PEC

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Educar és un art difícil i delicat.
Només cal una mica de ciència, molta paciència i molt d’amor
Gaston Courtois.
Amb il·lusió tot és possible!

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Sant Cristòfor

PROJECTE EDUCATIU

BEGUES

ÍNDEX
0.

INTRODUCCIÓ

5

1.

CONTEXT

6

2.

IDENTITAT I CARÀCTER PROPI

7

2.1 PRINCIPIS RECTORS
2.2 CARÀCTER PROPI
3.

7
8

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

11

3.1.DESCRIPCIÓ.
3.2 FITXA DEL CENTRE

11
14

4.

14

PLANTEJAMENTS EDUCATIUS

4.1 PRIORITATS I OBJECTIUS EDUCATIUS
4.2 EL PROJECTE LINGÜÍSTIC
4.3 EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT.
4.4 EL PROJECTE D’EDUCACIÓ EN LA SOSTENIBILITAT (ESCOLA VERDA)
4.5 EL PROJECTE BIBLIOTECA ESCOLAR

14
18
18
18
19

5 . EL CURRÍCULUM

20

5.1. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
5.2 EL PROJECTE CURRICULAR
5.3 L’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

20
22
22

6. L’ORGANITZACIÓ

23

6.1 CRITERIS QUE DEFINEIXEN L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
6.2 ORGANIGRAMA
6.3 LIDERATGE I EQUIPS DE TREBALL

23
23
24

3
C/Jacint Verdaguer, 2 - 08859 Begues
Tel 93 639 07 48 – correu electrònic: a8014589@xtec.cat

En revisió 19-20

7 . LA INCLUSIÓ

25

7.1 PRINCIPIS D’INCLUSIÓ I COEDUCACIÓ
7.2 L’ ACOLLIDA
7.3 LA DIVERSITAT

26
27
27

8. LA CONVIVÈNCIA

28

8.1 CONVIVÈNCIA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
8.2 PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

28
29

9. L’ORIENTACIÓ I TUTORIA

30

9.1 OBJECTIUS DE L’ORIENTACIÓ I EL SEGUIMENT DE L’ALUMNE.
9.2 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

30
30

10 . L’AVALUACIÓ INTERNA

32

10.1 INDICADORS DE PROGRÉS

32

11.- LA PROJECCIÓ EXTERNA I L’ ATENCIÓ A L’ USUARI

35

11.1 PRINCIPIS DE SERVEI I ATENCIÓ AL PÚBLIC .
11.3 RELACIONS AMB ELS CENTRES ESCOLARS.

36
37

APROVACIÓ EN CLAUSTRE I EN

39

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

CONSELL ESCOLAR

40

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Sant Cristòfor

PROJECTE EDUCATIU

BEGUES

0.

INTRODUCCIÓ
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un document que inclou els trets
d'identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el
projecte lingüístic.
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 diferenciada 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.
Aquest PEC defineix la identitat i el caràcter propi del nostre centre, l’Escola
Sant Cristòfor, tenint en compte la nostra realitat dins el context
socioeconòmic i cultural de les famílies i alumnes que en formen part.
Té la voluntat de garantir una tasca educativa coherent, coordinada,
progressiva, i consensuada per part de tota la comunitat educativa de
l’escola .
El PEC és un document viu que requereix la seva revisió i actualització
periòdica atenent a les necessitats i circumstàncies del moment.
Aquest document es desenvolupa i concreta en altres :
 Projecte lingüístic del centre (PLC)
 Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)
 Projecte curricular del centre (PCC)
 Pla TAC
 Projecte de socialització de llibres de text
 Pla d’acollida del centre.


Document CAD

 Document CS
 Projecte de convivència del centre


Pla d’acció tutorial (PAT)

 Carta de compromís educatiu
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1.

CONTEXT
L’Escola Sant Cristòfor es troba situada al bell mig del poble de Begues. És
una escola pública que depèn de la Generalitat de Catalunya.
L’edifici limita amb dos carrers principals, la riera de Begues i un
aparcament municipal. Tenim comunicació directa amb la Llar d’Infants
municipal “El guinyol” amb un pont que creua la riera.
Molt a prop tenim pinedes i camps de conreu, a més de les edificacions de
la població, que són alguns blocs de pisos de com a màxim 3 alçades o
primordialment cases ja siguin aïllades o adossades. Begues és coneguda
coma “la Suïssa del Baix Llobregat” per la seva natura i clima.
Té una extensió de 50,42 Km quadrats. Es troba situada molt a prop de
Barcelona (25 Km aproximadament), entre el Garraf i el Penedès, amb una
altura sobre el nivell del mar d’uns 400 metres, característiques que han
facilitat que fos una vila amb una notable proliferació de la segona
residència. Tot i que aquest fet ha canviat i s’ha promocionat molt la
construcció d'habitatges destinats bàsicament a primera residència.
La població agrícola de Begues en l'actualitat és pràcticament inexistent i
l’economia es basa en la construcció i els seus derivats (fusters, ferrers,
pintors...), la jardineria i els petits comerços, tots ells afectats actualment
per la crisi econòmica.
La població ha augmentat força i dels 3.009 habitats que hi havia l'any 1996
hem passat als 6664 d’avui dia. Podem observar un nombre importants
d’infants en edats escolar tot i que la franja dels més petits, de 0 a 4, va
minvant. Es tracta d’una piràmide que s’engreixa de 35 a 55 anys i a partir
d’aquí va aprimant-se.
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És una població que

mostra

força vitalitat cívica i preocupació per

l’educació. A més de les diferents entitats ( unes 60 tan de caire esportiu,
cultural i educatiu) compta amb un Projecte Educatiu de Begues (PEB) amb
un grup impulsor que elabora propostes a les quals l’Escola respon sempre
que és possible i un Espai de Debat Educatiu, que engloba tots els agents
locals implicats d’alguna manera en l’educació dels infants i joves, en el que
participem la Cap d’Estudis i la Directora.
L’Ajuntament també compta amb una Regidoria d’Educació que recolza
l’activitat educativa del poble en general i la nostra Escola en particular. A
més, l’Ajuntament s’encarrega del manteniment i millora del centre.
Malauradament la situació econòmica actual ha fet que l’Ajuntament hagi
anat retallant el pressupost amb el que ens dotava.

2.

IDENTITAT I CARÀCTER PROPI

2.1 Principis rectors

L’escola es regeix pels principis rectors que marca l’article 2 de la LEC
(Llei d’ Educació 12/2009, de 10 de juliol)
El respecte dels drets i els deures que es deriven de la Constitució,
l’Estatut i la resta de la legislació vigent.
La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat
democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el
respecte i la igualtat.
La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la
integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de
tots els centres sostinguts amb fons públics.
El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de
centres, la llibertat d’elecció de centres públics o centres altres que
els creats pels poders públics, la llibertat de càtedra del professorat i
la llibertat de consciència dels alumnes.
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El pluralisme.
La inclusió escolar i la cohesió social.
La

qualitat

de

l’educació,

que

possibilita

l’assoliment

de

les

competències bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context
d’equitat.
El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes
al país, i el respecte a la convivència.
El respecte i el coneixement del propi cos.
El foment de la pau i el respecte dels drets humans.
El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i
responsable dels recursos naturals i del paisatge.
El foment de l’emprenedoria.
La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i
homes.
L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.
L’educació al llarg de la vida.
El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la
formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.
L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.

2.2

Caràcter propi

El caràcter propi de la nostra escola ens defineix com:



Missió

A l’Escola ajudem a formar persones lliures, responsables, solidàries i per
tant capaces de respondre a les demandes de la societat on viuen. Som una
institució al servei de la societat, oberta a tothom i arrelada al poble, que té
cura de l' entorn, empra les noves tecnologies i impulsa la llengua
estrangera.
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Visió

Per tal de ser un referent de qualitat educativa ens veiem :
ESCOLA CATALANA, ARRELADA I ACOLLIDORA . Promou el sentit de
pertinença, el coneixement i l'estimació de la pròpia cultura així com

una

relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.
Utilitzem el català com a llengua pròpia i vehicular d’ensenyament i
aprenentatge.
OBERTA AMB LA SOCIETAT I LES FAMÍLIES . Ofereix un servei d'interès
públic, que respon al dret que tota persona té a l'educació. Fomenta la
participació de les famílies en l’escola i fora d’ella, com a agents actius del
procés educatiu dels seus fills i filles.
BUSCA EL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL. L'alumne és acompanyat en
el seu procés maduratiu, tant a nivell motriu com cognitiu i afectiu.

Es

tracta de potenciar i valorar les habilitats de cadascú i buscar la superació
en les seves limitacions.
BUSCA LA MILLORA DEL RENDIMENT ACADÈMIC. La formació ha de
ser el més completa possible, però cal prioritzar una bona organització
mental:

no

caps

plens,

sinó

ben

estructurats.

Desenvolupar

les

competències bàsiques.
BUSCA L'ÚS DE LES TAC PER DESENVOLUPAR LES COMPETÈNCIES
BÀSIQUES. Implementem els recursos tecnològics per tal d'ajudar a
millorar les competències.
IMPULSA LA LLEGUA ESTRANGERA. S'inicia l'aprenentatge de la llengua
anglesa a partir de P3 i

tant a EI com a Primària es treballa en grups

reduïts per tal d'afavorir l'autonomia, el treball individualitzat i cooperatiu i
el tractament de la llengua anglesa oral.
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PROMOU L'EDUCACIÓ EMOCIONAL I LES HABILITATS SOCIALS. Hi ha
una programació d'acció tutorial on es treballen l'educació emocional i les
habilitats socials.
PROMOU EL TREBALL COOPERATIU. Es barreja alumnat de diferents
nivells per tal que puguin ajudar-se a l'hora de treballar: racons, tallers,
projectes...
MOSTRA

CONSCIÈNCIA

ECOLÒGICA.

Continuem

amb

el

Projecte

d'Escoles Verdes per tal d'anar avançant en la cura de l'entorn més proper.



Valors

PLURALISME. Som una escola pública, oberta a tots els ciutadans sense
distincions de cap mena i al servei de la comunitat. Es manifesta
aconfessional i respectuosa amb totes les confessions de l’alumnat,

les

seves famílies, mestres i resta de personal del centre.
PARTICIPACIÒ/TREBALL EN EQUIP. Implicació activa de les persones
individualment

i

en

grup

en

el

desenvolupament

de

l’organització,

col·laborant en l’assoliment dels objectius comuns i les millores
CONVIVÈNCIA. Manteniment d'un marc de convivència basat en el
respecte als drets de tothom i on cadascú assumeix els seus deures.
INNOVACIÓ. Es valoren les iniciatives en projectes que donin un valor
afegit al centre, potenciant l'aprenentatge de les llengües, les noves
tecnologies i promoure l’ interès per la ciència, la salut i el món cultural i
artístic.

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL: L'Escola incorpora criteris ambientals en
la gestió del centre, vol millorar ecològicament el centre i l’entorn.
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INTEGRACIÓ. L'Escola assumeix les diferències individuals i es compromet
a promoure la integració dels nens amb dificultats d'ordre físic, sensorial o
psíquic en la mesura que cada grup-classe pugui assumir-los.
COHESIÓ SOCIAL. L’Escola assumeix la diversitat per desenvolupar en tot
l'alumnat les seves capacitats i habilitats, partint de les situacions personals
i referències socioculturals concretes, així com de la varietat de processos i
ritmes d'aprenentatge.

3.

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

3.1.Descripció.

L’Escola Sant Cristòfor es troba situada estratègicament en una àrea
cèntrica de la població i propera a la zona comercial local, té com a edifici
veí l’Església parroquial. El recinte escolar fa cantonada als carrers Ferran
Muñoz i Jacint Verdaguer.
L’escola

és de doble línea i és l’única escola pública de la localitat. Es

defineix com una escola catalana, laica, plural i democràtica, on es
respecten les idees que hi caben en una societat plural i que estiguin
basades en el respecte i la tolerància.
En general, el nivell socioeconòmic de les famílies que porten els seus fills i
filles a l’escola és mitjà. L’escola ha crescut molt en els darrers anys i han
estat

necessàries

successives

ampliacions

fins

a

aconseguir

les

instal·lacions que ara tenim. Degut a l’augment de la població escolar i al
prestigi de l’Escola en molts cursos sobrepassem la ràtio dels 25 alumnes
per aula.
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Les famílies són molt participatives i les que fan aportacions econòmiques
per activitats extraescolars és molt elevada. S’organitzen en una única
AMPA que gestiona les activitats extraescolars, el menjador i els serveis
d’acollida matinal i de tarda que ofereix l’Escola.
Darrerament estem notant un increment de l’índex de mobilitat de l’alumnat
de la nostra escola
Respecte a la diversitat de l’alumnat constatem que l’índex d’alumnat
nouvingut ha anat baixant, el de necessitats educatives específiques amb
situació socioeconòmica desfavorida ha anat incrementant. L’índex de
l’alumnat de necessitats educatives especials ha augmentat notablement i
per aquest motiu el Departament ens ha dotat d’una SIEI (Suport Intensiu a
l'Educació Inclusiva).
Actualment el claustre s’està consolidant la qual cosa ajudarà a formar
grups de treball estables.
Està composat per 30 mestres, dels/les quals 2 tenen reducció de jornada ,
i tres mestres tenen una disminució de 2 hores lectives per raó d’edat
Disposem d’una TEI (Tècnica d’Educació Infantil) a temps complet per a P3 i una Educadora (dues ja que la titular gaudeix de reducció de jornada)
El personal de recolzament i assessorament extern que ve al centre són tres
persones dels Serveis Educatius (una treballadora social,una psicopedagoga
l’ EAP, i una psicopedagoga de l’ONCE), una vetlladora per a infants de
NEE i diabètics, i una educadora social de l’Ajuntament de Begues.

Ens hem adaptat al que suposa la dotació d’una SIEI al nostre centre.
Aquest fet implica una reorganització a nivell pedagògic i d’espais.
El personal d'administració i serveis (PAS) està composat per l'auxiliar
administrativa,

els

1

conserge

i

la TEI. El personal PAE està composat

per dues educadores al 50% de la jornada. També

comptem

amb

les

treballadores del servei de neteja i tot el personal del menjador (personal
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de cuina i monitores de menjador), a més de tot el monitoratge d’activitats
extraescolars que gestiona l’AMPA del centre. També comptem amb el
recolzament que proporciona el Pla de l’Esport Escolar.

La infraestructura disponible actualment és bona, després de la darrera
ampliació (any 2008) ja disposem de tots els espais normativament
necessaris per a una escola de doble línea: 18 aules, 4 tutories, gimnàs,
biblioteca, 2 menjadors, cuina, aula d’Educació Especial, aula d’informàtica,
aula de música, 2 aules d’idiomes, 2 aules polivalents. Actualment s’estan
utilitzant com a aules ja que en els nivell de 3r i 5è actuals hi ha tres grups.

De tota manera cal fer esment que les deficiències estructurals

que

pateixen algun espais escolars ( gimnàs i acabats en general) van fer
necessari demanar obres RAM per tal de poder-ho arranjar. Cal vetllar per la
conservació i manteniment dels espais.
Donada la situació

de

crisi, els recursos

econòmics per part de les

administracions s’han vist minvats. En el nostre cas, enguany van poder
sortir-nos-en prou bé gràcies a les aportacions de l’AMPA, i de la bona
gestió del Projecte Comènius.
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3.2 Fitxa del Centre

Denominació oficial del centre: ESCOLA SANT CRISTÒFOR
Codi del centre:08014589
Carrer: Jacint Verdaguer 2
Població BEGUES

Comarca: BARCELONA

Telèfon . 936390748
Adreça Electrònica: a8014589@xtec.cat
NIVELLS EDUCATIUS:
ETAPES
EDUCACIÓ INFANTIL

LÍNIES
2

(P-3, P-4, P-5)
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

2

CICLE INICIAL (1r i 2n)

2

CICLE MITJÀ (1r i 2n)

2

CICLE SUPERIOR (1r i 2n)

2

*Actualment tenim tres grups de 3r i tres grups de 5è

4.

PLANTEJAMENTS EDUCATIUS

4.1 Prioritats i objectius educatius
4.1.1.- Prioritats
Tal i com consta a la nostra missió el centre prioritzarà al llarg d’aquest
projecte tres aspectes per sobre dels altres: l’educació per a la
sostenibilitat, l’ús de les TAC com a recurs protagonista en les activitats
d’aprenentatge dels alumnes i l’aprenentatge d’una llengua estrangera, en
el nostre cas la llengua anglesa.
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Degut a les necessitats dels alumnes i al propi enfocament de

l’escola

envers l’equitat en el sistema educatiu, una quarta priorització serà l’atenció
a la diversitat des de tots els àmbits possibles. Es planificaran estratègies
per aconseguir optimitzar els recursos per atendre a les necessitats de
l’alumnat, es prioritzaran els espais i recursos per tendir a l’equilibri de tots
els alumnes pel què fa a les oportunitats, i es treballarà amb les famílies i
els serveis externs per facilitar la participació dels seus fills en totes les
activitats que es programin al centre.
Es definiran perfils de llocs de treball específics estructurals per donar
resposta a aquestes prioritats.
Els projectes de direcció , la programació anual, els recursos i els plans que
es puguin anar aplicant, tindran sempre present aquests quatre aspectes.
La seva continuïtat al llarg dels cursos serà un factor clau per assolir millor
les finalitats plantejades com a centre.
4.1.2.- Objectius
La nostra escola aposta per introduir i incorporar les innovacions a la seva
acció educativa, respectant alhora les pràctiques metodològiques que
encara són positives pel nostre alumnat.
El funcionament actual del nostre centre es concreta en unes línies
metodològiques, reflectides en els diferents projectes que portem a terme,
que pretenen posar a l’abast de l’alumnat tot un seguit d’eines i estratègies
competencials que els ajudin en la seva formació integral.
Metodològicament l’escola es defineix com una escola que potencia la
participació de l’alumnat, el treball cooperatiu, l’aprenentatge significatiu i
segueix les bases psicopedagògiques del constructivisme.
L’escola impulsa i afavoreix l’ús de les eines digitals i audiovisuals, i
potencia la creativitat i l’expressió a partir dels diferents llenguatges
artístics i corporals.
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Entenem la figura del mestre/a com la persona que guia i facilita
l’aprenentatge de l’alumnat, l’ajuda a assolir autonomia, a responsabilitzarse

en el compromís,

l’esforç i

el

respecte mutu. Valorem com a

imprescindible establir un vincle afectiu amb tots i cadascun dels alumnes
de l’escola.
Els criteris psicopedagògics assumits per la nostra escola són els següents:
 Tenir en compte les diferències individuals dels infants
 Potenciar l’activitat i la interacció

 Relacionar els aprenentatges amb la vida real dels infants i els seus
coneixements previs
 Perseguir la significació i funcionalitat dels aprenentatges
 Promoure el desenvolupament i l’activació dels processos a través
dels quals els nens i nenes aprenen i construeixen coneixements

Com a Escola ens plantegem els següents objectius per tal d’aconseguir la
nostra missió:

Implementar instruments d'autonomia per millorar l'eficàcia dels
serveis que ofereix l'escola.
-

Revisar, adequar i incrementar la utilitat del Projecte Educatiu de
Centre amb la participació de la Comunitat Educativa.

Assolir la millora dels resultats educatius i enfortir la cohesió social.
-

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

-

Millorar els resultats educatius dels alumnes en cada un dels
cicles de les diferents etapes d’infantil i primària.
Promoure la participació i implicació de la comunitat educativa

internament i externa.
-

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.
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Aconseguir un model pedagògic que s’identifiqui com un model de
qualitat al territori.
-

Afavorir la vinculació del centre amb l’entorn i el treball en xarxa

-

Consolidar i potenciar la realització de diferents projectes d’innovació
educativa propis i externs d’acord amb els objectius d’aquest Projecte
Educatiu de Centre.

-

Potenciar l’intercanvi de bones pràctiques docents i la formació
permanent per tal crear processos de reflexió i millora. Formar part
de la xarxa de centres de pràctiques de la universitat.

Consolidar l’escola com a una organització realment responsable per
garantir el seu progrés.
-

Establir

mecanismes

de

coordinació

interns

que

repercuteixin

positivament en el desenvolupament de l’activitat docent.
-

Millorar i adequar els espais i les instal·lacions del centre optimitzant
els recursos propis i, en la mesura del possible, realitzar accions per
aconseguir-ne més.

Així el nostre objectiu principal és el d’oferir una educació integral que
ajudi als 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 concreta en :
Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu i competencial.
Afavorir l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Fomentar el treball cooperatiu.
Potenciar el coneixement i el respecte de l’entorn més proper.
Fer el seguiment curricular de cada alumne en funció de les seves
necessitats.
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Treballar d’acord amb uns hàbits i normes que condueixin l’alumne
cap a la seva autonomia personal.
Afavorir l’ús d’estratègies que permetin a l’alumne assolir el grau de
seguretat afectiva i emocional que correspon al seu nivell maduratiu..
Fomentar en l’alumne una actitud curiosa, investigadora i crítica.
Potenciar la utilització de diferents llenguatges de comunicació: oral,
escrit, matemàtic,corporal, musical, artístic i visual.
Aquests objectius es desenvolupen en estratègies i actuacions en el Pla
Anual de cada curs i s’avaluen i es fan propostes de millora en la Memòria
del curs.

4.2

El projecte lingüístic

El Projecte Lingüístic de l’escola és un document en el que s’especifica el
tractament, l’ús i el procés que seguim per tal que els alumnes assoleixin
les destreses bàsiques necessàries per utilitzar

les

llengües

com

a

vehicle de comunicació, i, per tant, el procés d’ensenyament – aprenentatge
de les diferents llengües que impartim: català, castellà i anglès.

4.3

El projecte de socialització de llibres de text.

Es un projecte d’escola que implica un treball conjunt d’alumnes, mestres i
pares i mares. Pretén fomentar una visió comunitària de l’ensenyament
(respectar, compartir, reutilitzar...), reduir la despesa de llibres de text i
altres materials per part de les famílies i permet millorar la dotació de les
biblioteques - mediateques de l’escola.

4.4

El projecte d’educació en la sostenibilitat (Escola Verda)

La ubicació de la nostra escola i l’entorn de la població de Begues, així com
tot un seguit d’activitats de sensibilització per protegir el medi natural, que
des de fa temps es realitzen dins del Parc Natural del Garraf, han facilitat
que des de sempre, la nostra actitud hagi estat de respecte amb el medi
ambient.
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En

aquest

sentit

participem

en

el programa

d’educació

per

a

la

Sostenibilitat d’Escoles Verdes tal i com es recull en el Projecte d’escola
verda amb l’objectiu de:
Sensibilitzar la comunitat educativa de les influències de les seves
accions individuals i col·lectives sobre el medi ambient.
Potenciar la sostenibilitat i millora ambiental del centre i del seu
entorn.
Promoure la responsabilitat individual i col·lectiva en la recerca de
solucions als problemes ambientals generats a partir de les nostres accions i
decisions de consum.

4.5

El Projecte Biblioteca Escolar

La biblioteca escolar ha de posar en pràctica un model que pugui satisfer
les necessitats reals de la comunitat educativa en el context de la Societat
de la Informació.
El Programa Biblioteca Escolar, el PUNTEDU, pretén convertir la biblioteca
en un espai educatiu

amb quatre

àmbits d’actuació

que

s’han de

desenvolupar harmònicament dins el centre perquè pugui respondre a les
funcions que les directrius internacionals li atribueixen:
Com a centre d’informació.
Com a centre de lectura.
Com a centre d’aprenent
Com a centre de dinamització cultural.
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5 . EL CURRÍCULUM
És el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes
pedagògics i criteris d’avaluació que treballem en cadascuna de les etapes
educatives (etapa infantil i etapa primària) per tal de garantir el nivell
acadèmic adient per poder accedir a la següent etapa educativa amb èxit.

5.1. Criteris d’organització pedagògica
L’escola està organitzada en dues etapes educatives, l’etapa d’educació
infantil, compresa dels 3 als 6 anys, i l’etapa d’educació primària, compresa
entre els 6 i els 12 anys.
L’etapa de primària es distribueix en tres cicles de dos cursos cada un, el
cicle inicial, el cicle mitjà i el cicle superior. L’etapa d’infantil es considera un
cicle dividit en tres nivells, P3, P4 i P5.
Per a l’organització pedagògica el centre segueix els següents criteris:
• Compliment del currículum establert en els decrets a través dels quals
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments.

Integrant els coneixements amb l’aprenentatge competencial.
Potenciant la funcionalitat dels aprenentatges i l’experimentació.
Promovent l’autonomia personal (treball cooperatiu, autoregulació del
propi procés d’aprenentatge).
• Priorització i seqüenciació ordenada dels continguts, tenint en compte la
transferència dels coneixements entre les diferents àrees.
• Sistematització d’alguns continguts concrets amb estratègies específiques
(estratègies de càlcul mental i de resolució de problemes, grafomotricitat,
expressió escrita i comprensió lectora així com el treball dels 30’de lectura
diària)
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• Flexibilitat horària per a la realització de projectes interdisciplinaris i altres
treballs cooperatius amb metodologies diverses respectant els mínims
curriculars establerts per cada nivell.
• Distribució d’hores lectives per àrea en funció de les necessitats del centre
detectades en les avaluacions realitzades, respectant sempre les hores
mínimes establertes en els decrets
• Dedicació d’una sessió setmanal a la tutoria en grup.
• Mesures adequades per a l’atenció a la diversitat.
La distribució de les àrees en l’horari lectiu dels alumnes de cada etapa es
fa respectant les hores mínimes i les hores de lliure disposició que estableix
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i de l’educació infantil
respectivament, i es modifiquen si es creu convenient.
Cada curs es revisen s’actualitzen les programacions de les diferents àrees i
es fan les adaptacions oportunes amb l’objectiu de millorar els resultats
acadèmics dels nostres alumnes.
L’escola ofereix l’assignatura de religió per aquells alumnes de primària que
l’escullen de forma Optativa
De manera transversal es treballen determinats temes, com la convivència i
l’educació emocional, l’educació viària, ambiental o temes de salut.
A l’etapa infantil hem introduït la metodologia de treball per projectes
interdisciplinaris, sistematitzant els aprenentatges de la lectura i escriptura,
el càlcul i alguns conceptes matemàtics per tal de garantir el seu
assoliment.
A l’etapa primària es manté la metodologia de projectes centrada en l’àrea
de coneixement del medi i combinada amb altres tècniques de treball i
d’estudi.
A l’escola també treballem projectes compartits entre alumnes de diferents
nivells i etapes educatives, com ara el projecte dels padrins lectors que
implica alumnes des del nivell de P4 de l’etapa infantil fins els alumnes de
6è de primària.
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També portem a terme altres experiències educatives que comporten
compartir activitats internivells i que potencien el coneixement dels alumnes
entre ells i la convivència.

5.2

El projecte curricular

La concreció dels continguts que es treballen a cada nivell es troben en el
document annex “ Projecte Curricular del Centre”.

5.3

L’avaluació i promoció

L’avaluació regula tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. També és
una eina de revisió i reflexió de la pràctica docent.
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 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.
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6. L’ORGANITZACIÓ
6.1 Criteris que defineixen l’estructura organitzativa

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.

6.2 Organigrama
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6.3 Lideratge i equips de treball
El lideratge pedagògic i funcional del centre l’assumeix l’equip directiu
juntament amb l’equip de Coordinació pedagògica i el fa extensiu als
diferents equips de treball, fomentant la participació de tota la
comunitat educativa.
Aquest lideratge queda determinat en el PEC a llarg termini, pel Projecte de
Direcció a mig termini i es concreta cada any al Pla Anual.
Creiem molt rellevant la tasca de l’Equip de coordinació que està format per
4 coordinadors ( un d’Educació Infantil, un de Cicle Inicial, un de Cicle Mitjà
i un de Cicle Superior), la Cap d’Estudis i la Directora.
Així es tracta d'un òrgan de gestió del centre d'importància fonamental ja
que es reuneix periòdicament en les anomenades "reunions de coordinació"
per gestionar les activitats del centre, portar a terme la coordinació de les
decisions dels cicles i decidir sobre els temes que van sorgint.
Considerem interessant la creació d’un Consell de Direcció que englobi
l’Equip

de

Coordinació

,

els

Coordinadors

de

les

comissions,

el

Coordinador/a de riscos , la Coordinadora LIC i la Secretària del centre. Es
reunirà un cop al trimestre.
Es tracta d'aprofundir en el lideratge distribuït.
El

professorat

del

centre

forma

part

del

claustre

i

s’organitza

pedagògicament de la següent manera:
• Coordinació de nivells: Formen part d’aquest equip de coordinació tots els
tutors i tutores del mateix nivell.
• Coordinació de cicle: En forma part tot el professorat, tutors/es i
especialistes, que imparteix classe dins el mateix cicle. Un dels membres
exerceix les tasques de coordinació.
•

Equip de Coordinació : En forma part l’equip directiu i els/les

coordinadors/es de cada cicle.
• Comissions de treball: Grups de treball amb un objectiu concret. Els/les
mestres que formen aquestes comissions i el seu pla de treball queden
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recollits en el Pla Anual de cada curs.
Cada centre determina les seves comissions. En la nostra escola les
comissions permanents que tenim establertes són: tecnologies per a
l’aprenentatge i el coneixement (TAC inclou revista) , Biblioteca, Festes, i
Ambiental (Escola Verda) , tot i que poden variar en funció de les
necessitats que anem detectant, tant en nombre com en composició.
A més es poden crear comissions específiques per a projectes determinats.
De fet es crea el grup de mestres de llengua anglesa per impulsar diferents
activitats de promoció d'aquesta llengua: English day, projectes de medi en
llengua anglesa...
Les funcions d’aquests grups de coordinació queden recollits a les NOFC

7 . LA INCLUSIÓ
L’escola es defineix com a plural i integradora, on la participació del
professorat, alumnat i famílies és fonamental per aconseguir les finalitats
acordades. S’estableixen dues grans prioritats que estructuren tot el treball
del centre; la millora dels resultats educatius dels nostres alumnes, en un
sentit ampli, i la millora de la cohesió social de totes aquelles
persones que d’una manera o altre tenen relació amb el centre.
Progressivament, es treballa de manera més significativa, donant més
importància al procés que no pas al resultat final. Els aspectes metodològics
que afavoreixin l’adquisició de les competències bàsiques, hauran de vertebrar
els plantejaments educatius del centre; els conceptes que adquireixi l'alumnat
hauran d’anar passant a un segon pla, mentre les capacitats seran les prioritats
essencials del projecte.
A partir d’aquesta premissa, el llibre de text haurà de passar a ser un recurs
més per a treballar les unitats didàctiques que es programin al llarg dels cursos.
El tractament de la inclusió s’enfoca des d’un punt de vista metodològic,
aplicant aquelles tècniques a l’aula que permeten que tots els alumnes,
cadascú al seu nivell, puguin evolucionar i progressar en el domini de les
seves capacitats.
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7.1 Principis d’inclusió i coeducació
L’escola es regeix pels principis rectors de cohesió social i d’educació
inclusiva i dóna atenció educativa a tot l’alumnat i, en particular, a aquell
que pot trobar més dificultats a causa de les seves condicions personals o
socials.
L’escola pren en consideració els elements curriculars, metodològics i
organitzatius per aconseguir la participació de tots els alumnes en l’entorn
escolar.
Inclusió: Els centre està obert a tot l’alumnat.
Normalització: L’atenció dels alumnes amb necessitats educatives
especials (NEE) es duu a terme amb els recursos de què disposa el centre i
en els contextos ordinaris, sempre que sigui possible.
Personalització: Tothom és igual, però cadascú d’acord amb les seves
característiques personals que cal respectar i valorar.
Igualtat

d’oportunitats

per

a

l’aprenentatge

i

la

participació : Es

possibilita a tot l’alumnat la participació en activitats ordinàries.
Atenció educativa de proximitat: Poder rebre l’atenció educativa en
un centre proper a l’entorn on viu.
Participació i coresponsabilitat: Tota la comunitat educativa està
compromesa per tal d’afavorir la inclusió escolar i social.
Coeducació: Es valora l’experiència, les aptituds i l’aportació social i
cultural de les persones, sense estereotips sexistes i sense actituds
discriminatòries.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Sant Cristòfor

PROJECTE EDUCATIU

BEGUES

7.2 L’ acollida
El centre organitza 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.
El Pla d’Acollida recull totes les actuacions que l’escola organitza per tal
d’acollir bé tant els alumnes, com les famílies i els mestres nous que
s’incorporen al centre i les persones responsables de cadascuna de les
actuacions

7.3 La diversitat
L’atenció a les necessitats educatives de tots els alumnes es regeixen pels
principis d’inclusió
7.3.1. 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,
l’ajustament i el 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 de plans
individuals o adaptacions curriculars pels alumnes que ho requereixin.
El document CAD és el document que recull el procés que seguim a l’escola
per a la detecció de necessitats educatives especials dels alumnes i
l’organització dels recursos de què disposem per donar-hi resposta.
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8. LA CONVIVÈNCIA

8.1 Convivència
conflictes

i

resolució

de

Conviure significa viure plegats i en bona relació. L’escola educa en els
valors de la pluralitat, el respecte a la diferència, la

participació

democràtica, la inclusió social, a la igualtat de possibilitats, la

gestió

positiva del conflicte i la cultura del diàleg.
La convivència al centre gira al voltant de tres eixos fonamentals:
La

construcció

La

relació

de
amb

la

pròpia

identitat,

les

altres

persones

La pertinença a la comunitat.
La mediació és un procés de gestió positiva de conflictes. Es parteix del fet
que quan es produeix un conflicte no es tracta de guanyar o perdre, sinó
d’intentar arribar a un acord cooperatiu i consensuat entre les dues parts.
Els conflictes ajuden a madurar i a créixer i formen part de la vida de totes
les persones.
A

l’hora

d’educar

la

resolució

positiva

del

conflicte

desenvolupem

competències relacionades amb: la comprensió dels problemes, l’expressió
d’emocions i sentiments, les habilitats de pensament reflexiu, creatiu i crític
i la comunicació basada en el diàleg. I les capacitats d’escolta, participació
activa, cooperació, convivència pacífica i procés de mediació.
Els valors i actituds que es treballen a l’escola són: l’acollida, la coeducació,
la competència social, la comunicació, l’educació intercultural, l’educació
emocional, l’educació per la pau, l’educació per la responsabilitat, el valor
de l’esforç, la inclusió i la mediació
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8.2 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. Recull

les

intervencions que l’escola desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la
resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de
conflictes.
El projecte de convivència es planteja des de tres àmbits d’intervenció:
Aula
Centre
Entorn

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 la concreció en quant a les actuacions està recollida a les
Normes d’Organització i Funcionament del centre (NOFC).
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9. L’ORIENTACIÓ I TUTORIA
9.1 Objectius de l’orientació i el seguiment de l’alumne.
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.

9.2 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 té l’escola per donar
coherència a l’acció tutorial del centre i recull les accions educatives
compreses en els diferents àmbits de treball i en els agents
següents:
Àmbit 1: alumnat (individualment/grup classe)
Àmbit 2: famílies
Àmbit 3: Professorat
En el marc de l’acció tutorial, la persona tutora dels alumnes i el grup és
l’encarregada d’assolir els següents objectius:
• Vetllar pels processos educatius de
cada alumne/a.
Respecte a l’alumnat

• Recollir la informació de caràcter
personal i acadèmic de l’alumnat
i dur a terme l’orientació.
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• 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,

de

cohesió de grup...
• 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 les expectatives sobre
l’alumne/a.
Respecte a les famílies

• Mantenir una comunicació fluïda 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/es, 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.
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• Acordar

criteris referents a la

gestió de l’aula: deures, normes de

Respecte l’equip de

conducta, exigència/aprenentatges,

professorat

càrrecs...
•

Recollir

informació

de

cada

alumne/a en les diferents àrees.
•

Compartir

les

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.

10 . L’AVALUACIÓ INTERNA

10.1 Indicadors de progrés

Un

indicador

és

una

dada

generalment

estadística

que

proporciona

informació sobre la condició i l'estat del sistema educatiu i/o dels seus
components, descriu els seus trets fonamentals i és útil per a la presa de
decisions.
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.
S’han de poder revisar periòdicament.
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10.1.1 De context
Escolarització: tenen en compte la preinscripció i la matrícula viva, valorant
la diferència interanual de forma numèrica i s’extreuen de les Dades anuals
del centre, que són dades estadístiques que recull el Departament
d’Ensenyament.
Identificació: indicadors referits a la procedència de l’alumnat i la seva
tipologia (socioeconòmica, socioeducativa, NEE, USEE...)
10.1.2 De resultats


Resultats acadèmics interns: els resultats percentuals de les proves

internes del centre i la seva millora respecte el curs anterior.
La nostra escola té establertes unes proves inicials i finals tant per Ed.
Infantil com per Primària que es ajuden a fer el seguiment i la valoració del
procés d’aprenentatge dels nostres alumnes.
Es recullen a la Memòria de Centre
L’escola recull resultats de l’avaluació inicial, les avaluacions trimestrals, i
l’avaluació de final de cicle.
L’etapa infantil recull els resultats en dos informes adreçats a les famílies
durant el mes de febrer i a finals de juny.
L’etapa primària fa arribar els resultats a les famílies en tres informes, al
desembre, al març i al juny.
Els informes de juny de tots els Cicles s’entreguen en una

entrevista amb

les famílies que es fa en la darrera setmana de juny. En els nivells de 4rt i
6è en aquesta trobada família-tutor/a també hi seran presents els alumnes.


Resultats de proves externes: els resultats percentuals de les

Competències Bàsiques (CB) a 6è de primària i les Proves Diagnòstiques a
5è de primària.
L’informe amb el resultat de les CB es fa arribar a les famílies al mes de
juny.
La seva millora respecte el curs anterior es recull a la Memòria del Pla
Anual.
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Resultats de satisfacció: Enquestes adreçades als mestres i/o les

famílies. Cada centre decideix com recollir la informació sobre resultats de
satisfacció.
1.1.3 De processos


Processos d’aula:

• Activitats/metodologies: quantificació de les diferents activitats lectives
(classes, reforç, desdoblaments, agrupaments, ...). Recollits en el la
Memòria del Pla Anual.
• Tutoria: recollits en el Pla d’acció tutorial



Processos de centre:

• Planificació i lideratge: en la Memòria de Centre 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.
• Acollida: recollits en el Pla d’acollida i referits a famílies, alumnes i
mestres.
• Activitats i sortides: es valoren en la Memòria del Pla Anual. L’escola
fomenta

les

activitats

complementàries

i

extraescolars

implicant

el

coneixement de l’entorn.
• Participació: es refereixen al grau i tipus de participació de les famílies i
els alumnes en la vida del centre, els canals de comunicació i el nombre de
visites i entrevistes entre família i escola.
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10.1.4 De recursos
Quan parlem de recursos educatius ens estem referint, de manera principal,
a recursos econòmics i recursos humans.
Indicadors de recursos:


•

Despeses

de

funcionament:

elaboració

del

pressupost

i

memòria

econòmica anual.
• Ràtio alumnes/ professor. Depèn del decret de plantilles que aprova el
Departament d’Ensenyament anualment.
• Distribució dels espais del centre adaptats a les necessitats de cada cicle o
etapa.
• Equipament material didàctic correctament inventariat.
• Equipament TIC del centre.

11.- LA PROJECCIÓ EXTERNA I L’ ATENCIÓ A L’ USUARI
D’acord amb la normativa vigent el Projecte Educatiu de cada centre ha de
contribuir a impulsar la col·laboració entre els diferents sectors de la
comunitat educativa així com la relació entre el centre i l’entorn.
Per tant, s’han de preveure mecanismes de participació de l’alumnat,
professorat i famílies en la vida del centre. En aquest sentit el nostre centre
té especial consideració el treball amb l’Associació de Pares i Mares amb el
qual manté una estreta col·laboració.
La participació i l’impuls

d’accions educatives conjuntes entre les diferents

institucions educatives de la població (Llar, Escola i Institut)
Ens sentim part activa de la proposta educativa pública i cerquem projectes
dotats de continuïtat. Participem activament en seminaris de coordinació,
tallers, trobades... al voltant de diferents temes d’interès que permeten la
creació de xarxes entre els diferents centres.
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Un altre grup d’agents que cada cop tenen un paper més rellevants en els
centres d’acord amb la línia d’una educació integral i personalitzada són els
anomenats serveis socials i educadores de l’Ajuntament. El tractament de
l’alumne com un global va més enllà del temps educatiu i sovint s’han de
coordinar la gestió de beques, l’accés a recursos municipals , intervencions
amb famílies...
La Comissió Social organitza la coordinació d’aquests agents.
Per últim, en la línia d’obertura del centre a l’entorn considerem essencial
que en els aprenentatges estiguin presents les diferents institucions socials:
club esportius i culturals...

11.1 Principis de servei i atenció al públic .
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.
11.1.1 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.
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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.
11.2 Relacions amb institucions públiques
L’Escola

afavoreix

la

col·laboració

amb

l’

Administració

Educativa,

l’Ajuntament de Begues, els centres i les entitats de la zona educativa .
Supervisa el manteniment i la seguretat de les instal·lacions escolars
mitjançant

els

protocols

d’actuació

i

comunicació

que

estableixi

l’Ajuntament i els Serveis Territorials.
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 o entitats del poble.
L’escola manté el 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. (En les reunions CAD, CS)
Dóna informació i potencia la participació de l’alumnat i les famílies en
activitats socials, culturals i mediambientals organitzades per les entitats
socials i veïnals del nostre entorn.

11.3 Relacions amb els centres escolars.
11.3.1 Coordinació Llar D’Infants– Escola
L’equip directiu de la nostra escola, juntament amb l’equip directiu de

la

Llar d’Infants planifiquem sessions de coordinació necessàries per tal
d’acollir als infants que vénen al nostre Centre.
Les actuacions que es realitzen són:
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• Traspàs d’informació referent als infants que acudeixen al la

nostra

escola.
• Coordinació del desenvolupament del currículum.
•Establim actuacions de relació entre els infants de P2 i els de P3 per
afavorir el coneixement de la dinàmica i funcionament del nou centre al que
acudiran.
L’equip directiu estableix la composició de la comissió que fa

aquest

traspàs.
11.3.2 Adscripció . Coordinació primària – secundària
L’equip directiu de la nostra escola, juntament amb l’equip directiu del
INSTITUT planifiquem 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.
La nostra escola planifica una sèrie d’actuacions amb el INSTITUT de
Begues.
Aquestes actuacions es refereixen als següents aspectes:
• Traspàs d’informació 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).
Establim criteris comuns entre les dues etapes.
• Aspectes de l’organització del centre i de l’alumnat, dins el plantejament
d’escola inclusiva.
• Establim actuacions de relació entre ex alumnes per afavorir el
coneixement de la dinàmica i funcionament de l’ institut.
L’equip directiu estableix la composició de la comissió que fa aquest
traspàs.
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APROVACIÓ EN CLAUSTRE I EN
Aquest Projecte Educatiu de l’Escola

CONSELL ESCOLAR

Sant Cristòfor

s’ha aprovat en

Claustre amb data 9 de juny del 2014 i en el Consell Escolar amb data 11 de juny del
2014 .
Ambdues aprovacions consten els les actes corresponents als dies esmentats.
L’actualització

d’aquest

Projecte

Educatiu

és

un

objectiu

de

millora

en l’àmbit

organitzatiu del projecte de direcció 2012-2016.

En el marc del procés d’acollida l’escola facilita el coneixement del projecte
educatiu als professionals i a les famílies que s’incorporen al centre.

En revisió: octubre 19
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Revisat 2013-14

Es pot consultar a la pàgina web:
http://www.escolasantcristofor.org/
Per a una nova actualització del projecte educatiu caldrà tenir en compte les
característiques socials i culturals del context escolar i de l’entorn, així com
les necessitats educatives de l’alumnat.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
• LEC (Llei d’ Educació Catalana 12/2009)
o Article 2 : Principis rectors
o Article 93: Caràcter propi del centre
o Article 37: Règim disciplinari
• 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)
• LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006)
• 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.
• Decret d’Autonomia dels centres educatius 102/2010)
o Article 20: Organització dels centres
o Article 15: Orientació educativa
• Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i
regulació de la convivència en els centres educatius.
• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius.
• Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius
públics i del personal directiu professional docent

Aquesta és la normativa vigent bàsica que haurem de tenir en compte a l’hora d’elaborar,
revisar o modificar el Projecte Educatiu del Centre (PEC)

