
supervisió de l’Equip Directiu, reestructuraran els grups seguint els mateixos criteris, amb l’objectiu de:
○ Trencar dinàmiques.
○ Afavorir el lligam entre els alumnes de tota l’escola.
○ Variar els rols individuals dels alumnes dels grups i donar la possibilitat de noves amistats.
○ Millorar el rendiment acadèmic, tant individual com el de grup.
També realitzem diversos agrupaments de l’alumnat (petits grups, desdoblaments, agrupaments flexibles, gran
grup, internivells, intercicles ....) afavorint l’aprenentatge cooperatiu, els treball per projectes,laboratoris de
llengua, tallers, racons, etc.

7.3. Criteris d’avaluació de l’alumnat
L’avaluació és el procés de verificació de
l’assoliment dels objectius d’aprenentatge i
el grau de desenvolupament i consolidació
de les competències bàsiques.
L’avaluació dels alumnes prendrà en
consideració els diferents elements del
currículum, el treball fet a classe i l’interès i
l’esforç a progressar demostrat per
l’alumne. Es posarà especial cura en el
caràcter formatiu de l’avaluació. Caldrà, a
més, garantir als alumnes un retorn
qualitatiu dels resultats assolits, per
implicar-los
en
el
seu
procés
d’aprenentatge.
L’avaluació serà contínua i global al llarg de
tota l’etapa educativa.

Infografia:Currículum del Departament d’Ensenyament

Comissions d’avaluació
●
●

Estan formades per l’equip de mestres de cada cicle, coordinador de cicle, director i cap d’estudis
Es reuneixen en dues sessions per trimestre. A la primera sessió s’analitza col·lectivament l’evolució dels
aprenentatges de cada alumne amb els diferents mestres que intervenen amb els grups . A la segona es
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●
●

●

tracten els casos amb majors dificultats d’aprenentatge i s’estableixen les mesures d’adequació i reforç,
estratègies i ajustaments de programació que convinguin.
A la darrera sessió d’avaluació del curs, es fa la valoració final per àrees i valoració global del progrés de cada
un dels alumnes i es prenen decisions en quant a la necessitat que un infant romangui un any més en el cicle.
Després de cada sessió d’avaluació, l’equip de mestres informa per escrit els pares o tutors legals. L’informe
reflecteix els resultats en relació amb les àrees, la valoració del procés d’aprenentatge, aspectes personals i
mesures complementàries o de reforç (si s’escau).
El centre informarà periòdicament els pares o tutors legals sobre el progrés educatiu de l’alumne i dels seus
resultats respecte als criteris d’avaluació de les diferents àrees. A Educació infantil es lliuren dos informes per
curs i a Educació Primària tres.

Promoció
●
●
●

●
●

●
●
●
●

En finalitzar cada curs la comissió d’avaluació del grup prendrà les decisions oportunes sobre la promoció de
cada alumne.
Es tindrà en compte el criteri del conjunt dels mestres del grup i , de manera fonamental, la del mestre tutor
de l’alumne.
Cada alumne accedirà al curs següent sempre que hagi assolit els aprenentatges corresponents o l’equip
docent consideri que podrà seguir el curs següent amb aprofitament i amb les mesures i suports
corresponents.
Els alumnes que promocionen de cicle sense tenir superades totes les matèries seran objecte de les mesures
de reforç que determini la comissió d’avaluació i d’un seguiment específic per part del tutor.
Quan no es compleixin aquestes condicions, l’alumne ha de romandre un any més en el mateix curs. Aquesta
decisió es podrà adoptar una sola vegada al llarg de l’educació primària i el centre establirà mesures
específiques de seguiment.
Quan un alumne/a porti un retard en els aprenentatges de més d’un cicle , es valorarà la conveniència de fer-li
una adaptació de currículum amb un pla individualitzat (PI).
L’alumnat nouvingut que presenti un desfasament de més de dos anys en el seu nivell d’assoliment de les
competències es pot escolaritzar en un curs inferior al que li correspondria per edat.
Els alumnes amb altes capacitats poden flexibilitzar la permanència en un curs o en tota l’etapa. Aquesta
mesura es concretarà en un pla individualitzat.
S’accedirà a l’educació secundària obligatòria si s’han assolit els objectius de l’etapa, un nivell satisfactori en
les competències bàsiques pròpies de cada àmbit i un grau de maduresa adequat. S’hi accedirà, així mateix,
sempre que els aprenentatges no assolits no impedeixin seguir amb aprofitament la nova etapa, en la qual
l’alumne rebrà els ajuts i suport corresponent.

7.4. Criteris per a l’atenció inclusiva a la diversitat
El nostre objectiu primordial és atendre la diversitat dins l’àmbit ordinari.
El nostre model d'intervenció considera que en el procés d'ensenyament i aprenentatge, és l'alumne
qui aprèn, qui construeix el coneixement i l’equip de mestres, amb la nostra relació i intervenció
acompanyem, motivem, guiem... Per tant, tothom pot aprendre, especialment si les nostres
intervencions parteixen dels nivells evolutius de cada alumne/a.
Considerem el desenvolupament i l'aprenentatge fruit de les interaccions en diferents contextos.
Per tot això ens hem adherit al programa CA/AC d’aprenentatge cooperatiu de la Universitat de Vic
(juntament amb d’altres escoles i instituts del nostre barri), ja que creiem en una escola inclusiva i
pensem que l’única manera d’aconseguir-la és tenint dins una mateixa aula alumnes diferents. A
més a més per desenvolupar moltes de les C.B. és necessària la interacció i aquesta implica
cooperació.
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Per poder organitzar l’atenció a la diversitat a
l’escola la CAD es reuneix periòdicament. En aquesta comissió hi participen les tres mestres
d’educació especial, la psicopedagoga de l’EAP ,la cap d’estudis i la directora.
Paral·lelament un cop per trimestre, com a mínim, es reuneix la comissió social.

8. CRITERIS D’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I GESTIÓ
Aquest és el quadre que recull el model organitzatiu de l’escola i que ens permet portar a terme el
nostre projecte educatiu:
E. PROJECTES DE CENTRE

Projecte Lingüístic
Projecte de Convivència
Projecte transformació tecnològica
Pla Lector (en elaboració per part de l’equip de treball de Biblioteca)
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F. AVALUACIÓ (com ho avaluem)
Els indicadors de progrés del PEC s’agrupen en les tipologies següents:
● Context
● Recursos
● Resultats
● Processos
Indicadors de Context:
●

●
●

●

Diversitat significativa
Alumnes amb NEE (A, B i C)
Alumnes d’altres ètnies i cultures.
Nivell socioeconòmic de les famílies, entorn.
Absentisme
Alumnat
Mestres
Ajustament demanda – oferta alumnes P3

Indicadors de Resultats:
●

●

●
●

Superació etapa
-

Percentatge d’alumnes que obtenen qualificació positiva en el resultat
global de l’etapa de Primària

Superació de cicles
Percentatge d’alumnes que obtenen qualificació positiva en el resultat
global de Cicle ( C.I., C. M. I C.S.)
Percentatge d’alumnes que obtenen qualificació positiva en el resultat
de les diferents matèries de Cicle ( C.I., C. M. I C.S.)
Proves internes
Proves externes

PEC Escola Barcelona
Curs 2019-23

●
●

Proves de CB de 6è.
Resultats satisfacció de la comunitat educativa
Famílies i docents (enquesta satisfacció)
Cohesió social
Absentisme en relació a la superació d’etapa
Dispersió de les notes
Diversitat d’alumnes: NEE, NSCD, Dictàmens, Alumnes amb PI.
Ajuts Departament i ajuntament llibres i material escolar
Ajuts menjador

Indicadors de Recursos:
●
●
●
●

●

Ratio alumne/professor; professor/alumnes.
Plans i projectes
Personal auxiliar en relació alumnes N.E.E.
Plans de formació de centre
Hores de formació en centre
Hores de formació individual
Impacte de la formació en el centre
Percentatge de participació d’alumnes en activitats complementàries i/o extraescolars.

Indicadors de Processos
De centre:
●
●

●
●

●

Convivència
Participació:
Percentatge de participació en les eleccions del Consell Escolar
Satisfacció de la participació (pares, alumnat, professorat) – enquesta de satisfacció
Grau satisfacció de l’acollida: nous mestres, nous alumnes, noves famílies (pla acollida , enquestes...)
Coordinació
Cicles
Intercicles
Externes ( coord. 0-6 i coord. Primària-Secundària)
Ampa
Entorn (Consorci, ajuntament, serveis socials...)
Lideratge
Distribució lideratge : Equip directiu, Coordinadors, altres responsables.
Direcció pedagògica

D’aula:
●

●

●

Tutoria
Percentatge d’assistència de les famílies a reunions generals
Percentatge d’entrevistes tutorials anuals: famílies/alumnes
Metodologia
Explicitació i publicació de criteris d’avaluació
Treball autònom
Treball amb diferents agrupaments i metodologies: tallers, racons,laboratoris, desdoblaments,
activitats intercicles...
Gestió de la informació
Processament
Comunicació
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Els indicadors del PEC es concreten en el Projecte de Direcció i es desenvolupen a la Programació
General Anual.
G. APROVACIÓ I DIFUSIÓ
En els centres públics correspon a la persona que dirigeix el centre formular la proposta inicial del
projecte educatiu i fer-ne les modificacions i adaptacions corresponents, impulsar-ne l'elaboració tot
garantint la participació de la comunitat escolar i aprovar-ne la proposta definitiva.
El claustre de professors –òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de
l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre– intervé en
l'elaboració i modificació del projecte educatiu i aprova els aspectes pedagògics dels documents de
gestió del centre, en especial del projecte educatiu i de les actualitzacions.
Correspon al director del centre la competència d'aprovar la proposta de projecte educatiu, prèvia
consulta preceptiva al consell escolar del centre – òrgan de participació de la comunitat escolar en el
govern del centre–, el qual expressa el suport al projecte per una majoria de les tres cinquenes parts
del PEC de l’Escola Barcelona el gener de 2020.
La directora aprova el projecte educatiu mitjançant resolució motivada davant del consell escolar.
El PEC restarà a disposició de tots els membres dels claustre per a la seva consulta al drive del
professorat d’Escola Barcelona, i del conjunt de la comunitat educativa i el conjunt de la ciutadania a
la pàgina web de l’escola.
El PEC del centre ha estat presentat al Consell Escolar del Centre en data 20/1/2020.
Ha obtingut el suport de la totalitat dels seus components.
Per tot això i en data 20/01/2020, na Montserrat Cabana Pasqual, com a directora de l’Escola
Barcelona aprova la proposta de PEC.

❖ Revisat i actualitzat per l’equip directiu a data 22/09/2021.

