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1.INTRODUCCIÓ 

 

1.1 Definició 

“El Projecte Educatiu és el document estratègic marc per a la institució escolar, que ha de 

formalitzar i concretar les seves intencions i actuacions, dotant-la d'una identitat  

referenciada i plantejant aquells valors i principis que assumeix aquesta comunitat.  

És l’instrument clau que orienta la intervenció educativa del centre, el projecte de 

referència a l’hora de justificar i legitimar qualsevol actuació que a nivell individual o 

col·lectiu realitzin tant el professorat com els directius i demés membres de la comunitat 

escolar “ 

 

1.2 Funcions del PEC: 

1. Servir com a document marc, és a dir, com a referència de qualsevol altre document de 

gestió de la vida escolar.  

2. Adaptar les diferents activitats del centre a les necessitats i les característiques socio - 

culturals i educatives de l’entorn i del centre. 

3. Crear espais de negociació, afavorint una cultura del diàleg i de la presa de decisions 

consensuades, a fi d'augmentar el seu caràcter vinculant, comprometent-nos en un model 

d'educació i gestió de tipus participatiu i democràtic.  

4. Propiciar un model d'autoavaluació, a través de diferents instruments desenvolupats i 

consensuats amb aquest objectiu, obtenint mesures quantitatives i sobretot qualitatives de 

l'eficàcia de les tasques formatives. Tot això amb l'objectiu d'elevar i millorar, tant els 

nivells acadèmics com la dimensió humana del procés d'ensenyament – aprenentatge 

 5. Possibilitar i facilitar la participació en les institucions escolars dels diferents agents 

externs i interns de la Comunitat Educativa. 

  

Per tal d’elaborar el Projecte Educatiu del Centre, d’acord amb les necessitats de la nostra 

escola, i convertir-lo en una eina útil per la millora de la gestió del centre es imprescindible 

partir de l’anàlisi de l’entorn. Tindrem en compte els trets més rellevants del context 

normatiu i del àmbit extern i intern per tal d’identificar les prioritat i de formular els 

objectius.  

La normativa vigent bàsica que haurem de tenir en compte a l’hora d’elaborar, revisar o 

modificar el Projecte Educatiu del Centre (PEC) serà la següent:  

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació 
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Llei 12/2009, del 10 de juliol, Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres 
educatius  

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

Decrets reguladors de l'ordenació curricular i les ordres d'avaluació consegüents: Reial decret 
1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments 
esportius de règim especial (BOE núm. 268, de 8.11.2007 

Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la 
provisió dels llocs de treball docents (DOGC núm.6591, de 27.3.201413  

DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema 
educatiu inclusiu 
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2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL 

 

2.1 Característiques del centre  

L’escola Eulàlia Bota està situada a la part Nord del districte de Sant Andreu (Barcelona), 

en els terrenys de les antigues casernes, i compta amb el veïnatge de l’IES Dr. Puigvert. 

 El centre va iniciar les seves activitats el curs 2004-2005, és de doble línia, amb una 

matrícula aproximada de 500 alumnes i disposa d’una plantilla de 28,5 mestres.  

L’actual edifici escolar es va estrenar el setembre de 2008. Les instal·lacions són 

adequades a la finalitat que li és pròpia i sense barreres arquitectòniques.  

Les famílies, majoritàriament, s’impliquen en el procés d’aprenentatge dels seus fills i 

filles, assisteixen a les entrevistes amb els tutors, a les reunions d’aula i a les activitats 

obertes a les famílies que s’organitzen dins del recinte escolar o al barri.  

L’alumnat, en general, mostra interès per les activitats escolars i té un rendiment escolar 

satisfactori. Un 85% són usuaris del menjador escolar i un 70% de les famílies ofereixen 

als seus fills la possibilitat de fer activitats extraescolars fora d’horari lectiu dins del centre 

(lúdiques, esportives o artístiques).  

 

2.2 Organització i Gestió del centre.  

La reglamentació, funcionament i competències d’aquests òrgans queden recollits en la 

normativa vigent i en les Normes d’organització i funcionament, document que forma part 

del PEC i s’hi annexa.  

L’escola dóna especial importància a la coherència en la manera de fer del conjunt dels 

mestres per tal d’aconseguir resultats òptims en l’acció educativa. Treballa conjuntament 

perquè l’alumnat rebi una metodologia comuna en totes les àrees/matèries i respecta el 

dret de l’alumnat a rebre un ensenyament coordinat.  

 

2.3 Planificació  

La tasca educativa de l’escola Eulàlia Bota es planifica per tal d’assolir fites clares i 

concretes encaminades a l’èxit escolar de l’alumnat, per aprendre més i millor i que 

incideixin en el seu desenvolupament personal i social. Aquesta planificació ha de tenir 

present ajustar-se als objectius del PEC i del Projecte de direcció, constar al Pla anual de 

centre i ser valorada a la Memòria anual de centre.  

La planificació general de cada curs proposada per l’equip directiu es basa en quatre 

eixos fonamentals 
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 col·laboració  

 confiança  

 compromís  

 qualitat  

L’equip directiu gestiona i organitza els recursos humans i materials al seu abast per 

possibilitar el desenvolupament de les accions planificades. 

 

3. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL.  

 

3.1 Valors i trets d’identitat. 

 Són característiques pròpies del nostre centre les següents: 

 Partim d’una proposta pedagògica que té com a finalitat l’educació integral (àmbit 

motor, cognitiu, socio-afectiu i comunicatiu) dels nostre alumnes.  

 Estem convençuts que els aspecte emocionals (motivació, fites, expectatives, 

autoconcepte, autoestima) estan íntimament lligats amb les capacitats cognitives. 

 L’alumne és el protagonista del seu procés d’aprenentatge.  

 L’escola treballa de forma explícita, com a part bàsica del procés de socialització: 

els valors morals (esforç i responsabilitat); les habilitats emocionals (autoregulació), 

les relacions interpersonals (respecte,solidaritat i diàleg) i el treball de la 

coeducació que permetran als infants formar part d’una  societat canviant i plural.  

 Potenciem el treball col·laboratiu per davant d’un de més individualista i competitiu.  

 El nostre centre opta clarament per un model d’escola inclusiva en la qual el punt 

de partida és el respecte dels diferents ritmes i formes d’aprenentatge i on tots els 

infants tinguin cabuda.  

 Els/les mestres, per la seva banda, són els guies del procés d’ensenyament que té 

com a punt de partida la reflexió i el treball en equip.  

 Les famílies, conjuntament amb l’escola, són fonamentals en el procés d’educació 

dels seus fills i les seves filles i és per això, que tenen el compromís d’actuar 

d’acord als principis de l’escola. 
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 L’avaluació és entesa com una eina de reflexió que permet el diagnòstic i possibilita 

la millora constant dels processos d’ensenyament – aprenentatge i de gestió del 

centre.  

 La nostra escola vol ser un espai de trobada entre famílies i docents a través del 

diàleg. Revaloritzant la tasca del professorat i el paper de les famílies com a part 

essencial en l’educació. 

 

3.2 La missió 

La missió de l’escola Eulàlia Bota és proporcionar un servei educatiu de qualitat orientat a 

oferir una formació integral de la persona que permeti al nostre alumnat ser competents 

en els àmbits personals, acadèmics, socials  i laborals.  

El nostre centre  vol transmetre una educació basada en: 

 Desenvolupar i potenciar les capacitats personals fonamentalment les de 
compromís, esforç i autonomia personal cap a un mateix, cap a les altres persones 
i envers el món 
 

 Viure  la diversitat com un fet enriquidor que ens permeti ser solidaris, tolerants, 
comprensius i respectuosos envers els altres. 

 

 Crear un entorn de treball motivador on la il·lusió  i  la innovació siguin els eixos 
motors del procés educatiu. 

 

 Ser capaços de comprometre’ns amb el món per fer-lo més habitable i sostenible. 
 

3.3 La  visió 

Volem  ser un centre que prepari persones competents i capaçes de: 

 Ser solidaris, respectuosos, tolerants, crítics i responsables amb un mateix, els 
altres i el medi ambient . 
 

 Entendre i comunicar-se amb les diferents llengües referents del nostre entorn: 
català, castellà i anglès. 

 

 Motivar-se i il·lusionar-se per aprendre nous coneixements i saber trobar recursos i 
estratègies per ser responsable del propi aprenentatge. 

 

 Estar oberts i utilitzar les  tecnologies com eines essencials per informar-se, 
aprendre i comunicar-se. 
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 Utilitzar el diàleg com a base per a la resolució de conflictes i la construcció del 
propi pensament i del projecte col·lectiu. 

 

 

 Mantenir la il·lusió de treball en l’equip de mestres que amb l’ajut d’una bona 
formació pugui trobar satisfacció i enriquiment personal. 
 

 Utilitzar una metodologia activa i motivadora, adaptada a les necessitats reals del 
nostre alumnat. 

 

 Fer junts un projecte compartit entre tota la comunitat educativa : mestres, alumnat, 
famílies i personal no docent. 

 
 

3.4 Els valors 

Els valors generals que guien la nostra actuació es centren en fomentar la formació 

integral de la persona. A partir del consens de tota la nostra comunitat educativa 

destaquen els següents valors: 

 El compromís amb l’entorn, les persones i el propi centre. 
 

 La inclusió entesa com a tolerància, comprensió i respecte als altres. 
 

 L’autonomia i l’esforç personal per a aconseguir millores pròpies i col·lectives i 
augmentar l’autoestima personal i grupal. 

 

 La il·lusió i la innovació com a maneres de viure i fer en el nostre centre. 
 
3.4.1 Declaració enfront la confessionalitat 

L’escola, com a tal, no s’identifica amb cap religió en concret. L’Escola Eulàlia Bota  es 

considera una escola laica. En aquest marc de respecte mutu, de tolerància i de 

convivència, no hi poden tenir cabuda actituds d’adoctrinament, de proselitisme ni de 

sectarisme que pugui discriminar qualsevol membre de la comunitat educativa. 

L’escola celebrarà les festes populars d’acord amb el contingut de les tradicions del 

nostre entorn. 

3.4.2 Pluralisme i valors democràtics 

Vivim en una societat plural on conflueixen diferents cultures, llengües, religions, idees 

polítiques i situacions econòmiques i socials. Per tant, eduquem els infants en la 

convivència, tolerància i diàleg, respectant la llibertat i conviccions de cadascú, 

estimulant els valors de respecte i solidaritat. Es respecten les maneres de pensar i de 

fer de tots els membres de la Comunitat Educativa, sempre que es manifestin en un 

marc democràtic, tenint en compte les normes legals i socials. La diversitat és positiva, 
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perquè enriqueix el conjunt. L’Escola Eulàlia Bota és una escola pluralista i 

democràtica. Al ser una escola pública i en el marc legal que prescriu la igualtat de 

drets de tots els ciutadans i totes les ciutadanes, és respectuosa amb les diverses 

maneres de pensar i oberta a tothom. Cap família, cap alumne, cap treballador/a, és a 

dir, cap membre de la comunitat educativa no podrà ser discriminat per raons de 

cultura, condició, sexe, origen ni religió. És per això, que com a escola, enfocarem la 

tasca pedagògica a orientar i ajudar els nens i les nenes en l’aprenentatge de la 

convivència i el diàleg. Educant per a la pau, la solidaritat, la cooperació i l’acceptació 

de la diversitat, despertant alhora una actitud crítica i objectiva envers allò que els 

envolta, inculcant la responsabilitat, el diàleg, el respecte, l’autoestima, l’autonomia, 

l’esforç i la constància. 

 

3.4.3 Coeducació 

Coeducació implica treballar per a l’eliminació de les discriminacions contra la dona i 

per la superació dels mites, tabús i de la diferenciació de papers assignats 

tradicionalment a l’home i a la dona. Tot això implica:  

 Potenciar experiències educatives que afavoreixin la coeducació. 

  Elaborar els continguts, actituds i valors escolars sota la perspectiva de la no 

discriminació per raó de gènere.  

 Potenciar la igualtat entre els nens i les nenes en el repartiment de tasques i càrrecs 

de responsabilitat. 

  Donar una orientació personal i professional que contempli la igualtat d’expectatives 

per ambdós sexes. 

  Equilibrar, sempre que sigui possible, el nombre de nens i nenes en la formació dels 

equips de treball, tot fomentant les activitats i jocs que afavoreixen la participació 

d’ambdós sexes. 

  Promocionar un llenguatge verbal i gràfic que tracti equitativament ambdós sexes.  

 Utilitzar llibres de consulta, materials didàctics i curriculars que promouen un tracte 

equitatiu entre homes i dones.  

 Potenciar una actitud afectiva que afavoreixi la construcció d’una sexualitat positiva i 

saludable.  

 Gestionar positivament aquelles situacions de conflicte vinculades a comportaments i 

actituds de caràcter sexista.  

La Comissió de Convivència de l’escola vetllarà per aconseguir tots aquests objectius i 

afavorir la seva transmissió a les aules. 
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3.4.4  Inclusivitat i tractament de la diversitat ( Pla d’atenció a la diversitat, Pla 

d’acollida) 

Considerem que l'escola ha d'acceptar les diferències de cada nen o nena i ha de 

respectar la singularitat i la diversitat com un valor que s'ha de compartir.  

Valorem la integració dels alumnes amb altes capacitats, amb necessitats educatives 

greus i permanents o amb dificultats, necessitats educatives especials i dels nouvinguts 

d'altres països i cultures com un fet enriquidor, tant a nivell personal com social, pel fet 

que tots convivim, ens relacionem i formem part de la comunitat educativa.  

Entenem que cal desenvolupar una metodologia flexible basada en els diferents ritmes 

evolutius, les necessitats educatives individuals i les capacitats intel·lectuals de 

cadascú.  

El centre disposa d’una planificació específica per atendre la diversitat  d’acord a 

l’establiment de criteris per a l’organització dels centres per tal d’atendre la diversitat de 

l’alumnat amb diferent intensitat de mesures i suports:  

•Universals: per a tots els alumnes en tots els entorns, accions preventives i proactives. 

•Addicionals: atenció específica als aprenentatges, accions flexibles, temporals i 

preventives.  

•Intensius: singularitats individuals, d’alta intensitat i llarga durada. 

Totes aquestes mesures es concreten al centre en les següents accions: 

 Activació del Pla d'acollida en els casos d'alumnes d'incorporació tardana, 

desconeixedors de la llengua catalana 

 

 Planificació des de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) de totes les 

actuacions que s'hagin de preveure i seguir per atendre l'alumnat que ho 

requereixi  

 

 Seguiment de l'evolució de cada alumne, des de la tutoria i des de la CAD  

 

 Realització de reunions entre els tutors, famílies, especialistes de l'escola 

(mestra d'EE,  psicopedagog/a de l'EAP) i membres de l’equip directiu, i si ho 

requereixen les circumstàncies, amb especialistes externs  

 

 Detecció de situacions manifestes dels alumnes que tinguin risc de marginació 

social i notificació a la comissió social.  
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 Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, el 

centre rendibilitzarà els recursos humans i organitzatius al seu abast:  

 Atenció individual o en petit grup a l’AEE (aula d’educació especial). 

Sempre prioritzant les intervencions dins de l’aula. 

 SEP ( suport escolar personalitzat) 

 SIEI 

 TEI (tècnica d’educació infantil) 

 Reforços en petit grup  

 

3.4.5  Educació per la Salut i el medi ambient 

A l’escola Eulàlia Bota treballem els hàbits de salut com l’alimentació saludable i 

d’altres que ajudin al nostre alumnat a desenvolupar-se com a persones responsables 

de la seva pròpia salut. 

També treballem l’educació ambiental a partir del programa Escoles + Sostenibles. 

 3.4.6  Innovació i millora de la qualitat educativa 

La innovació és un dels motors de progrés del sistema educatiu i un element important 

per millorar-ne la qualitat i la progressiva adequació als reptes que l’evolució social 

planteja. Tota innovació pedagògica demana d’un procés planificat que incorpori tant 

l’avaluació del procés com dels resultats i que tingui com objectiu la millora en la 

qualitat de l’ensenyament i aprenentatge. El procés d’innovació pedagògica és sobretot 

compromís, esforç, col·laboració i reflexió. Si aquests elements es treballen de forma 

col·lectiva, tant a nivell intern de centre com en relació amb l’entorn, es creen espais 

generadors de cultura i riquesa intel·lectual. 

L’escola ha d’assegurar la formació, la participació i potenciar totes aquelles iniciatives 

que ajudin a desenvolupar aquesta innovació. 

3.4.7 Ús de la llengua 

Des de l’escola, arrelada en el seu entorn però alhora oberta, en l’ànim de facilitar la 

integració de tots i totes els/les alumnes, es realitza el procés ensenyament/ 

aprenentatge partint de la realitat més propera i en Llengua Catalana. Segons el 

Projecte Lingüístic s’inicia l’aprenentatge de l’anglès a l’educació infantil i del castellà al 

cicle inicial.  

Es potencia molt especialment, l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera 

amb la finalitat d’esdevenir cada cop més una escola plurilingüe.  

La llengua vehicular d’aprenentatge és el català i, per tant, serà emprada en tots els 

àmbits educatius. El castellà es contempla com a segona llengua. L’escola vetlla per 

adequar els seus mitjans i recursos per a garantir que no es produeixi cap tipus de 

discriminació en l’ús i aprenentatge de les dues llengües oficials, garantint a la 

finalització de l’educació primària un domini d’ambdues llengües.  
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Veure les concrecions en el Projecte Lingüístic del centre.  

4. PRINCIPIS PEDAGÒGICS ,  OBJECTIUS EDUCATIUS I 
PRIORITATS D’ACTUACIÓ: 

 

4.1 Àmbit Pedagògic. Línia metodològica. 

 Obtenir l’èxit escolar de tot l’alumnat del nostre centre. 

 Millorar la cohesió social atenent la diversitat arribant al màxim de les seves 

potencialitats. 

 Consolidar i potenciar els diferents projectes d’innovació educativa propis i externs 

d’acord amb els objectius del Projecte Educatiu de Centre. 

 Potenciar l’intercanvi de bones pràctiques docents i la formació i/o reflexió  interna 

per a crear una línia d’escola coherent amb els principis d’aquest Projecte 

Educatiu. 

 
4.2 Àmbit de govern i coordinació 
 

 Establir mecanismes de coordinació interns que repercuteixin positivament en el 

desenvolupament de l’activitat docent. 

 

4.3 Àmbit relacional 

 

 Mantenir i millorar les relacions amb les famílies del centre, la resta de centres 

educatius dels diferents nivells, les institucions i entitats de la població i del 

Departament d’Educació.  

 

4.4 Àmbit de gestió i recursos 

 

 Millora i adequació dels espais i de les instal·lacions del centre.  

 Optimització dels recursos propis del centre i, en la mesura del possible, realitzar 

activitats per aconseguir-ne més. 

 Incorporació de les TACs com a eines de recerca, investigació i creació en 

l’aprenentatge. 
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5.CRITERIS PER A LA CONCRECIÓ I EL DESENVOLUPAMENT 
DELS CURRICULUMS 

 

5.1 Línia metodològica 

 

L’escola vol garantir una coherència metodològica i una actuació homogènia en totes 

les àrees de coneixement que integren els currículums d’educació infantil i d’Educació 

Primària. Amb aquesta finalitat es planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip 

i és partidària d’una pedagogia que estimuli les capacitats d’aprenentatge de l’alumnat, 

la seva curiositat científica i investigadora, la seva creativitat i la seva actitud crítica i 

raonadora, que treballi l’aprenentatge significatiu i concedeixi la màxima importància en 

totes les àrees al tractament de les competències bàsiques i capacitats definides per la 

normativa educativa vigent. 

Partirem dels 7 principis de l’aprenentatge segons ‘The nature of learning: using 

research to inspire practice’, publicat per l’Organització per a la Cooperació i el 

Desenvolupament Econòmic (OCDE): 

 

1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge. 

 

2. L’aprenentatge és de naturalesa social: cal fomentar l’aprenentatge cooperatiu 

ben organitzat. 

 

3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge: els docents estan en 

sintonia amb les motivacions dels alumnes i amb el paper clau que tenen les 

emocions. 

 

4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals. 

 

5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge. 

 

6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge: expectatives clares i 

estratègies d’avaluació coherents. 

 

7. Aprendre és construir connexions horitzontals entre les àrees de coneixement 

i matèries; també amb la comunitat i amb el món en general. 

 

L’acció docent respectarà aquests principis bàsics i es concretarà en els 

següents: 

 

1. Tenir en compte les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat.  

 

2. Adequar l’ensenyament a les diverses característiques personals i 

socials que condicionen els aprenentatges. 
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3. Seleccionar i organitzar de manera adequada els continguts i 

competències que es pretén que els nens i nenes aprenguin i 

desenvolupin.  

 

4. Potenciar que les activitats d’aula transcorrin en les millors 

condicions possibles perquè cada alumne i, el grup en conjunt 

s’esforci per aprendre, raonar i expressar el que se sap, plantejar 

dubtes, reelaborar el coneixement i actuar amb autonomia, 

responsabilitat i compromís. 

 

5. Posar els mitjans adients perquè cada nen i nena se senti atès, 

orientat i valorat sense cap tipus de discriminació.  

 

La coherència en el desenvolupament de les activitats d’ensenyament i aprenentatge 

possibilitarà una millor adquisició de les competències bàsiques, ja siguin associades a 

una matèria concreta o bé treballades de manera transversal. 

 

5.2  Principis i criteris GUIA per a desplegar el currículum 

 

 L’escola ha d’educar d’acord a la societat i l’època actual. Valorem que els 

profunds canvis que s’estan donant fa molt complexa la feina d’educar. 

 

 L’alumne és el protagonista del procés aprenentatge i el mestre és  

l’encarregat del procés d’ensenyament a partir de la mediació entre els 

continguts i l’alumne. En el Pla d’Atenció a la Diversitat queda recollit les 

diferents formes graduades de que disposa el centre per atendre la diversitat 

 

 La metodologia principal utilitzada a l’escola és el “treball per projectes” 

generalitzada a tot el centre i que pretén donar protagonisme al nen/a i 

fonamentar-se en la recerca d’informació, el seu tractament i la seva 

presentació. 

 

 El treball cooperatiu com a mitjà de recerca, consens i autonomia 

 

 L’ensenyament, sigui el que sigui allò que s’ha d’aprendre, ha de ser des 

d’una visió competencial, és a dir, que l’aprenentatge realitzat sigui funcional i 

aplicable. 

 

 Les competències que cal assolir i capacitats a desenvolupar han de tenir 

en compte l’àmbit personal, interpersonal, intrapersonal i social. 
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 El material que es fa servir a l’escola no ha de condicionar els principis 

metodològics de l’escola. Per aquesta raó, tots els llibres o material que es 

facin servir, seran de consulta o d’investigació, no com a llibres de text 

institucionalitzats. 

 

 L’avaluació ha de ser a partir del treball de les competències, per tant hem 

d’avaluar competències donant protagonisme als propis alumnes en la seva 

autoavaluació i coavaluació. 

 

 Valorem com important la formació continua dels mestres, la reflexió 

conjunta de la pràctica educativa i compartir bones pràctiques amb altres 

professionals per a la millora del procés ensenyament i aprenentatge. 

 

 La nostra tasca educativa ha d’ajudar a aconseguir l’èxit escolar de tot el 

nostre alumnat, entès com un progrés continu en els seus aprenentatges. 

 

 Fer de la creativitat un principi essencial de desenvolupament i creixement 

personal. 

 

5.3 Programacions generals de cicle 

La concreció dels continguts que es treballen a cada nivell es troben en el document 

annex “ Projecte Curricular del Centre”. Els/les mestres planifiquem en aquest 

document la tasca educativa. 

 

5.4 Criteris d’avaluació (informes, promoció, P.I) 

En el projecte educatiu  i en el marc de la seva autonomia, els centres docents han de 

poder desenvolupar i concretar els criteris d'avaluació d'acord amb la normativa vigent.  

 

L’avaluació regula tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. També és una eina de 

revisió i reflexió de la pràctica docent. 
 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge  serà:  

 

 Contínua i global: amb l´observació sistemàtica de l’adquisició de 

competències. 

 Integradora: de les valoracions de totes les àrees 

 Globalitzada: del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa i centrada en el 

desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques. 

El procés de l’avaluació es comparteix amb l’alumnat per tal de fer-lo partícip i 

protagonista del propi procés d’aprenentatge. Serveix per conèixer els resultats de 
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l’aprenentatge (avaluació sumativa), per regular les dificultats i els errors dels alumnes 

en el procés d’aprenentatge (avaluació formativa) i per afavorir que l’alumnat vagi 

aprenent a autorregular-se (avaluació formadora: autoavaluació i coavaluació). 

 

El resultat de l’avaluació final de cada nivell permet a l’equip docent tenir informació per 

prendre decisions sobre la promoció de l’alumne al nivell següent. 

Les decisions es prenen promovent l’acord amb la família i seguint els criteris establerts 

per el centre 

 

Els criteris d’avaluació són les pautes sobre quins aprenentatges ha d’adquirir l’alumne 

i que determinen el grau d’assoliment de les CCBB. 

Els criteris d’avaluació serveixen de referència per valorar el progressiu grau 

d’adquisició de les capacitats (Educació Infantil) i competències bàsiques (Educació 

Primària). 

 
 

Aspectes a tenir en compte a la promoció 

 

A l’hora de la promoció caldrà tenir en compte el següents aspectes i situacions: 

 

 La decisió que un/a alumne/a  estigui un any més en un curs l’ha de prendre la 

junta d’avaluació. Només es pot adoptar una vegada al llarg de l’etapa  

 L’alumne/a amb un pla individual pot ampliar un curs més  

 Cal valorar l’assoliment dels objectius programats 

 L’opinió de les famílies o representants legals  

 Les repercussions positives i negatives que poden afectar a l’evolució personal i 

emotiva de l’alumne/a 

 

Altres aspectes a tenir en compte: 

 

  Dona suport i ajuda que pugui rebre l’ alumne (des de casa i des de l’ escola) en cas 

de no promocionar. 

  La personalitat de l’alumne i la influència que en ell pot tenir el fet de no promocionar. 

  Tenir en compte l’actitud del nen i l’aprofitament que pugui fer del fet de no 

promocionar.  

 

 I també: 

  En casos especials (alumnes amb algun tipus de dificultat o PI) promocionarà o no 

en funció dels resultats en relació al seu PI o adaptació i si el progrés que ha fet ha 

estat positiu, segons el seu nivell.  

 En els casos que el global de les àrees sigui No assolit, però l’alumne promocioni de 

cicle, caldrà especificar els motius i les raons en l’apartat d’observacions de l’informe de 

final de cicle i a l’acta d’avaluació. 
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 En el cas que l’alumne, ja en el primer curs del cicle, mostri unes dificultats 

d’aprenentatge importants pot quedar-se un any més en aquest curs sense esperar a 

final de cicle. 

 

Informació a les famílies 

 

El centre ha d’informar els pares: 

 Mitjançant informes escrits, entrevistes individuals, reunions col·lectives i 

d’altres mitjans que es considerin oportuns.  

 Els informes escrits es donaran tal i com marca la normativa del Departament 

d’educació,  com a mínim un al final de cada trimestre a Primària i dos durant 

el curs a l’etapa d’Educació Infantil. 

 La periodicitat i l’organització de les entrevistes individuals i reunions 

col·lectives les fixarà cada centre en la seva programació general anual. Com 

a mínim:  

o Una entrevista individual a l’inici de l’escolaritat. 

o Una altra al llarg de cada curs.  

o Una reunió col·lectiva a l’inici de cadascun dels cursos. 

 

Plans individualitzats 

 

És un instrument per qualsevol alumne/a que per les seves condicions o circumstàncies 

personals necessiten una atenció individualitzada ja que la programació general del 

grup classe és insuficient pel seu progrés.  

En aquest document es recull la programació personalitzada.  

El PI ha de ser una mesura excepcional una vegada esgotades les altres mesures. Els 

responsables d’elaborar aquest pla seran el tutor i els/les mestres de cada àrea, amb la 

col·laboració d’altres professionals implicats (mestres d’atenció a la Diversitat i/o EAP). 

La família ha de ser informada i ha de signar el PI juntament amb la Direcció del 

Centre. 

 

6. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE (NOFC) 

 

L’escola disposa d’un document on es determinen els criteris i normes d’organització i 

gestió del centre. 

És un document que servirà de guia i de norma per a prendre totes les decisions 

necessàries per al bon funcionament de l’escola. 
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7. L’APRENENTATGE DE LA  CONVIVÈNCIA: PLA DE 
CONVIVÈNCIA 

 
L’Escola Eulàlia Bota estableix mesures de promoció de la convivència, i en particular  

mecanismes de mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fòrmules per mitjà 

de les quals les famílies es comprometin a cooperar de manera efectiva en l'orientació, 

l'estímul i, quan calgui, l'esmena de l'actitud i la conducta dels alumnes en el centre 

educatiu. El nostre centre gestionarà les situacions potencialment conflictives tenint en 

compte els criteris pedagògics del propi projecte educatiu recollits en el Pla de 

Convivència, les NOFC i en el marc de la normativa vigent.  

 

 

7.1 Valors i objectius per a l’aprenentatge de la convivència  
 

El Projecte de Convivència, és el document que engloba el conjunt d’accions 

encaminades a l’aprenentatge de la convivència en el centre educatiu. A la nostra 

escola, hem plantejat l’elaboració del Projecte de convivència com un instrument on es 

reflecteixen les accions que es desenvolupen per capacitar tots els/les alumnes i la 

resta de la comunitat educativa per a la vida en comú i la gestió positiva de conflictes, 

la manera de pensar del centre en la manera de treballar el desenvolupament personal 

i col·lectiu de cada alumne.  

 

Totes les accions del Projecte de convivència adreçades a la millora de la convivència 

poden ser abordades des de tres nivells diferents (valors i actituds, resolució de 

conflictes i marc organitzatiu) i adreçades a tres àmbits d’intervenció (aula, centre o 

entorn), amb el benentès que la permeabilitat entre aquests àmbits afavoreix la 

transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals. També 

recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes que es 

produeixen en el centre i de crear una atmosfera segura i saludable.  

 

Els objectius que ens han portat a elaborar un Projecte de Convivència són:  

 Sensibilitzar a tota la comunitat educativa per aconseguir un clima de 

convivència que afavoreixi l’èxit educatiu.  

 Detectar les necessitats del centre en matèria de convivència i cercar propostes 

d’actuació que puguin donar resposta.  

 Disposar d’un banc de recursos amb eines, estratègies, models, orientacions i 

bones pràctiques a l’abast de tots els agents educatius.  

 Garantir la participació de tots els sectors de la comunitat educativa en el procés 

d’elaboració.  

 Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora 

de la convivència en el centre i el seu entorn.  
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7.2 Protocol d’absentisme escolar  

 
L’escolarització dels nens i joves és un dret reconegut ja des de la Declaració dels 

Drets Universals dels Infants. Les institucions públiques tenim la responsabilitat de 

vetllar per tal que els nens rebin aquesta escolarització. No podem oblidar però, que 

alguns nens/es no assisteixen a l’escola de manera regular, justificada o 

injustificadament i per tant no exerceixen el dret i alhora l’obligació en quant a la seva 

educació.  

Per tal d’abordar l’absentisme cal prendre mesures que garanteixin l’escolarització dels 

nens i joves i pal·liar així un greu problema socioeducatiu.  

Tot i que ja fa uns anys que l’administració i els professionals d’educació aborden el 

problema de l’absentisme hem considerat necessari definir un pla d’intervenció en 

aquesta problemàtica que ofereixi eines i mecanismes d’actuació conjunta així com que 

serveixi per recollir amb fiabilitat les dades del problema per tal d’efectuar un anàlisi 

global i ens empenyi a la recerca de solucions al respecte. El Protocol d’Absentisme 

Escolar elaborat  pel Consorci d’Educació de Barcelona és per tant la concreció d’una 

metodologia homogènia i la definició de professionals referents que puguin elevar el 

conflicte als membres de la Comissió Social. El protocol és un document dinàmic i obert 

a una avaluació continua que millori l’impacte que es pretén amb la intervenció en 

l’absentisme.  

 

 7.3 L’acció tutorial 

 
L'acció tutorial contribueix al desenvolupament d'una dinàmica positiva en el grup 

classe i a la implicació de cada alumne en el propi procés educatiu i en la dinàmica del 

centre. Comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes amb la finalitat de 

contribuir al desenvolupament de la seva personalitat i prestar-los l'orientació de 

caràcter personal i acadèmic que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració 

social. A l’escola vetllem especialment per l'assoliment progressiu de les competències 

bàsiques i capacitats, per a la detecció de les dificultats de l'alumne en el moment en 

què es produeixen i per la coordinació de tots els mestres que incideixen en el mateix 

alumne. Destinem una de les hores disponibles per completar l'organització del 

currículum al desenvolupament d'activitats d'acció tutorial amb el grup classe i també 

una hora de Tutoria personalitzada adreçada tant a alumnes com a famílies. 

La família, com a primer referent educatiu i principal responsable del creixement i de la 

formació dels seus fills, ha d’implicar-se en el seguiment i acompanyament del procés 

escolar dels fills. Nosaltres establim els procediments de relació i cooperació amb les 

famílies i els facilitem informació sobre l'evolució escolar i personal dels seus fills. A tal 

efecte l’Escola Eulàlia Bota preveu en la seva programació general anual la planificació 

d'entrevistes, reunions col·lectives o d'altres actuacions que consideri oportunes. 

Aquesta planificació garanteix, com a mínim, una entrevista individual al llarg del curs i 

una col·lectiva durant el primer trimestre de cada curs. És propi de la tutoria, sens 
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perjudici de la capacitat d'autoorganització del centre, la realització ordinària 

d'entrevistes i reunions amb pares o tutors legals, el seguiment de la documentació 

acadèmica i la coordinació de l'elaboració d'adaptacions de la programació a les 

necessitats i a les característiques de l'alumne.  

Per tal de garantir la continuïtat de l'acció tutorial és convenient que a Educació 

Primària el tutor sigui el mateix al llarg de cada cicle. I que a Educació Infantil resti dos 

cursos com a mínim. 

L'acció tutorial integra les funcions del tutor i les actuacions d'altres professionals i 

òrgans (mestres, equips de cicle, comissions, etc.). L’acció tutorial forma part de l’acció 

educativa i és inseparable del procés d’ensenyament/aprenentatge. Entenem la tutoria 

com una tasca educativa de tot el professorat, i per tant comprèn les actuacions que 

amb caràcter més específic desenvolupa el tutor/a, i també aquelles que desenvolupa 

cada professor/a a la seva àrea.  

L'organització del centre preveu, a través de l'equip docent de cada cicle, la 

planificació, la coordinació i la coherència de les actuacions tutorials al llarg de tota 

l'etapa, el seguiment de la seva aplicació i l'avaluació dels resultats que s'hi obtenen.  

 

7.4 Objectius de l’orientació i seguiment de l’alumne.  

 

L’acció tutorial té per finalitat contribuir, juntament amb les famílies, al 

desenvolupament personal i social de l’alumnat, en els aspectes intel·lectual, moral i 

emocional, d’acord amb la seva edat, i comporta un seguiment individual i col·lectiu de 

l’alumnat per part de tot el professorat.  

L’acció tutorial a la nostra escola té com objectius:  

 

 Coordinar la comunicació entre tutors i famílies i també entre la resta del 

professorat i famílies.  

 Donar a conèixer a l’alumnat conegui el funcionament del centre.  

 Aconseguir implicar l’alumnat en les activitats que es fan al centre.  

 Programar les activitats que es fan en hores de tutoria siguin activitats 

programades i per tant que serveixin per assolir un objectiu proposat.  

 Potenciar una educació personalitzada que tingui en compte els trets 

característics de cada alumne.  

 Promoure la integració de tot l’alumnat en el seu grup classe.  
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8. FORMACIÓ PERMANENT (PLA DE FORMACIÓ) 

Un dels principis bàsics de l’escola és la innovació i la formació permanent dels 

mestres i personal docent. 

Per aquesta raó la direcció conjuntament amb el claustre cada curs decidirà quina 

formació serà la que es realitzarà per tal de donar resposta a les necessitats del centre. 

Tot l’equip docent ha de prendre compromís amb aquesta formació. 

9. PROJECTES ESPECÍFICS DEL CENTRE 

 

Per tal de donar resposta a les necessitats educatives del nostre alumnat i caminar 

cap a la innovació, l’escola té en marxa uns projectes específics: 

 

E. INFANTIL C. INICIAL C. MITJÀ C.SUPERIOR 

 
Espais 
d’aprenentatge 
 
Anglès 
 
Joc Perdut 

 
 

 
- Espais: 
     -Llengua 
     - Matemàtiques 
 
 
-Proyecto de Arte 
(Llengua Castellana) 
 
-Dansa Ara (2n) 

 
-Racons: 
    Llengua 
    Matemàtiques 
-Congrés de 
ciències (3r) 
 
-Petits talents 
científics. (4t) 
 
-Cantània (4t) 

 
 

 
-Èxit 
- Teatre (5è) 
- El gust per la lectura (5è) 
 
-Mostra de produccions 
audiovisuals (6è) 
 
- Programa pedagògic de 
fabricació digital (6è) 
 
-Racons matemàtics 
 

PROJECTE TEI ( Tutoria entre iguals) 

 
PROJECTES COMUNS A TOTA L’ESCOLA 

-Tallers 
-Escoles + sostenibles 
Dimecres de la fruita 

-Eines pel canvi 
-Tac 

-Biblioteca (Puntedu) 
-Projecte científic 

 

 

Aquests projectes actuals s’aniràn adaptant a les necessitat educatives del nostre 

alumnat i al procés de renovació i innovació en el qual esta immers el centre. 

4 
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10 .RELACIONS AMB ELS DIFERENTS SECTORS DE LA 
COMUNITAT EDUCATIVA I L’ENTORN  

 

10.1 La relació amb les famílies 
 

Les famílies tenen el dret d’estar informades de qualsevol aspecte que afecti a 

l’escolaritat de llurs fills/es 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 a 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 en el  Pla Anual de cada curs i es donen a conèixer a 

través dels canals establerts per l’escola.  

Tot això amb la finalitat de promoure el reconeixement i confiança mútua entre 

família-escola. 

 

10.2 La relació amb els/les mestres, personal docent i PAS 

 

L’Equip directiu establirà canals de comunicació amb tots i totes els/les 
implicats/des en el procés educatiu de l’escola. 

Diàriament, s’informarà, mitjançant la pissarra d’entrada, de totes les novetats 
del dia per tal de fer més efectiva la tasca del dia a dia. 

Igualment s’utilitzaran les TAC (correu corporatiu) per a què la informació sigui 
més immediata i es disposi de tota la documentació existent al centre. Sempre 
respectant el marc legal de les 24h, per estar informat. 

 

 10.3 Relació centre-entorn 

 

La nostra escola participarà i gaudirà de tot els recursos i activitats que ens ofereix el barri 

de Sant Andreu. Al mateix temps l’escola s’implica en la realitat socio-cultural propera.  
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10.3.1  Col·laboració amb altres entitats. 

 

L’Escola afavoreix la col·laboració amb l’Administració Educativa, l’Ajuntament de 

Barcelona (Districte), els centres i les entitats del barri: 

 Supervisa el manteniment i la seguretat de les instal·lacions escolars 

mitjançant els protocols d’actuació i comunicació que estableixi el Consorci 

d’Educació de Barcelona. 

 Inclou 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. 

 Manté el contacte amb totes aquelles persones i/o institucions que atenen 

els nostres alumnes en qualsevol aspecte (Serveis Socials, CDIAP, CSMIJ, 

CREDA, psicòlegs, pediatres...) especialment a través del treball en xarxa i 

les reunions de coordinació. 

 Dóna informació i potencia la participació de l’alumnat i les famílies en activitats 

socials, culturals i mediambientals organitzades per les entitats socials. 

 Compleix amb tots els requeriments i relacions administratives que estableixin les 

diferents lleis i normes d’àmbit local i nacional. 

 Facilita l’ús de les instal·lacions escolars per l’organització d’activitats educatives, 

esportives i socials d’acord amb la normativa municipal i el Consell Escolar 

 

10.3.2.Coordinació primària–secundària 

 

Els equip directius dels Instituts i l’escola d’on procedeixen els alumnes planifiquem 

la realització de sessions de coordinació necessàries per tal d’assegurar la 

continuïtat i la coherència del procés educatiu de l’alumne/a, segons marca la 

normativa del Departament. 

Durant el curs s’assistiran a les reunions planificades per a fer la coordinació del 

barri entre els instituts i les escoles per determinar pautes d’actuació en quan 

continguts i metodologies. 

A final de curs es farà una coordinació entre els dos Instituts adscrits a l’escola per 

tal de tenir coneixement de l’alumnat que passa de primària a secundària. 

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

resultats de les C.B. Es fará, també,  amb un informe tutorial amb totes les dades 

de l’alumne, per part de les tutores corresponents i amb el vist-i-plau de l’Equip 

Directiu i l’EAP. 
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Hi assisteixen a aquesta reunió: 

Per part de l’escola: les tutores de 6è, la cap d’estudis i /o direcció i la mestra 

d’educació especial. 

Per part de l’IES: la coordinadora pedagògica i, un/a tutor/a i la psicopedagoga de 

l’IES. 

Per part de l’EAP: la psicopedagoga. 

 

11. AVALUACIÓ I INDICADORS DE PROGRÉS 

 

11.Avaluació i indicadors de progrés  

 

Amb l’objectiu de treballar cap a una cultura avaluativa, l’equip directiu intentarà 

transmetre al claustre i al Consell escolar el sentit del que significa retiment de 

comptes per a la millora dels resultats. A tal efecte, es farà una lectura i un anàlisi 

dels resultats de les proves passades al centre: 

  dels processos educatius i d’escolarització que es generen a nivell de 

centre i a nivell d’aula  

  dels recursos econòmics que gestiona el centre a fi que les actuacions 

acordades per a la millora, quedin reflectides en els processos de les aules 

i en la gestió i organització general de centre.  

Es tindrà en compte, a més de la informació resultant dels indicadors elaborats a 

nivell de centre, la informació rebuda dels indicadors que elabora la Inspecció 

Educativa, que inclouen: 

- indicadors de context (alumnes i centre) 

- informació de resultats (aprenentatge dels alumnes)  

- informació de recursos (recursos humans i altres recursos específics) 

També es farà una anàlisi i valoració dels indicadors de processos. 

 

11.1 De Context  

 

11.1.1 Escolarització  
 

En aquest apartat treballarem amb la informació facilitada per l’administració 

educativa que ha estat corroborada pel mateix centre i validada per la inspecció de 

zona i que fa referència als següents aspectes:  

 

 Escolarització dels grups d’infantil i primària dels tres últims anys  
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 Nombre d’alumnat d’infantil i primària dels tres últims anys  

 Participació de les famílies  

 Diversitat significativa de l’alumnat  

 Nacionalitat de l’alumnat  

 Alumnes que gaudeixen d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material 

escolar  

 Mobilitat de l’alumnat i del professorat  

 Absències de l’alumnat i del professorat  

 Demanda d’escolarització del centre  

 Nivell socioeconòmic del centre  

 
 

11.2  De resultats  

 

Els resultats del procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat estan 

relacionats directament amb els objectius que es plantegen. Seran aquests 

resultats els indicadors que ens permetran debatre amb criteris, el rendiment 

acadèmic de  l’alumnat, el nombre de repeticions i de promocions de curs, així com 

el grau d’implicació del professorat en la millora dels rendiments escolars.  

 

11.2.1  Resultats acadèmics interns  

 

Amb l’objectiu de millorar els processos d’ensenyament/aprenentatge de l’alumnat es 

faran unes proves i activitats en l’àmbit lingüístic i matemàtic per constatar el grau 

d’assoliment dels objectius proposats i aplicar, si cal, les millores necessàries. 

 

Es tindrà en compte l’índex d’alumnes que superen els tres cicles, l’índex 

d’alumnes que superen les competències de l’avaluació diagnòstica.  

A final de curs es farà una valoració dels resultats i s’aplicaran les actuacions de 

millora que l'equip directiu juntament amb l'equip docent acordin a nivell de 

centre.  

 

 

11.2.2 Resultats proves externes  

 

Amb l’objectiu de millorar els resultats de l’alumnat i afavorir el seu pas a la 

secundària, a 6è es passaran les proves d’avaluació de Competències 

Bàsiques dins els dies establerts pel Departament d’Ensenyament, els resultats 

de les quals ens permetran corregir els punt febles i potenciar els punts forts en 

l’adquisició de les competències bàsiques de l’alumnat i  tenir informació 

comparativa amb la resta dels centres escolars de Catalunya. 

Es tindran en compte l’índex d’alumnes que superen les competències de la 

prova de sisè de primària.  
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A final de curs es farà una valoració dels resultats i s’aplicaran les actuacions de 

millora que l'equip directiu juntament amb l'equip docent acordin a nivell de 

centre.  

 

 

11.3 De processos  

 

Com a responsables del PEC, l’equip directiu, a final de curs coincidint amb 

l’elaboració de la Memòria Anual del Centre, el revisarà i realitzarà un seguiment 

de les actuacions i objectius, a fi de detectar possibles disfuncions o irregularitats i 

poder-les corregir. Tot seguit es presentarà la valoració al claustre a fi de que 

intervinguin en l’avaluació i esdevingui un procés participatiu i dinàmic. També es 

presentarà al Consell Escolar qui l’aprova i l’avalua.  

 

 

11.3.1 Processos d’aula  

 

Per tal de fer una estimació quantitativa i qualitativa del grau d’eficàcia amb què 

els diferents responsables de tutories i diferents mestres especialistes i de 

suport, realitzaran una memòria d’aula on quedi recollit el grau d’assoliment dels 

indicadors establerts a l’inici de curs.  

L’equip directiu s’assegurarà que a la Memòria d’aula quedin reflectides :  

 

 Activitats, sortides, tallers, metodologies per àrees  

 Diferents activitats lectives, de classe, de reforç, desdoblaments  

 Tutories  

 Atenció a la diversitat  

 Activitats complementàries aprovades en el Pla Anual de Centre  

 

Totes aquestes valoracions formaran part de la Memòria Anual de Centre. 

També serà imprescindible que quedin reflectides les corresponents propostes de 

millora pel proper curs.  

 

11.3.2 De processos de centre  

 

Per tal de fer una estimació quantitativa i qualitativa del grau d’eficàcia amb 

què els diferents responsables de direcció, de coordinació, personal 

administratiu i no docent realitzen les seves activitats i assoleixen els seus 

objectius, l’equip directiu vetllarà, seguint les directrius d’aquest PEC, per a 

l’acompliment dels objectius d’àmbit organitzatiu, pedagògic, de gestió 

econòmica, de gestió personal, de participació, de relació amb les famílies i 

amb l'entorn, proposats en el Pla Anual, en el Projecte de Direcció, en les 

NOFC i altres documents pels quals es regeix el centre. Per això caldrà reflectir 

tota l’activitat realitzada al llarg del curs en la Memòria Anual del Centre.  
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L’equip directiu s’assegurarà que en la Memòria quedin reflectides:  

 

 Activitats i sortides  

 Activitats generals del centre (festes, jornades culturals...) 

 Activitats extraescolars aprovades en el Pla Anual de Centre  

 Processos de planificació i organització interna dins l’àmbit pedagògic, 

quantificació del treball per comissions, formació del professorat, 

coordinació amb altres professionals d’atenció educativa.  

 Processos de planificació i organització interna dins l’àmbit de gestió de 

personal, índex d’absentisme del professorat i altre personal adscrit al 

centre, participació del professorat en els òrgans col·legiats del centre i 

en les seves comissions 

 Processos d’acollida  

 Processos de convivència, pautes, criteris i regles establertes en les normes  

de convivència  

 Processos de participació i de relació amb la comunitat educativa  

 Processos d’avaluació, sobre els objectius, prioritats i plantejaments 

educatius i curriculars establerts en aquest PEC, en el PdD, en les NOFC 

i en la PGAC.  

 

 

11.4. De recursos  

 

La direcció reconeix el pressupost econòmic com un instrument de gestió a curt termini, 

un any acadèmic, que quantifica, preveu i formalitza els ingressos i despeses derivades 

de les activitats del centre. La secretària del centre juntament amb la direcció, 

presentarà al claustre i al Consell Escolar, a finals del mes de gener, el tancament 

pressupostari de l’exercici anterior i el pressupost del nou exercici. Per a la validació 

dels exercicis pressupostaris passat i actual, el Consell Escolar els haurà d’aprovar. Un 

cop tancat i aprovat l’exercici del curs passat, es rendiran comptes a l’Administració 

educativa, la qual en farà la seva revisió i avaluació.  

A més dels recursos econòmics es tindran en compte els recursos humans: ràtio 

alumnes/professor, professors/alumne, alumnes/grup, personal de suport educatiu, 

serveis externs, formació i altres recursos.  
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12 RENOVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE 

 

El PEC es revisarà, com a norma general, cada quatre anys. Encara que per situacions 

excepcionals es faci amb una altra periodicitat. Aquesta revisió es farà a partir de la 

Memòria Anual (MAC) dels quatre cursos esmentats, amb els indicadors de progrés de 

la PGAC, del PdD , dels canvis metodològics i d’innovació realitzats al centre i del propi 

PEC. 

L’equip directiu elaborarà la proposta inicial d’actualització, formulada a partir de les 

propostes recollides del Claustre i/o Consell Escolar. El director/a aprovarà 

l’actualització del PEC havent informat i escoltat el Claustre i el Consell Escolar de 

centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


