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INTRODUCCIÓ
Aquest document defineix la identitat i el caràcter propi de la nostra escola.
Té com a objectiu que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i uns bons
resultats educatius.
És un document viu i requereix revisions i actualitzacions periòdiques atenent les
necessitat i realitats del moment.

Aquest document es desenvolupa i concreta en altres documents annexos:


Les normes d’organització i funcionament



El projecte lingüístic



El projecte curricular



El projecte de reutilització de llibres



Document de retenció en un nivell escolar



El Pla d’acollida



El Pla d’atenció a la diversitat



La carta de compromís educatiu
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1.- ANÀLISI DEL CONTEXT DEL CENTRE
1.1. Situació
L’escola FRANÇA és una escola pública que depèn de la Generalitat de Catalunya.
Escola de dues línies que es troba situada en el terme municipal de Terrassa, al
districte 4 del barri de Ca n’ Aurell i al carrer Frederic Soler 142.
1.2. Característiques
El centre està en funcionament des del 1966. Fem una mica d’història: els nostres
alumnes venien de l’antiga escola Torrella una escola modernista al vell mig de la
ciutat . L’escola va ser tancada i els nens i nenes de l’escola Torrella , van anar al
nou edifici que va rebre el nom que encara ara tenim. Arrel de les riuades del 1962 i
gràcies a la solidaritat es va poder fer l’escola que s’anomena FRANÇA en gratitud al
país veí que va enviar diners per la seva construcció.
Actualment tenim un edifici molt bonic i funcional que és fruit de la remodelació de
l’antic.
El Conseller Maragall va fer la inauguració el dia 19 de febrer de l’any 2010 .
L’alumnat procedeix majoritàriament de la zona 1 del mapa escolar de l’Ajuntament
de Terrassa. La nostra escola està ubicada al centre-oest de Terrassa, al barri de Ca
n’Aurell que pertany al districte número quatre de Terrassa que inclou el barri de
la Maurina, La Cogullada, Roc Blanc i Les Martines.
L’escola està situada a la part nord de la Rambla d’Ègara i al seu voltant hi ha
nombrosos habitatges de nova construcció, comerços i xarxes de transports públics
com són autobusos (transports interns de la ciutat i externs) i trens

(RENFE i

Ferrocarrils de la Generalitat).
A prop hi ha la Plaça de Lluís Companys i el Parc de Sant Jordi, dos llocs molt
utilitzats per a la realització d’activitats d’oci i culturals.
La població escolar sembla que està formada per nens provinents de famílies amb
un nivell econòmic mitjà i mitjà baix que porten els seus fills a l’escola més propera
al seu domicili. La majoria d’aquestes famílies tenen voluntat de participació en les
tasques escolars i extraescolars. Generalment els pares responen positivament a les
comandes i/o observacions del mestre encarades a l’aprenentatge del seu fill/a.
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2.- TRETS D’IDENTITAT
2.1. Principis rectors
L’Article 2 de la llei d’educació de Catalunya; LEC, LLEI 12/2009, del 10 de juliol,
d'educació.
Principis rectors generals del sistema educatiu:
a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l'Estatut i la
resta de legislació vigent.
b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d'una societat democràtica:
la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
c) 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 els centres
sostinguts amb fons públics.
d) El respecte de la llibertat d'ensenyament, la llibertat de creació de centres, 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.
e) El pluralisme.
f) La inclusió escolar i la cohesió social.
g) 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.
h) El conreu del coneixement de Catalunya i l'arrelament dels alumnes al país, i
el respecte a la convivència.
i) El respecte i el coneixement del propi cos.
j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.
k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i
responsable dels recursos naturals i del paisatge.
l) El foment de l'emprenedoria.
m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
6
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n) L'afavoriment de l'educació més enllà de l'escola.
o) L'educació al llarg de la vida.
p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació
religiosa i moral que vagi d'acord amb llurs conviccions.
q) L'exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.
2.2. Caràcter propi
Escola catalana. Utilitzem el català com a llengua pròpia i vehicular d’ensenyament i
aprenentatge.
Escola aconfessional i pluralista. Respectem les diferents maneres de pensar i és
oberta a tothom. Eduquem per a la llibertat, la responsabilitat i per l’adquisició
d’hàbits i conductes que fan dels seus membres persones socials dignes de la
comunitat on viuen.
Escola coeducadora i no sexista. Eduquem per la convivència i respecte als altres
basant-se en la coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de sexe.
Escola solidària i tolerant. Eduquem per la justícia, la solidaritat i la no discriminació.
Educació integral. L’escola descobreix en el treball, les aptituds de cadascú,
aprenent a desenvolupar totes les capacitats personals i a respectar les dels altres,
fomentant l’autoestima i realçant l’aspecte formatiu de la persona. La comunitat
educativa estimula i potencia el desenvolupament integral de l’alumnat, tenint en
compte les característiques personals que fan únic/a a cada alumne/a.
Educació socialitzadora. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per
conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta
competitivitat. Cerquem fórmules diverses d’actuació, que si bé inclouen la
competició ho fan de manera no prioritzada i sempre vetllant perquè es donin les
adequades condicions de respecte entre els companys i companyes. Eduquem per
ser competents.
Escola dialogant. Afavorim el diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els
pares, mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per
mitjà dels representants elegits per cada un d’aquests estaments.
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Ensenyament personalitzat i de qualitat. Aspirem a un ensenyament de qualitat i
personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant
evolució social potenciant l’aprenentatge significatiu.
Ensenyament actiu i innovador. Potenciem l’aspecte instructiu, que fomenta
l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits ètics , cívics i l’adquisició de la
competència d’aprendre a aprendre.
Escola oberta a la participació. Valorem com a fonamental la participació de
l’alumnat en totes les tasques d’aprenentatges i en les diferents activitats, i que
fomenta el treball individual i en equip. Facilitem que el professorat, pares,
treballadors no docents i alumnes participin en la gestió i activitats diverses del
centre, segons la legislació vigent.
Escola democràtica. Volem que l’escola sigui un reflex de la societat actual
estimulant els valors d’una societat democràtica. La comunitat educativa ha de poder
donar la seva opinió personal, sense adoctrinar.
Escola respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient.

Volem

treballar per la sostenibilitat: residus, mobilitat, gestió de recursos. Som Escola
Verda.
Visió crítica. Volem aconseguir que es valorin els fets amb visió crítica, fomentant
l’observació, la investigació, l’anàlisi, la síntesi, l’autoavaluació i l’aprendre del propi
error.
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3.- PLANTEJAMENT EDUCATIU
3.1. Prioritats i objectius educatius
Com a escola pública el nostre objectiu prioritari és el d’oferir una educació integral
que ajudi els nostres infants a esdevenir persones autònomes, crítiques i
compromeses, que puguin participar de forma activa en el seu entorn i en la societat
en general.
Aquest objectiu d’educació integral es concretaria en:
1.- Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu i competencial.
2.- Potenciar les noves tecnologies.
3.- Avançar en el treball cooperatiu.
4.- Potenciar el coneixement i respecte de l’entorn més proper.
5.- Donar el seguiment curricular a cada alumne en funció de les seves
necessitats.
6.- Treballar d’acord amb uns hàbits i normes que portin l’alumne cap a
l’autonomia personal.
7.- Afavorir l’ús d’estratègies que permetin a l’alumne assolir el grau de seguretat
afectiva i emocional que correspon al seu nivell maduratiu.
8.- Fomentar en l’alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora.
9.- Potenciar la utilització de diferents llenguatges de comunicació: oral,
escrit,matemàtic, musical, artístic i visual.
3.2. Projecte lingüístic
El centre disposa del projecte lingüístic on s’especifica el tractament, ús i procés
d’ensenyament–aprenentatge de les diferents llengües: Català, castellà i anglès.
3.3. Projecte de reutilització de llibres de text
Aquest projecte pretén fomentar els valors de la solidaritat , la capacitat de compartir
afavorir la cohesió social, afavorir aprenentatges de consum sostenible i fomentar
hàbits de reutilització de recursos alhora que serveixi per que les famílies tinguin un
estalvi econòmic en les despeses de llibres i material.
9
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3.4. Escola Verda
Aquest projecte pretén proporcionar a l’alumnat els coneixements, les habilitats i les
actituds necessàries per que pugui viure en el món respectant-lo i amb voluntat de
millorar-lo. Per això ens plantegem vertebrar diferents aspectes sobre el
coneixement del medi natural, i que permetin a l’alumnat incidir en la millora del seu
entorn i a fer-ne un ús sostenible. Prendre consciència de la necessitat d’actuar
coherentment i amb responsabilitat dins l’àmbit escolar integrant tota la comunitat en
l’execució d’aquest projecte.
3.5. Noves tecnologies
Apostem plenament per les noves tecnologies que considerem una eina
imprescindible pel nostre alumnat.
Tenim com a objectiu integrar la competència digital en totes les àrees del currículum
aconseguint que els nostres alumnes siguin competents en tots els aspectes
relacionats amb les TAC: ordinador, pissarres digitals ,tauletes i materials
audiovisuals, càmeres, ...
L’escola necessita un perfil professional que pugui assumir la tasca de coordinador i
d’assessor en tot el pla TAC.
Es crearà un lloc específic per aquesta responsabilitat.

3.6 Projecte GEP
Aquest projecte vol aconseguir millorar la competència comunicativa en anglès de
tots els nostres alumnes.
Potenciar l’ús de l’anglès a l’escola.
Formar part del grup d’escoles plurilingües.
Inici de l’anglès a P-4 i l’àrea de plàstica en anglès.
Cal un % important de mestres preparats per fer anglès amb un perfil adequat1
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4.- EL CURRÍCULUM
És el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i
criteris d’avaluació. (Segons el Decret 142/2007, de 26 de juny. DOGC núm. 4915).
4.1. Criteris d’organització pedagògica: metodològics, organitzatius i
d’avaluació
a) Criteris metodològics:
Integració de coneixements:
El currículum de l’escola parteix de l'aprenentatge competencial i permet a l’alumne
resoldre problemes de la vida quotidiana.
Funcionalitat dels aprenentatges:
El sentit que té per al centre el treball de les festes i les sortides i colònies.
L’experimentació, treball de camp i manipulació.
Continguts relacionats amb situacions reals i problemàtiques quotidianes.
Treball de notícies reals.
Autonomia personal:
L’alumnat sap gestionar el treball en grup de forma cooperativa.
L’alumnat s’autoregula.
L’alumnat pren decisions sobre el seu procés d’aprenentatge.
b) Criteris organitzatius:
L’escola està organitzada en dues etapes educatives, infantil i primària.
L’etapa d’infantil està compresa dels tres als sis anys.
L’etapa de primària es distribueix en tres cicles de dos cursos cadascun .
Cicle Inicial, Cicle mitjà i Cicle Superior. Infantil es considera un cicle que està dividit
en tres nivells, P3,P4 i P5.
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Per a la organització pedagògica el centre segueix els següents criteris:


Compliment del currículum establert integrant els coneixements amb
l’aprenentatge competencial, potenciant la funcionalitat i l’experimentació i
promovent l’autonomia personal.



Prioritzar i seqüenciar els continguts .



Sistematització d’alguns continguts concrets amb estratègies específiques
( càlcul mental, resolució de problemes, grafismes expressió escrita i habilitats
lectores).



Distribució les hores de reforç atenent les necessitats detectades en les CAD i
en les reunions d’avaluació, garantint l’equitat entre grups.



Dedicació d’una hora setmanal a tutoria.



Canvi en l’horari d’exclusiva durant dues setmanes al febrer per tal de fer una
tutoria més exhaustiva amb cada alumne.



Dedicació d’una hora setmanal a lectura silenciosa a partir de P-5

La distribució de les àrees en l’horari del alumnes de cada etapa es fa respectant les
hores mínimes i les hores de lliure disposició que estableix l’ordenació dels
ensenyament d’educació primària i infantil respectivament,.
Cada curs es revisen i actualitzen les programacions de les diferent àrees fent les
adaptacions oportunes per tal d’aconseguir la millora dels resultats.
L’escola oferta l’assignatura de religió per als alumnes de primària que ho demanen ,
podent canviar l’opció a final de cicle. Si ens queda alguna hora dins l’horari de la
mestra/e de religió , aquestes hores es faran reforços , prioritzant infantil i cicle
inicial.
A nivell transversal treballem la convivència, l’educació emocional, educació viària, el
medi ambient i temes de salut estant inscrits al programa THAO.
A Infantil la metodologia de treball és per projectes interdisciplinars, tenint molta cura
en la sistematització dels aprenentatges de lecto-escriptura.
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A Primària es manté la metodologia de projectes en les àrees de coneixement del
medi.
També realitzem projectes compartits entre cicles com l’agermanament entre infantil
i cicle superior, i el treball de teatre de contes que un cicle representa a l’altre.
L’escola té en compte els següents criteris per a la concreció del seu projecte
curricular de centre:
- Selecció dels continguts a partir dels aprenentatges claus.
- Priorització dels continguts per importància.
- Ordenació.
- Seqüenciació.
- Transferència dels coneixement.
- Interdisciplinarietat.
- Integració.
- Relació dels continguts amb les competències bàsiques.

* La concreció dels continguts que es treballen a cada nivell dóna com a
resultat el document : Projecte curricular.
En funció de la concreció del Projecte Curricular i del Pla Anual, el centre pren les
decisions per a:
- L’organització de les hores dedicades a cada àrea.
- La distribució dels continguts al llarg de cada cicle.
- Les mesures adequades d’atenció a la diversitat.
- Els mecanismes per organitzar el reforç.
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c) Criteris d’avaluació:
Després de definir on es treballa cada contingut i la relació entre les àrees i amb
cadascuna de les competències, els mestres es posen d’acord amb els criteris i
indicadors d’avaluació.
Una de les eines utilitzades són les rúbriques on es concreta l’assoliment dels
aprenentatges de cadascun dels alumnes.
Annex 1 Rúbriques seminari de caps d’estudis
El centre utilitza diversitat d’instruments d’avaluació, que proporcionen informació a
professorat i alumnat:
- Discussions en gran i petit grup
- Preguntes i respostes orals
- Treballs individuals i en petit grup
- Exposicions a l’aula de treballs
- Problemes o investigacions
- Realització de proves
- Utilització de mitjans audiovisuals
- d’altres .
4.2. Projecte curricular
El projecte curricular estableix per a cada cicle els continguts i criteris d’avaluació
que l’escola distribueix i seqüència al llarg del cicle. Es concreta en unitats de
programació i/o projectes de treball interdisciplinaris.
Caldrà fer adequacions curriculars per als alumnes que ho necessitin (ACI )
Per fer un ACI intervé el tutor , la cap d’estudis , EE , i la psicòloga de l’EAP.
Annex 2 Document propi de centre (PCC).
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4.3. L’avaluació i promoció
L’avaluació és reguladora de tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. També és
una eina de revisió de la pràctica docent.
El procés avaluador es comparteix amb l’alumnat, fent-lo partícip i protagonista.
L’avaluació serveix per conèixer els resultats de l’aprenentatge (avaluació sumativa),
per regular les dificultats i els errors de l’alumnat (avaluació formativa) i per afavorir
que l’alumnat vagi aprenent a regular-se autònomament (avaluació formadora:
autoavaluació i coavaluació).
El resultat de l’avaluació permetrà a l’equip docent tenir informació sobre la promoció
de l’alumne basant-se en el document de promoció de l’alumnat.
Annex 3 Consultar document de promoció creat pel seminari de caps d’estudis.
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5.- L’ORGANITZACIÓ
5.1. Criteris que defineixen l‘estructura organitzativa
Art.20 decret d’autonomia de centre
En l’organització del centre s’apliquen els principis d’eficàcia, eficiència,
funcionament integrat, gestió descentralitzada, flexibilitat, participació de la comunitat
educativa i compromís de les famílies en el procés educatiu.
A les NOFC queden reflectits (tal com recorda l’ article 22 del decret 102/2010):


Els criteris per a l’organització pedagògica del centre.



Els criteris d’agrupament de l’alumnat



Els criteris de formació dels equips docents.



Els mecanismes d’acció i coordinació de la tutoria (individual i grupal)



Els criteris organitzatius per garantir la globalitat de l’acció educativa sobre
cada alumne/a.



Els criteris organitzatius per atendre la diversitat de necessitats educatives de
l’alumnat.

5.2. Organigrama
En el nostre centre, l’estructura organitzativa es concreta en els següents òrgans de
govern, coordinació i participació:
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5.3. Lideratge i equips de treball
El lideratge pedagògic i funcional del centre l’assumeix l’equip directiu juntament
amb la comissió pedagògica i el fa extensiu als diferents equips de treball. Aquest
queda determinat al PEC a llarg termini, pel projecte de direcció a mig termini i es
concreta anualment al Pla General Anual.
El professorat del centre forma part del claustre i s’organitza pedagògicament de la
següent manera:
Coordinació de nivells: Formen part d’aquest nucli de coordinació els tutors/es del
mateix nivell.
Coordinació de cicle: En forma part tot el professorat que imparteix classe dins el
mateix cicle. Un dels membres exercirà les tasques de coordinació.
Coordinació pedagògica: En forma part l’equip directiu i els/les coordinadors/es de
cada cicle.
Comissions de treball: Grups de treball amb un objectiu concret. Poden variar d’un
curs a l’altre segons les necessitats de l’escola .
Les funcions d’aquests grups de coordinació queden recollits a les NOFC.
L’equip directiu estableix els mecanismes adients per a afavorir la participació de les
famílies.
Reunions amb l’AMPA, reunions d’inici de curs, entrevistes i activitats que es
considerin pertinents.
L’AMPA també s’organitza per comissions.
Pel que fa a la resta de la comunitat educativa, la seva participació es canalitza a
través dels seus representants al Consell Escolar o directament a l’Equip directiu.
Dins el Consell Escolar s’estableixen diferents comissions de treball: permanent,
convivència, econòmica i extraescolars.
També hi ha una comissió de menjador formada per tres pares , la directora i els
representant de l’empresa de menjador.
L’escola participa i/o lidera en les diverses propostes presents en l’entorn per tal
d’afavorir el treball en xarxa i la integració social dels alumnes.
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6.- LA INCLUSIÓ
L’escola s’ha de regir pels principis fonamentals de cohesió social i d’educació
inclusiva per tal d’arribar a tothom. Cal facilitar l’atenció educativa a tot l’alumnat , i
en particular, a aquell que pot trobar més dificultats a causa les seves condicions
personals.
L’escola ha de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a
aconseguir la participació de tots els alumnes en l’entorn escolar.
Els principis d’inclusió i de coeducació es troben emmarcats en el Decret 181/2008,
de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle
de l'educació infantil, i en el Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària,
6.1. Principis d’inclusió i coeducació
a) Inclusió: Els centres han de ser oberts a tot l’alumnat.
b) Normalització: L’atenció de l’alumnat amb NEE s’ha de dur a terme amb els
recursos i en els contextos ordinaris.
c) Personalització: Tothom és igual, però cadascú d’acord amb les seves
característiques personals que caldrà respectar i valorar.
d) Igualtat d’oportunitats per a l’aprenentatge i la participació: Possibilitar a tot
l’alumnat la participació en activitats ordinàries.
e) Atenció educativa de proximitat: Poder rebre l’atenció educativa en un
centre proper a l’entorn on viu.
f) Participació i corresponsabilitat: Tota la comunitat educativa ha d’estar
compromesa per tal d’afavorir la inclusió escolar i social.
g) Coeducació: És l’acció educadora que valora l’experiència, les aptituds i
l’aportació social i cultural de les persones, sense estereotips sexistes i
sense actituds discriminatòries.
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6.2. L’acollida
El centre ha d’organitzar les seves actuacions per tal de garantir que les persones
que formen part de la comunitat educativa en coneguin el funcionament general, se
sentin ben rebudes, i s’hi adaptin tot respectant les normes de convivència
establertes.
Totes aquestes actuacions es troben recollides al Pla d’Acollida del centre.
Annex 4 Pla d’acollida del centre
6.3. La diversitat
L’atenció a les necessitats educatives de tots els alumnes s’ha de regir pels principis
d’inclusió.
6.3.1. Criteris que orienten l’atenció a la diversitat
Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) la concreció de criteris i
prioritats per a l’atenció a la diversitat dels alumnes, l’organització, ajustament i
seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les mesures adoptades, el
seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials i
específiques i la proposta dels plans individualitzats i les altres funcions que en
aquest àmbit li atribueixi el centre mateix.
6.3.2. Pla d’Atenció a la diversitat .
És el document que recull el procés que seguim a l’escola per a la detecció de
necessitats educatives especials dels alumnes i la organització dels recursos de què
disposem per donar resposta a les necessitats.
Annex 5 Pla d’atenció a la diversitat
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7.- LA CONVIVÈNCIA. Valors i objectius per l’ aprenentatge de la convivència
Conviure vol dir viure plegats i en bona relació . L’escola educa en els valors de la
pluralitat, el respecte a la diferència , la participació democràtica, l’empatia, la
inclusió social, la igualtat d’oportunitats, la gestió positiva dels conflictes, la reflexió i
el diàleg,
7.1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals
La convivència a l’escola té tres eixos fonamentals:


La construcció de la pròpia identitat.



La relació amb les altres persones.



La pertinença a la comunitat.

Es faran mesures de promoció de la convivència en tot el centre , a l’aula i a l’entorn.
S’utilitzarà la mediació com un procés de gestió de conflictes de manera positiva .
Els conflictes ajuden a madurar i créixer i formen part de la vida de totes les
persones.
Per tal d’educar en la resolució de conflictes de manera positiva caldrà desenvolupar
competències relacionades amb : la comprensió del problemes, l’expressió de
sentiment i emocions, el pensament reflexiu, crític, la capacitat d’escoltar, la
convivència pacífica i l’empatia.
7.1.1. El projecte de convivència
El projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions
encaminades a la millora de la convivència a l’escola.
Ha de recollir les intervencions que l’escola desenvolupa per tal de capacitar tota la
comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes.
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El projecte de convivència ha de plantejar tres àmbits d’intervenció:


Centre



Aula



Entorn

7.2. El règim disciplinari de l’alumnat
Principis generals d’actuació
Els principis generals d’actuació que guiaran l’actuació del centre a l’hora d’aplicar el
règim disciplinari de l’alumnat seran els que es contemplen a la normativa vigent i es
concretaran les actuacions en les NOFC ( Normes d’Organització i Funcionament del
centre).
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8.- Orientació i Tutoria
8.1. Objectius de l’orientació i seguiment dels alumnes
L’orientació educativa té per finalitat contribuir al desenvolupament personal i social
de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la seva
edat. Aquesta comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de
tot el professorat, amb la implicació de les famílies i ha de permetre a l’alumnat
assolir una maduresa en el seu procés de formació personal i integració en la
societat.
8.2. Pla d’acció tutorial
L’acció tutorial estableix els mecanismes per garantir que els professors o els
mestres tutors facin un seguiment individual del procés educatiu de cada alumne i el
seguiment col·lectiu del grup classe. També ha de garantir la coordinació de tots
els/les professors/es que intervenen en un grup classe i ha d’afavorir les línies de
comunicació amb les famílies.
El Pla d’acció tutorial (PAT) és el document que dóna coherència a l’acció tutorial de
centre i que recull les accions educatives compreses en els diferents àmbits de
treball i en els agents següents:
ÀMBITS:
Àmbit 1: Alumnat (Individualment / Grup classe)
Àmbit 2: Famílies
Àmbit 3: Professorat
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En el marc de l’acció tutorial, la persona tutora és l’encarregada de assolir els
següents objectius:

Respecte a l’alumnat

.Vetllar pels processos educatius de cada alumne/a
. Recollir la informació de caràcter personal i acadèmic de
l’alumnat i dur a terme l’orientació
. Conèixer l’estructura del grup, dinamitzar-lo i
responsabilitzar-lo en diferents tasques
. Realitzar sessions de tutoria – activitats de participació,
orientació, de resolució de conflictes,…-

Respecte a les famílies

. Realitzar reunions informatives a principi de curs
. Informar periòdicament de l’evolució del procés
d’aprenentatge dels seus fills i filles i comunicar els
resultats de les avaluacions.
. Portar a terme entrevistes individuals
. Compartir els expectatives sobre l’alumne/a.
. Mantenir una comunicació fluida a través de circulars,
notes i escrits a l’agenda.
. Atendre’ls d’acord amb l’horari establert quan, per
qualsevol motiu relacionat amb el procés educatiu dels
seus fills, ho sol·licitin.
. Fer partícip a la família de les decisions que s’hagin de
prendre respecte al procés educatiu dels seus fills i filles.

Respecte l’equip de
professorat

. Acordar criteris referents a la gestió de l’aula: deures,
normes de conducta, exigència/aprenentatge, càrrecs,…
. Recollir informació de cada alumne/a en les diferents
àrees.
. Compartir els expectatives individuals i de grup.
. Coordinar les actuacions del professorat que intervé en el
grup.
. Informar de les entrevistes amb la família a la resta de
l’equip docent.
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9.- LA PARTICIPACIÓ
L’escola és una comunitat on tots els membres participen de manera activa,
organitzada, coordinada i responsable en les diferents tasques organitzatives
administratives o educatives que tenen assignades.
Per tal de que la participació sigui efectiva s’estableixen diferents òrgans de
participació que recullen informacions , opinions , per tal de facilitar la presa de
decisions Participació i gestió democràtica:
-

Presentem l’escola com un conjunt de col·lectius en relació mútua i amb
l’entorn, i no només com un espai físic.

-

Donem un pes específic al Consell Escolar a l’hora de gestionar el centre
d’una manera efectiva i real.

-

Establim reunions regularment per garantir que els canals existents de
participació dels pares o els que es puguin crear siguin efectius i propiciïn el
diàleg, de manera que els pares puguin anar sentint l’escola com a seva.

-

Es crearan suficients espais de reflexió i comunicació pel professorat dins
la dinàmica dels propi centre.

-

Potenciem com a aspecte bàsic de relació entre pares i mestres la mútua
col·laboració. L’actitud general és treballar junts per comprendre millor
l’infant.

-

Es vetlla per la formació permanent del professorat, tant en aquells cursos
que es fan fora del centre, com creant mecanismes interns que permetin
una actualització i aprofundiment de la seva tasca.

-

Ens coordinem amb totes aquelles institucions que estan relacionades molt
directament amb la tasca pròpia de l’escola.

9.1. Mecanismes de participació
L’escola es defineix com una comunitat en la qual tots els seus membres
participen

de

manera

organitzada,

responsable,en

totes

les

tasques

organitzatives, administratives o educatives que té assignades, sent el diàleg la
base e la convivència.
La informació ha de ser la base per aconseguir la participació.
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9.2. Objectius d’àmbit humà i de serveis
1. Establir vies de comunicació efectives de pares mestres i professors.
2. Afavorir al màxim la relació família-escola.
3. Potenciar la bona convivència entre tots els estaments escolars.
4. Potenciar la formació permanent del professorat a través de
l’assistència a cursos, seminaris , assessoraments que es facin al centre
i d’altres proposats pels Serveis Educatius.
5. Mantenir i vetllar pel bon funcionament dels serveis que ofereix l’escola,
(menjador, acollida matinal,activitats extraescolars) coordinant-nos amb
totes les persones responsables d’aquests serveis.
6. Dinamitzar el funcionament del Consell Escolar per tal de que
esdevingui un òrgan de decisió i gestió del centre.
7. Afavorir la comunicació i el diàleg entre tots els mestres .
8. Afavorir les relacions en el centre i l’entorn sociocultural que l’envolta.
9. Establir relacions de coordinació i col·laboració amb la resta de centres
de primària, instituts i d’altres institucions educatives i administratives.
L’equip directiu estableix els mecanismes adients per afavorir la participació de les
famílies. Reunions periòdiques amb l’AMPA i les seves comissions, reunions inici de
curs, entrevistes ...
Pel que fa a la resta de Comunitat Educativa la participació es canalitza a

traves

dels seus representants al Consell Escolar o també directament les famílies fent
arribar demandes, suggeriment o propostes a l’equip directiu.
9.3. Òrgans de participació. Estructura Organitzativa
1.- Òrgans unipersonals
Són òrgans unipersonals el/la director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretari/ària.
Aquests tres òrgans junts formen l’equip directiu.
El Director/a té caràcter electiu. L’elecció es fa a través d’una comissió de selecció
que fa una valoració de mèrits relacionats amb la competència i l’experiència
professional, així com la formació específica, es valora un projecte de direcció que
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cal presentar cada quatre anys. És el director qui designa als altres membres de
l’equip directiu.
L’equip directiu desenvolupa les funcions que estan regulades específicament per la
LEC i pel decret 155/210, de 2 de novembre.També d’altres que siguin necessàries
pel bon funcionament del centre.
2.- Òrgans col·legiats
2.1 Consell Escolar: És el màxim òrgan de participació i govern del centre.
Hi són representats els diferents estaments de la comunitat educativa: professorat,
personal d’administració i serveis, famílies i ajuntament.
La composició del consell escolar està formada per l’equip directiu, sis pares, sis
mestres ,una persona del Pas i un representant de l’ajuntament.
El Consell Escolar es renova per meitat dels seus membres cada dos anys .
Les funcions del Consell Escolar venen regulades pel decret 102/2010, de 3
d’agost.(DOG núm. 5686).
2.2 Claustre de professors/es: Està integrat per tot el personal docent del centre i
és l’òrgan de participació . Té la responsabilitat de planificar, coordinar decidir i
informar de tots els aspectes relacionats amb el seu àmbit.
3.- Altres coordinacions:


Coordinadors/es de cicle o etapa. Vetllen per la coherència i la conntinüitat
de les accions educatives all llarg de l’etapa educativa. Es coordinen
setmanalment amb l’equip directiu i formen part de la CAD.



Coordinador de Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC):
Vetlla pel bon funcionament dels aparells informàtics , el seu funcionament
conjuntament amb el tècnic informàtic que ens envia el Departament.
Assessora al professorat en la utilització educativa de programes i
equipaments informàtics en les diferents àrees del currículum. Juntament amb
l’equip directiu fa de grup impulsor en tot allò relacionat amb les TIC i les TAC.
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Coordinador de riscos laboral (RL): Coordina i promou les actuacions en els
temes de salut i seguretat al centre. Realitza juntament amb la direcció el pla
d’evacuació.



Coordinador/a per la llengua i la cohesió social (LIC): Vetlla , coordina i
promou les actuacions previstes en el projecte lingüístic i en el Pla de lectura del
centre.



Comissió d’atenció a la diversitat (CAD):En formen part la directora,la cap
d’estudis , les mestres d’educació especial i la psicopedagoga de l’EAP juntament
amb els coordinadors de cicle. Vetlla per la coherència en les actuacions amb els
/ les alumnes que necessiten atenció especial tan permanent com puntualment,
promou el treball conjunt amb els/les tutors/es així com també amb els mestres
especialistes que intervenen en el procés educatiu d’aquests alumnes.

4.-Personal d’administració i serveis (PAS)
En formen part totes les persones que treballen al centre i no tenen tasques
d’ensenyament- aprenentatge. Coneixen perfectament el funcionament del centre
i s’impliquen en la dinàmica que s’hi genera . Tenen assignades unes funcions
específiques.
5.- AMPA
L’AMPA és l’associació de Mares i Pares dels alumnes i representa al conjunt
d’aquests. S’organitza a través d’una Junta i diferent comissions de treball.Tenen un
Bloc específic de l’AMPA.
Són els responsables d’organitzar les activitats extraescolars.
Es coordinen puntualment amb la direcció del centre i tenen un representant al
Consell Escolar.
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10.- L’AVALUACIÓ INTERNA
10.1. Indicadors de progrés
Els indicadors que intervenen en el procés d’avaluació dels centres públics es
concreten en la programació general anual, a partir dels indicadors que consten en
el projecte de direcció. Han de ser revisables periòdicament.
10.1.1. De context
Escolarització: Tindran en compte la Preinscripció i la Matrícula viva, valorant la
diferència interanual de forma numèrica i s’extrauran de les Dades Anuals del
Centre.
Identificació: indicadors referits a la procedència de l’alumnat i la seva tipologia
(Socioeconòmica, socioeducativa, NEE, USEE...).
10.1.2. De resultats
Acadèmics interns: els resultats percentuals de les proves internes del centre i la
seva millora respecte el curs anterior, es recolliran a la Memòria del Pla Anual.
L’escola recull resultats d’avaluació inicial, avaluacions trimestrals, avaluació final de
cicle. L’etapa infantil recull dos informes adreçats a les famílies al gener i al juny i
els de P-3 Desembre i Juny.
Fem unes proves d’avaluació interna per tal de valorar el nivell acadèmic dels
alumnes en les àrees instrumentals.
A principi de curs tots els cursos de primària fan una prova inicial de les àrees de
matemàtiques i llengua, que és un repàs del que s’ha treballat el curs anterior.
Es fa una prova trimestral del programa de” lectura eficaç “
A final de curs també es fa una prova de càlcul mental ràpid i de problemes mentals
seguint el programa “Quinzet “ a cada nivell .
A primers de Juny es farà una prova final de les àrees de Matemàtiques i Llengua .
Els alumnes de sisè no fan aquesta prova ja que tenen els resultats de la prova
externa de competències bàsiques.
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A P-3 i P-4 es fan les proves de fonètica de la Laura Bosc i una d’esquema corporal.
Al final de l’etapa d’Infantil es fa una prova de lectoescriptura de Teberosky,
prova esquema Corporal i figura humana, Prova de fonètica Laura Bosch i text escrit.
Es guarda de cada alumne un recull de textos per veure de l’evolució de
l’expressió

escrita a Primària.

Les famílies rebran a Infantil dos informes al llarg del curs i a primària tres.
Els informes a pares es fan avaluant per competències. També hi ha una nota
graduada de cada àrea: Insuficient, Suficient, Bé, Notable i Excel·lent.

Proves externes: Els resultats percentuals de les proves de CB a 6è i
diagnòstiques a 5è i la seva millora respecte el curs anterior, es recolliran a la
Memòria del Pla Anual.
L’informe amb el resultat de les Competències bàsiques es fa arribar a les famílies al
mes de Juny. També es fa arribar una còpia a als IES o escoles que aniran els
nostres alumnes.
10.1.3. De processos
Processos d’aula
Activitats i metodologies: quantificació de les diferents activitats lectives (classe,
reforç, desdoblaments, agrupaments...).
Processos de centre
Planificació i lideratge: en la Memòria del Pla Anual es farà una estimació
quantitativa i qualitativa del grau d’eficàcia amb que els diferents responsables de
direcció, coordinació, tutoria i especialitat fan les seves activitats i assoleixen els
seus objectius.
Convivència: Recollits en el projecte de convivència o les NOF.
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Acollida: recollida en el Pla d’acollida del centre i referida a famílies, alumnes i
mestres
Activitats i sortides: es valoraran en la Memòria del Pla Anual. L’escola fomenta
les activitats complementàries i extraescolars properes a l’entorn i que no siguin del
currículum.
10.1.4. De recursos
Quan parlem de recursos ens estem fent referència a materials i humans.
Indicadors:
-Evolució de les dades numèriques del pressupost.
-Distribució d’espais del centre adaptada a les necessitats de cada cicle.
-Equipament i material didàctic correctament inventariat.
-Equipament noves tecnologies del centre.
-Ràtio alumnes /professor.
-Nombre d’ hores d’atenció a la diversitat.
-Nombre d’hores d’atenció SEP.
-Nombre de famílies associades a l’AMPA
-% d’impagats als rebuts de material i sortides
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11.- LA PROJECCIÓ EXTERNA I L’ ATENCIÓ A L’ USUARI
11.1. Principis de servei i atenció al públic
Acollida i informació
En el marc dels valors definits per la Constitució, i per Llei 30/1992, modificada per la
Llei 4/1999, la ciutadania ha vist reconeguda una sèrie de drets que afecten la seva
relació amb l’ Administració.
Els principis pels quals es regeix aquesta relació són:


El principi d’igualtat, que impedeix qualsevol mena de discriminació en
l’actuació de l’ Administració.



El dret de qualsevol persona a ser tractada amb respecte.



El dret a rebre informació, atenent a les lleis de protecció de dades i privacitat,
ajudant-la en tot el que sigui possible.

11.2. La relació amb les famílies
Les famílies tenen el dret d’estar informades de qualsevol tema que afecti a
l’escolaritat de llurs fills i el deure d’informar a l’escola de totes les dades
acadèmiques , personals i de salut que facilitin l’atenció a l’alumne/a.
El centre ha de disposar d’un horari d’atenció al les famílies, tant per part de l’equip
directiu, com dels tutors i altres mestres i també altre personal que tingui atenció
directa amb els alumnes.
Les famílies han de poder establir comunicació amb el centre i ser ateses, per
incidències i encàrrecs i alhora tenen el deure de facilitar al centre les dades
actualitzades per tal de poder ser localitzades en cas de necessitat.
Aquests horaris es concreten el en Pla Anual de cada curs i se’n fa publicitat a través
dels canals establerts per l’escola.
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11.3. Relacions amb les institucions públiques
Afavorir la col·laboració amb l’ Administració Educativa, l ’Ajuntament de Terrassa,
els centres i les entitats de la zona educativa i amb totes les entitats que estiguin
dins de Plans Socioeducatius que afectin al centre.
Supervisar el manteniment i la seguretat de les instal·lacions escolars mitjançant els
protocols d’actuació i comunicació que estableixi el PAME i els Serveis Territorials.
Incloure en la programació educativa de l’escola, sempre que sigui interessant i
possible, la participació i utilització dels recursos i activitats que ofereixin les diferents
administracions.
Tenir contacte amb totes aquelles persones i/o institucions que atenen els nostres
alumnes en qualsevol aspecte (Serveis Socials, psicòlegs, pediatres...) especialment
a través del treball en xarxa i les reunions de coordinació.
Donar informació i potenciar la participació de l’alumnat i les famílies en activitats
socials, culturals i mediambientals organitzades per les entitats socials i veïnals del
nostre entorn.
Com a Centre Públic d’ Ensenyament complir amb tots els requeriments i relacions
administratives que estableixin les diferents lleis i normes d’àmbit local i nacional.
D’acord amb la normativa municipal i el Consell Escolar facilitar l’ús de les
instal·lacions escolars per l’organització d’activitats educatives i esportives.
11.4. Relacions amb els centres escolars
Adscripció . Coordinació primària – secundària
Els equips directius dels instituts i les escoles d’ on procedeixi l’alumne planificaran
la realització de sessions de coordinació necessàries per tal d’assegurar la
continuïtat i la coherència dels procés educatiu i de l’ itinerari formatiu de l’alumne,
acordant criteris d’actuació comuns i compartits.
El centre planifica una sèrie d’actuacions amb el centre de secundària al que estem
adscrits.
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Aquestes actuacions es refereixen als següents aspectes:


Coneixement

de

l’alumnat

que

passa

de

primària

a

secundària.

(desenvolupament personal, situació familiar, capacitats i habilitats bàsiques).


Coordinació del desenvolupament del currículum (priorització d’objectius i
continguts, estratègies didàctiques i metodològiques i criteris d’avaluació).
Establir criteris comuns entre les dues etapes.



Aspectes de l’organització del centre i de l’alumnat, dins el plantejament
d’escola inclusiva.



Establir actuacions de relació entre exalumnes per afavorir el coneixement de
la dinàmica i funcionament de l’ institut.

L’equip directiu establirà la composició de la comissió que farà aquest traspàs.
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NORMATIVA DE REFERÈNCIA



Llei d’Educació Catalana 12/2009, del 10 de juliol (DOGC núm. 5422)



Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig



Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació
de convivència en els centres educatius



Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments de l’educació primària (DOGC núm. 4915)



Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil (DOGC núm. 5216)



Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius



Decret 155/2010, de 2 de novembre, de direcció dels centres educatius
públics i del personal directiu professional docent



EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els
documents i els requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària
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Aquest projecte educatiu de l’Escola França ha estat aprovat en Consell Escolar amb
data 21 de maig de 2014 i així consta en l’acta de l’esmentat Consell.
L’actualització d’aquest projecte educatiu ha estat un objectiu de millora en l’àmbit
organitzatiu del projecte de direcció 2012-2016.
Aquest document serà revisat i valorat cada quatre anys.
El Consell escolar ha d’aprovar per majoria les modificacions del Projecte Educatiu
de Centre.
Per tal de facilitar el coneixement del projecte educatiu als professionals i a les
famílies que s’incorporen al centre podeu consultar els trets fonamentals del nostre
projecte a la pàgina web www.escolafrança.cat.

Aquest projecte entrarà en vigor a partir del 21 de maig de 2014

La directora

Anna Maria Llobet i Roma

Afegim el punt 3.6 referent al projecte GEP aprovat pel Consell Escolar el dia 8 de
juny de 2017.

1 Adenda - L’escola ha de proposar als SSTT els perfils AICLE necessaris per tal de
poder garantir l’àrea de plàstica en llengua anglesa i les activitats del projecte GEP.
Les persones amb perfil AICLE hauran d’assumir les funcions que s’especifiquen en
la demanda de perfil professional docent específic.
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2 Adenda – Amb data 12 de febrer de 2019 s’afageix com annex a aquest PEC el
PLC en la seva darrera modificació de 29 de juny de Juny i aprovat el dia 24 de
gener de 2019 pel Consell Escolar per unanimitat- Aquest PEC en el punt 3.2, fa
referència al PL.
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PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE
0. Introducció
Al nostre centre s’ha creat una comissió per tal d'adaptar el PLC a la realitat social de cada
moment. Un cop elaborat aquest document i les seves modificacions si calen es dóna a conèixer
a tota la comunitat educativa i, després d'un període de recollida de propostes per a la millora
del document s'aprova per Claustre i Consell Escolar. Es pretén que aquest document serveixi
com a referent a l'hora de prendre decisions organitzatives, pedagògiques i de contractació de
serveis i activitats. També es vetllarà pel seu compliment .

1. Context sociolingüístic
1.1. Alumnat
A partir de la informació obtinguda aquest curs per les dades anuals ,tenim un 26% d’alumnat
estranger , majoritàriament de Centre i Sudamèrica i el Magrib. També hem constatat que la
majoria de població immigrant no entén el català. Els alumnes, tot i assolint un bon nivell de
competència lingüística en català, no sempre es comuniquen entre ells en aquesta llengua, això
es fa evident a les hores del pati, pels passadissos...

1.2. Entorn

L'escola França està situada al barri de Ca n’ Aurell. El nostre alumnat prové de la zona 1
de Terrassa (la Zona 1 és molt amplia i venen nens i nenes de diferents llocs de la Ciutat).
Aquesta zona la marca l’Ajuntament de Terrassa. La realitat d'aquests barris, així com els
seus orígens, són ben diferents. Això determina que les poblacions també ho siguin i que
tinguin una realitat sociolingüística diferenciada. El nivell socioeconòmic seria baix o mig
baix.

2. La llengua a l’escola
2.1. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge
2.1.1. LA LLENGUA, VEHICLE DE COMUNICACIÓ I CONVIVÈNCIA
2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació
El català és la llengua usada en totes les activitats acadèmiques i és l'eina de cohesió i
integració entre totes les persones del centre. Seria interessant preveure mecanismes de
seguiment i d'avaluació de l'ús del català en totes les activitats del nostre centre, sobretot pel
que fa a la llengua oral ja que possiblement no està tan estructurada com la llengua escrita.

2.1.1.2. El català, eina de convivència
El nostre centre vetlla per que el català no es limiti a l'àmbit d'aprenentatge sinó que
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esdevingui una llengua d'ús quotidià dins el nostre centre. Tot i això, caldria impulsar altres
actuacions per a poder-les avaluar.

2.1.2. L’APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA
2.1.2.1. Programa d’immersió lingüística
A la nostra escola es segueix un programa d'immersió lingüística iniciat amb l'alumnat de P-3
d'Ed Infantil i s'estén al llarg de tota l'escolaritat. Això vol dir que totes les activitats es fan en
català per a tots els nens i nenes de l'aula des del principi de l'escolaritat, quan presenten les
condicions de plasticitat mental més adequades per a l'adquisició de llengües. L'ambient
catalanoparlant que des del primer dia envolta l'alumnat permet que assoleixi un bon nivell de
català parlat, i això possibilita la iniciació del procés de lectura i escriptura sense cap dificultat.
Aquest procés compta, però, amb la dificultat de la constant arribada d’alumnat nouvingut en
qualsevol moment del curs. El professorat ha d'aconseguir un funcionament normal de la classe i
sovint ha de suplir, amb afectivitat i tècnica comunicativa, allò que la paraula no aconsegueix.

2.1.2.2. Llengua oral
El nostre centre prioritza el treball de llengua oral amb l'objectiu d'aconseguir un domini
progressiu de la Llengua Catalana, tant a nivell oral com escrit. També s'afavoreix l'ús de la
llengua parlada, no únicament a l'hora de llengua catalana sinó durant totes les hores de
permanència a l'escola. Per això es potencien activitats orals a tots els cicles, per exemple: A
Ed. Infantil es potencien els racons de joc simbòlic, ambients, l'expressió de sentiments,
explicació de vivències... A Primària es potencia l'expressió oral a partir de la lectura de contes,
expressió d'experiències personals, obres de teatre, explicar contes als més petits de l'escola...

2.1.2.3. Llengua escrita
A nivell d'expressió escrita hi ha una programació de les activitats més adequades per ajudar els
alumnes durant el seu procés d'ensenyament-aprenentatge. Sempre es té en compte el nivell
maduratiu de l'alumnat i el seu ritme d'aprenentatge. Al llarg de tots els cicles es treballen
diferents tipologies de textos tenint en compte els diferents passos a seguir: contextualització,
planificació, revisió del text i edició final del text.

2.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita
A l’escola hi ha un plantejament integrat de les cinc competències lingüístiques. Aquest
plantejament és compartit per tot el professorat. Es planifiquen activitats en què la interrelació de
les habilitats lingüístiques és present: racons de joc simbòlic, lectura expressiva, teatre...

2.1.2.5. La llengua en les diverses àrees
És cert que a totes les àrees es fan activitats tant de llengua oral com escrita. Tot i que caldria
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especificar una gradació d'aquestes activitats.
L'aprenentatge de la llengua és responsabilitat de tot el professorat del centre.

2.1.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells
A la nostra escola hi ha una bona coordinació entre tots els cicles, de manera que es facilita
la comunicació d'activitats i propostes metodològiques per tal de dinamitzar l'aprenentatge
de la llengua. Aquesta coordinació s’aconsegueix a partir de les reunions de la comissió
pedagògica, les diferents reunions de nivell, cicle i reunions intercicles quan cal.

2.1.2.7. Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular
El nostre centre disposa d'un Pla d'acollida on es recullen i sistematitzen les actuacions i les
mesures organitzatives per tal d'incorporar l'alumnat nouvingut a l'escola pel que fa a la
llengua escrita:
- poden haver o no haver estat escolaritzats
- poden llegir i escriure en una llengua alfabètica o no alfabètica
- poden conèixer l’alfabet llatí o no conèixer-lo
- poden conèixer una llengua romànica o no conèixer-la

2.1.2.7.1. Alumnat que desconeix les dues llengües oficials
Pel que fa a l'alumnat nouvingut que desconeix les dues llengües oficials hi ha previst
les mesures corresponents per tal que l'alumnat rebi l'atenció lingüística necessària per tal
d'assolir correctament el seu Aprenentatge personalitzat i que els permeti accedir, en les millors
condicions possibles, al currículum ordinari. Aquestes mesures estan concretades al Pla d’acollida
del centre.

2.1.2.7.2. Alumnat sud-americà de parla hispana
Pel que fa a l'alumnat castellanoparlant que desconeix el català, es fan actuacions
concretes que els permeten conèixer els trets diferencials d'ambdues llengües. Caldria assolir
el Nivell Llindar d’usuari independent que correspon a la pronúncia i les cinc habilitats
lingüístiques.

2.1.2.8. Atenció de la diversitat
El centre, amb la col·laboració dels serveis educatius, disposa de mecanismes organitzatius,
curriculars i pedagògics per atendre la diversitat de l'alumnat. Es tenen en compte els
diferents ritmes d'aprenentatge i diferents nivells maduratius. S'avalua sempre en funció dels
progressos que fa l'alumnat.
Els criteris i procediments per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a la realització de
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les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials
són els següents:
a) Alumnat amb dictamen
b) Alumnat que necessita mesures extraordinàries ja que no hi ha una evolució dels
aprenentatges amb les mesures ordinàries que el centre disposa ( amb la
col·laboració de la mestra d’Ed. Especial)
c) Alumnat nouvingut

La normativa diu que:
a) La CAD (Comissió formada per la psicòleg de l’EAP, les mestres d’Ed. Especial i el cap
d’estudis del centre) decideix qui ha de tenir PI.
b) El fa el tutor/a
c) La direcció del centre en dóna el vist-i-plau
d) Es posa en coneixement de la família i se’ls hi dóna la documentació del PI que els
correspon.

2.1.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua
L'objectiu final, pel que fa a l'aprenentatge de la llengua, és aconseguir un bon domini d'ús tant
del català com del castellà. Per això potenciem la lectura, el teatre, els recursos tecnològics i
audiovisuals... El centre disposa d’un recull d’activitats de llengua oral de les diferents àrees que
caldrà aplicar al llarg de tots els nivells.

2.1.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua
L'avaluació s'aplica com una part del procés d'ensenyament-aprenentatge i també per que el
propi alumnat sigui responsable del seu propi procés. S’avaluarà segons l’ordre d’avaluació
vigent.

2.1.2.11. Materials didàctics
Al nostre centre s’ha adaptat al model curricular potenciant les metodologia de projectes,
incentivant el treball autònom, el treball cooperatiu i valorant el progrés de l'alumnat.

2.1.3. EL CATALÀ, LLENGUA VERTEBRADORA D’UN PROJECTE PLURILINGÜE
2.1.3.1. Informació multimèdia
El nostre centre potencia l'aprenentatge a partir de les TAC per facilitar el treball de llengua tant
oral com escrita.
Disposem de dues aules d’informàtica molt completes que possibiliten que l’alumnat hi assisteixi
setmanalment amb una programació específica. L’aula d’anglès també funciona com una tercera
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aula d’informàtica i d’audiovisuals ja que l’alumnat aprèn l’anglès d’una manera molt lligada amb
les TAC.
Disposem d’ordinadors a totes les aules connectats en xarxa amb la resta de l’escola. Totes les
aules disposen de canons de projecció . També disposem de pissarres digitals i de tauletes .

2.1.3.2. Usos lingüístics
Es potencien els diferents usos lingüístics de l'alumnat plantejant continguts relacionats amb els
diferents usos socials. Es potencia que l’alumnat integri l’ús de la llengua catalana en el
funcionament de la vida diària del centre. Per això les ordres, els encàrrecs, les informacions, les
exposicions orals dels projectes de l’àrea de medi es fan en català i en anglès.

2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum
La diversitat lingüística del centre és un enriquiment i sempre es valora positivament. Quan
s'escau, l'alumnat que coneix altres llengües té l'oportunitat de donar a conèixer la seva realitat i
la seva cultura, per exemple explicant els seus costums.

2.1.3.4. Català i llengües d’origen
El nostre centre reconeix i valora la llengua d'origen de l'alumnat tal i com es pot veure explicitat
en els diferents apartats d’aquest projecte lingüístic. Cal tenir present la interdependència
lingüística per millorar l’aprenentatge.

2.2. La llengua castellana
2.2.1. L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CASTELLANA
2.2.1.1. Introducció de la llengua castellana
Per a la introducció a la llengua castellana es té en compte la realitat sociolingüística de
l'alumnat, els recursos i la metodologia adient. Hi ha una continuïtat entre el que es fa en català
i en castellà: es té clar que l'objectiu final és que l'alumnat tingui el mateix nivell de llengua
catalana que de castellana. S’introdueix a 1r de Primària.

2.2.1.2. Llengua oral
Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les diverses modalitats
de textos orals (entrevistes, conversa, dramatització, argumentació...). També es treballen els
diferents registres de la llengua.

2.2.1.3. Llengua escrita
Se segueix l'enfocament comunicatiu que potencia les cinc dimensions lingüístiques. Hi ha un
plantejament global sobre l'ensenyament de la lectura i l'escriptura. Les activitats que es
proposen tenen uns objectius clars que es comparteixen amb l'alumnat i s'estableixen les
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activitats d'avaluació pertinents.

2.2.1.4. Castellà a les àrees no lingüístiques
A la nostra escola es fa castellà a l'àrea de llengua castellana ja que es considera que amb les
hores que estableix el currículum és suficient per assolir els objectius de l'àrea. De fet podem
constatar que en les proves de CB, el castellà aconsegueix uns resultats un xic millors que el
català.

2.2.1.5. Alumnat nouvingut
Si l'alumnat nouvingut té el castellà com a llengua materna assisteixen amb normalitat a les
classes de castellà tenint en compte sempre els trets diferencials amb la seva llengua materna.
Ara bé, si l'alumnat nouvingut no coneix el castellà primer de tot s'assegurarà el nivell bàsic de
llengua catalana, i posteriorment es farà la iniciació al castellà.

2.3. Altres llengües
2.3.1. LLENGÜES ESTRANGERES
2.3.1.1. Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa
L'ensenyament de la llengua estrangera s’inicia a P-4 fan el “good moorning”, vocabulari de
rutines , colors i numeració. A P-5 una hora setmanal. A primer i segon de primària dues
sessions . Al Cicle Mitjà i al Superior es fan tres sessions setmanals, una de les quals es fa amb
mig grup classe, per tal d'afavorir l'atenció més individualitzada de l'alumnat.
Es farà la plàstica en anglès a primer de primària i progressivament s’implantarà a d’altres
cursos .

2.3.1.1.1. Desplegament del currículum
Les dues especialistes disposen d'una hora setmanal per a coordinar les actuacions i
establir metodologies de treball. A la sessió desdoblada es prioritza el treball d' expressió oral
afavorint el treball autònom de cada alumne atenent als diferents ritmes d’aprenentatge. La
distribució de continguts es fa seguint la programació establerta i s' amplia la creació de
contextos d'ús de la llengua amb materials complementaris.

2.3.1.1.2. Metodologia
A infantil i inicial es treballa sobretot oralment, cançons, salutacions i rutines.
El desdoblament de grups una hora setmanal es fa al cicles mitjà i superior, per tal d’afavorir
la utilització de la llengua oral i el treball autònom. Es fa servir la llengua de manera
contextualitzada en rol-plays, jocs de taula, dòminos, bingos...Els jocs són un recurs molt útil
per motivar els alumnes i també resulten un bon mitjà per utilitzar la llengua de manera
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natural i en un context real i significatiu. Es fan enregistraments de produccions orals tot
induint el desig de millora. A més ampliem la pràctica oral assistint a una representació teatral
o pel·lícula cada any.

2.3.1.1.3. Materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera
S' acorda conjuntament la tria de llibres i materials de reforç per a cada curs. El
centre té una gran quantitat de material addicional (diccionaris, diccionaris audiovisuals, llibres i
material complementari d'altres editorials, adreces web i col·leccions de quadernets) per a
poder preparar fitxes de treball per atendre la diversitat. Hi ha alumnes amb més facilitat per
les llengües estrangeres, als quals se'ls proporciona material d'ampliació i adreces web per a
millorar pronúncia i estructures. Respecte als nouvinguts es tindrà en compte el coneixement
que puguin tenir de la llengua estrangera i es treballarà a partir del seu nivell. Hi ha un bloc
d’anglès penjat a la web de l’escola per reforçar i ampliar els continguts de l’aula.

2.3.1.1.4. Recursos tecnològics per a l’aprenentatge de la llengua
estrangera
A cicle infantil i inicial s’utilitzen tauletes amb aplicacions adients.
A cicle mitjà es treballa en format audiovisual, es fan lectures, amb l'ordinador i auriculars de
llibres-audio graduats. Es fan gravacions . El processador de textos s'usa esporàdicament. I els
programes d' ordinadors adequats al nivell (el del llibre de text i d'altres). Al cicle superior es
disposa de l' aula d 'informàtica amb les sessions de mig grup i això facilita que l’alumnat puguin
treballar autònomament amb l’aplicació Navio, amb el contingut multimèdia adequat al llibre de
text New Tiger de cada nivell. Al mateix temps, els que tenen dificultats poden reforçar els
continguts amb activitats adequats al seu nivell.

2.3.1.1.5. L’ús de la llengua estrangera a l’aula
Es disposa d' una aula de llengua estrangera pels alumnes de cicle inicial i mitjà. Al
cicle superior l' aula en què es fa mig grup d' anglès és la d 'informàtica permetent també
l' exposició de " displays".

2.3.1.1.6 GEP (Grup d’experimentació pel plurilingüisme)
A partir del setembre de 2016 l’escola passa a formar part del projecte GEP (Grup d’escoles
per plurilígüisme )
S’inicia la plàstica en anglès a 1r de primària i l’objectiu és anar ampliant aquesta oferta als
altres cursos.
S’han de crear les places estructurals d’Anglès (IAN) que calguin per tal de ser escola GEP
L’escola signa una carta de compromís amb el Departament d’Educació .
Es constitueix un grup impulsor, es fa formació a mestres.
Es demana un auxiliar de conversa.
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2.3.2 Llengües complementàries procedents de la nova immigració
El Centre ha previst el tractament de les llengües d' origen com a recurs a les aules
ordinàries per tal de donar a conèixer costums de l'alumnat d' altres països a la resta de
companys i també per a treballar la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum. Per
exemple: tenir a la biblioteca d'aula i/o del centre llibres en altres idiomes, contes i llibres
en català però que expliquin històries típiques d'altres països (rondalles d'arreu del món),
quan es treballa el vocabulari de cada bloc de continguts (roba, menjar, animals, ciutat...)
per comparar-lo amb el vocabulari del seu país i aprendre simbòlicament alguna paraula del
seu idioma.

2.4. Organització i gestió
2.4.1. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS LINGÜÍSTICS
2.4.1.1. Llengua del centre
El nostre centre ha acordat aconseguir un ambient que afavoreixi l'ús del català en tots els
aspectes, els rètols, les cartes i els comunicats a les famílies, la pàgina web i la decoració en
general de la nostra escola. També es farà retolació en anglès.

2.4.1.2. Documents de centre
El centre revisa i actualitza amb regularitat els documents del centre, amb especial atenció als
continguts referits a la llengua i es fa un seguiment en les actuacions previstes per aconseguir els
objectius desitjats.

2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge
En general, tots els documents del centre es revisen per tal d'adequar-los al llenguatge no sexista.

2.4.1.4. Comunicació externa
Tota la documentació del centre es fa en català. D'entrada, no s'ofereix la documentació en
format bilingüe, entenent que les informacions que es donen son clares i entenedores per a
tothom. Les famílies que no tenen coneixement del català poden preguntar el contingut de les
informacions a qualsevol persona de la comunitat educativa. Es fan certificacions tant en català
com en castellà segons demani la persona interessada.

2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies
Tots els professionals del centre s'adreçaran habitualment en català a les famílies del nostre
alumnat. Si no ens entenen ho fem en castellà.

2.4.1.6. Educació no formal
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2.4.1.6.1. Serveis d’educació no formal
Els serveis d'educació no formal coneixen les propostes del centre en relació a l'ús del
català i ho accepten.

2.4.1.6.2. Activitats extraescolars
Els responsables de les activitats extraescolars coneixen el projecte educatiu del
centre i les propostes que es fan en referència en l'ús de la llengua i la diversitat lingüística.

2.4.1.6.3. Contractació d’activitats extraescolars a les empreses
El centre està d'acord en vetllar per què el personal contractat per les activitats
extraescolars utilitzin el català. Pel que fa a l’hora del menjador queda especificat en el pla de
funcionament del menjador escolar del nostre centre.

2.4.2. PLURILINGÜISME AL CENTRE EDUCATIU
2.4.2.1. Actituds lingüístiques
El nostre centre disposarà d'una programació específica sobre la diversitat lingüística, la
interculturalitat, així com sobre la resolució de conflictes que es treballen a les diferents
tutories, amb les famílies i en les activitats extraescolars. A l'escola es viu un clima favorable al
plurilingüisme i a la diversitat cultural.

2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació)
A partir de revisions periòdiques dels diferents documents del centre, es van incorporant noves
actuacions o reforços per tal que l'ús del català sigui real. S'han creat les mesures oportunes per
tal que les informacions que es donen en el moment de l'acollida estiguin adaptades a les
necessitats de les famílies de l'alumnat nouvingut, amb la finalitat de donar a conèixer el nostre
centre, el seu funcionament i recollir les necessitats de les famílies d’alumnat nouvingut.

2.4.3. ALUMNAT NOUVINGUT
En la relació amb l'alumnat nouvingut, tot el personal del centre utilitza sempre el català. Es
garanteix una atenció individualitzada i intensiva per que l'alumnat nouvingut aprengui aquesta
llengua i es fa amb un enfocament comunicatiu i una metodologia adequada. S'avaluen
periòdicament els resultats i se'n fa un seguiment. S’ajusten les programacions als diferents
nivells de l’alumnat, es fan els informes adaptats només al primer trimestre. Sigui quina sigui la
manera d’informar a les famílies, s’ha d’avaluar l’alumnat segons els objectius del seu PI.

2.4.4. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS
2.4.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics
El professorat del nostre centre rep formació per tal d'adequar-nos a les metodologies
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d'aprenentatge més actuals.

2.4.5. ORGANITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ CURRICULAR
2.4.5.1. Coordinació cicles i nivells
Quant a la programació, hi ha una bona coordinació entre totes les llengües que s'ensenyen al
nostre centre al llarg de tota l'etapa educativa. La coordinació es fa sobretot a l’inici de cada
curs potenciant les reunions intercicles i , durant el curs, sempre que es creu necessari.

2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes
El nostre centre ha reflexionat sobre el tractament de les estructures lingüístiques comunes. En
aquesta reflexió s'hi ha involucrat tot el professorat de l'àrea de llengua per tal d'evitar la repetició
de continguts, l'anticipació de l'aprenentatge i poder atendre l'especificitat dels continguts. El centre
ha pres la decisió de treballar les estructures lingüístiques comunes a l'àrea de català, com a
primera llengua d'aprenentatge.

2.4.5.3. Projectes d’innovació
Des de fa molt anys, el nostre centre està involucrat en diferents projectes d'innovació: el pla
estratègic d'informàtica, que ha permès treballar molt amb les TAC, el projecte d’escola
saludable, que ajuda a prendre consciència d'aspectes sobre solidaritat mediambiental,
consumisme... el GEP d'anglès i les tecnologies de la informació i comunicació.
Tots aquests projectes contribueixen a millorar l’aprenentatge i la utilització de les llengües de
l’escola (català, castellà i anglès)

2.4.6. BIBLIOTECA ESCOLAR
La biblioteca escolar ha donat pas a biblioteques d’aula, degut a que l’espai de biblioteca l’hem
hagut d’adaptar per fer una aula ja que tenim 13 grups a Primària.
Des de la biblioteca d’aula es potencien activitats que fomenten la lectura i faciliten les
informacions necessàries pels diferents treballs de projectes dels diferents cursos. Cada curs es
crea una partida de diners per a llibres de lectura i/o consulta.

2.4.6.1 Accés i ús de la informació
L'accés i l'ús de la informació es treballa amb la metodologia del treball per projectes en l’àrea
de medi i té per objectiu l'adquisició de les habilitats i destreses necessàries per ajudar
l'alumnat a reconèixer quina és la informació necessària, com localitzar-la, coma avaluar-la i
com comunicar-la de forma efectiva per tal de transformar-la en coneixement.
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2.4.6.2. Pla de lectura de centre
El centre disposa d’un programa d'activitats de foment de la lectura en tots els cicles de manera
coordinada. Activitats d'animació a la lectura , activitats de lectura col·lectiva i individual i
llibres de lectura obligatòria i voluntàries...i subscripcions fetes a revistes infantils.

2.4.7. PROJECCIÓ DEL CENTRE
2.4.7.1. Pàgina web del centre
La pàgina web del nostre centre és un espai compartit per tothom. La llengua vehicular és el
català en tots els àmbits.

2.4.7.2. Exposicions
Les exposicions que organitzem a l'escola es fan en llengua catalana.

Revisat a 29 de juny de 2018
(Última versió aprovada pel Consell Escolar 24 de gener de 2019)
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