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Des de fa anys el municipi de Balenyà i la seva comunitat educativa ha reivindicat el fet de tenir l’etapa d’educació secundària. 

El curs 2018-19 el Departament d’Ensenyament es mostra favorable a aquesta possibilitat, encomanant a l’equip Directiu un Projecte Educatiu que integri les tres                       

etapes en un mateix centre, convertint-lo així en un Institut Escola. 

Cal preparar-se per al canvi: personal, instal·lacions, plans d’estudis, menjador, extraescolars... El gran repte és teixir una gestió única per una realitat múltiple que                        

implica diferents dinàmiques, inquietuds i interessos d’alumnes i professorat. 

En pocs anys la societat ha canviat moltíssim. L’escola que es mereixen els alumnes d’avui, que són infants i joves del segle XXI ha de donar resposta a la realitat d’avui i                                

a la de demà, complexa i canviant. Una realitat i un món que demanen un cert domini de les TAC, coneixement d’idiomes, saber aplicar els coneixements i, el que és                              

més important, capacitat d’adaptació als canvis i d’entesa amb els altres. Cal tornar a fer de l’escola un lloc privilegiat d’aprenentatge i de creixement personal.  

L’alumnat és la nostra raó de ser i l’objectiu principal. En la seva formació tots hi tenim un paper important, des de les famílies, els docents i les institucions. El futur                               

depèn de la seva formació humana i intel·lectual i per aquest motiu tots els esforços han d’anar encaminats en aquest sentit. 

No partim de zero. L’escola té un gran bagatge i en els darrers anys ha experimentat grans canvis en les seves pràctiques metodològiques i en la manera d’entendre                            

l’educació. 

Caldrà també repensar els aspectes arquitectònics, d’espais i logístics per tal d’integrar la nova etapa amb qualitat. 

Som conscients del cost que això suposa i que es necessitarà un temps per tal de poder veure acabat el projecte arquitectònic que haurà d’anar consolidant-se de la                            

mateixa manera que ho farà aquest projecte educatiu. 

També serà un bon moment perquè aquest nou centre s’anomeni Institut Escola Carles Capdevila, en record d’aquest gran periodista d’Hostalets de Balenyà que tant                        

va aportar al món de l’educació. 

Aquest document recull els principis en quant a organització, creixement personal i àmbit pedagògic, així com els objectius de centre que regiran les dinàmiques de                         

l’escola a partir de la transformació en un Institut Escola. 
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El curs 2019/20 s’actualitza el Projecte Educatiu de Centre per tal d’incorporar l’etapa d’ensenyament secundari obligatori a la                  

vida del centre. . 

Aquesta a actualització és fruit del treball de tot l’equip humà del centre i del conjunt dels sectors de la comunitat educativa 

 

 

El Projecte Educatiu és el document marc de l’escola que ha de formalitzar i concretar les seves actuacions i intencions. 

L’ha de dotar d’una identitat diferenciada i plantejar els valors i principis que assumeix el centre. 

Orienta la intervenció educativa i és un instrument clau a l’hora de justificar i legitimar qualsevol actuació dels membres de la                     

comunitat escolar. 

Línia de 
centre 

 

1. Servir com a document de referència dels altres documents de gestió de la vida escolar. 

2. Adaptar les activitats del centre a les necessitats i característiques socio-culturals i educatives de l’entorn del centre. 

3. Crear espais de debat i consens, comprometent-nos en un model d’educació i gestió participatiu i democràtic. 

4. Obtenir mesures quantitatives i qualitatives a través de l’autoavaluació per tal de plantejar millores en el procés                  

d’ensenyament-aprenentatge. 

5. Possibilitar la participació dels diferents agents externs i interns de la comunitat educativa. 

Coherència 

Participació 

Millora 

Obertura a 
l’entorn 

 

Aquest document està redactat en el marc definit per la Constitució i per l’Estatut i es regeix pels principis de: 

LOMCE: Llei Orgànica d’Educació 

LEC: Llei d’Educació 12/2009 

Decret d’Autonomia dels centres educatius 102/2010 

Decret de direcció 155/2010 

Decret d’ordenació dels ensenyaments del segon cicle d’EI 181/2008 

Decret de primària 

Decret de secundària 

BOE 

DOGC 16.7.2010 

DOGC 5.8.2010 

DOGC 11.11.2010 

DOGC 29.06.2007 
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La història de l’escola es remunta a principis del segle XX. La primera escola que trobem era en un edifici que hi ha al davant del CAP. Només hi havia 

una aula per nens i una altra per nenes amb un elevat nombre d’alumnes. El poeta Miquel Bosch i Jover va arribar al poble com a mestre de nens l’any 

1930, on va exercir la seva professió fins a la seva jubilació, deixant una forta empremta a moltes generacions de nois. 

Durant la guerra civil l’escola pública va ser traslladada a l’Ateneu familiar i acabada la guerra la varen traslladar a l’edifici de la cooperativa (on 

actualment hi ha la llar dels avis ). 

L’any 1966 les escoles es van traslladar al nou edifici que es va construir entre el carrer del Sol i la via del tren. Aquest primer nucli s’ha anat ampliant 

fins al curs 1986-1987 quan s’inaugura l’actual edifici escolar. 

El 25 de setembre de 1968 en un ple de l’Ajuntament s’acorda de posar a l’escola el nom de Joan XXIII. 

Tots aquests fets han originat que actualment convisquin en tot l’espai escolar tres edificis, tots ells de diferents estils. Aquests es van enllaçar, en el seu 

moment, per un porxo.  

Degut al creixement demogràfic, es va fer necessària la realització d’un projecte d’ampliació de l’escola que es va iniciar el 2007 i va ser aprovat el 28 de 

gener del 2010. Esperant l’ampliació s’han instal·lat dos mòduls prefabricats al pati.  

En motiu de la crisi actual, l’esmentat projecte ha quedat paralitzat. 
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Principis de segle: Edifici de davant l’Ajuntament. 
Mestre Bosch i Jover 

Durant la Guerra; 
Ateneu Familiar 

  

Després de la Guerra. 
Edifici de la Cooperativa 

1965: Ajuntament compra el solar 
1967: S’inicia la construcció de dues aules 
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1968: El Plenari de l’Ajuntament acorda posar el 
nom Joan XXIII a l’escola. 

1969: Es construeixen dues aules més 

1976: Inauguració de l’Aulari (actual edifici P5 i 1r) 

 
 

1981: S’habiliten dos locals de la parròquia amb 
poques condicions d’habitabilitat 

1983: S’habilita l’edifici de Ràdio Pista 
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1984:  El Departament d’Ensenyament 
 instal·la dues aules prefabricades 

1986:  S’habilita una aula de l’Ajuntament 
 com a aula taller 

 

 

    Curs 1986-87: S’inaugura el nou edifici 
escolar 

Curs 2019-20 El Ple aprova el canvi de nom per: 
Carles Capdevila 

 

 

10 
 



 PROJECTE EDUCATIU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ON SOM 
 

 

 

11 
 



 PROJECTE EDUCATIU  

 

 

 

ENTORN FÍSIC 

  

SITUACIÓ 

GEOGRÀFICA  

DE BALENYÀ 

Balenyà és el tercer municipi més gran del sud d’Osona, després de Tona i Centelles. 

És un municipi de  habitants, la majoria dels quals viuen al nucli urbà d’Els Hostalets. 

Forma part de l’organisme supramunicipal Mancomunitat La Plana, juntament amb municipis propers. 

Alguns serveis que aquests municipis tenen mancomunats són els serveis socials bàsics, serveis de              

joventut, ocupació, igualtat, medi ambient, convivència i civisme. 

Els infants de Balenyà, fins a la redacció d’aquest projecte, poden cursar educació infantil i primària a                 

l’escola Joan XXIII que el curs 2018-19 té 312 alumnes. Aquests s’han de desplaçar a l’institut Pere Barnils                  

de Centelles (a 3,25 Km de distància) o als centres concertats Sagrats Cors de Centelles o Vedruna de                  

Tona).  

Balenyà és el municipi més gran de la comarca que no ofereix educació secundària. 

L’oferta d’aquesta etapa educativa en el poble és una reivindicació de la comunitat educativa des de fa                 

molts anys. 

 

SITUACIÓ 

DEMOGRÀFIC

A DE BALENYÀ 

Balenyà ha tingut dues etapes d’evolució de població al començament del segle XXI: 

• Creixement demogràfic entre l’any 2000 i 2009, etapa en la qual Balenyà guanya prop de 600                  

habitants; 

 • Estabilitat demogràfica des de l’inici de la crisi econòmica fins l’actualitat. 

• A 2018 es preveu un nou canvi de cicle –encara per confirmar-degut a la reactivació dels fluxos                   

migratoris interns i externs que es comença a enregistrar. 

Pel que fa a l’estructura d’edats i tal com es pot observar en el gràfic de la població infantil i                    

adolescent, el gruix de futurs alumnes de secundària es troba actualment en la franja de 5 a 11 anys,                   
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amb una mitjana de 47 infants per any.  

 

 

 

 

 

 Increment 
de població 
de Balenyà 
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ENTORN SOCIAL 

 

CREIXEMENT 

DE POBLACIÓ 

ADOLESCENT 

Tenint en compte que el gruix de la piràmide de població infantil al 2017 es troba entre els 5 i els 11                      

anys, s’espera que aquest gruix entri a la secundària entre els anys 2019 i 2026.  

Durant aquests anys es produirà un màxim de població en edat secundària obligatòria a Balenyà.  

En comparació amb la comarca d’Osona i la demarcació de Barcelona, Balenyà té actualment una               

proporció de futurs alumnes de secundària una mica major que al seu entorn: del 100% de població de                  

0 a 16 anys, a Balenyà un 41,4% està situat a la franja de 6 a 11 anys (població potencial d’entrar a                      

secundària en els propers anys). 

Amb la situació actual l’Institut Pere Barnils de Centelles, centre al qual l’escola hi està adscrita i que en                   

els darrers anys ha hagut d’incrementar les seves línies, hauria d’assumir aquest major nombre              

d’alumnes amb la  corresponent massificació que això provocaria. 

ENTRADA DE 

NOVA 

POBLACIÓ 

PROCEDENT  

DE L’ÀREA 

METROPOLITA

NA DE 

BARCELONA 

 

Si bé a mig termini cal atendre un pic de població que entra a l’etapa de l’ESO, degut a que la natalitat                      

d’ara és baixa la població en edat adolescent pot tornar a decréixer. 

Tot i així, la reactivació de les migracions cap a Balenyà, protagonitzada sobre tot per persones joves de                  

l’àrea metropolitana que cerquen localitats amb preus assequibles d’habitatge i ben comunicades, pot             

ajudar a suavitzar aquesta disminució de població adolescent en el futur. L’existència d’oferta             

d’habitatge relativament assequible a Balenyà permet que actualment s’estigui produint una entrada            

de nova població procedent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

De fet, les dades de migració interna mostren que a l’últim any a Balenyà s’han tingut 50                  

empadronaments més de mitjana provinents de la resta de Catalunya, i això ens podria donar a                
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entendre que hi ha possibilitat de que realment aquest procés d’entrada de nova població              

metropolitana s’estigui desenvolupant de nou. 

 

DIFICULTATS 

DEL POBLE 

PER RETENIR 

LA POBLACIÓ 

ADOLESCENT 

Els saldos migratoris de Balenyà són positius en el seu conjunt però la franja d’edat 0-14 anys és la                   

que té un saldo migratori més negatiu.  

Aquest fet contrasta amb la realitat del municipi veí de Centelles i la del conjunt de la comarca                  

d’Osona, on el saldo migratori és positiu en totes les edats. Es considera que aquesta dada pot                 

anar associada al trasllat d’alumnat durant la primària i sobretot amb el pas a l’ESO a escoles i                  

instituts de municipis propers, principalment de Centelles. 

Veiem en canvi a Balenyà, i al conjunt de la comarca, un saldo migratori accentuat en l’edat de 15                   

a 29 anys, fet que podria ajudar a reactivar la natalitat en els propers anys. 

Les tendències comentades reforcen la necessitat d’un Institut Escola a Balenyà, tant per la              

viabilitat en termes de volum d’alumnes com per l’oportunitat de tenir un projecte             

socioeducatiu integrador i de qualitat al poble que contribueixi a retenir en major mesura la               

població infantil i adolescent del poble. El desarrelament dels joves en relació a Balenyà també               

ha portat a la comunitat educativa a reivindicar, des de fa molts anys, la secundària al poble. 
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DISTRIBUCIÓ 

DE LA 

POBLACIÓ 

Balenyà és una població amb un alt índex d’immigració cosa que pot influir en l’elevat percentatge de població activa que no consta 

ni com ocupada ni en atur. 

El sector econòmic amb més població és el secundari. 
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CRITERIS PER ESDEVENIR INSTITUT ESCOLA 

 

COMPLIMENT 

DE CRITERIS 

Balenyà reuneix el compliment de criteris publicats en l’acord del Departament d’Ensenyament, la Federació de Municipis de                 

Catalunya (FCM) i l’Associació catalana de Municipis (ACM) del 9 de febrer de 2017.  Segons aquest acord: 

“La creació de centres nous s’atendrà especialment en els municipis sense ESO on es consolidaria en un futur un mínim de dues línies                       

o bé en municipis grans amb centres de secundària actualment sobredimensionats d’alumnes”.  

(...) s’analitzaran els casos on es compleixin, preferentment, els següents paràmetres: 

 • Municipis petits amb dues línies de primària en un sol centre i no es disposi de secundària.  

• Entorns complexos especialment des del punt de vista sociocultural on sigui necessari enfortir la continuïtat de primària a                   

secundària. 

A Balenyà es compleixen en bona part les dues condicions. 

A curt termini, les ràtios són acceptables per assumir la població escolar de Balenyà amb dues línies. 

Es considera que la presència d’un Institut Escola al poble pot contribuir a que menys famílies decideixen portar els fills a centres                      

concertats de Centelles i Tona, que poden oferir la continuïtat entre primària i ESO.  

Es considera també que la reactivació de la immigració al municipi pot sostenir a llarg termini la població infantil. 

 

MANTENIMENT 

I MILLORA 

QUALITAT 

INSTAL·LACION

S 

Volem posar en marxa un Institut Escola assegurant alhora el manteniment de la qualitat pedagògica de l’actual projecte de primària.                    

Així doncs, a l’hora d’escollir els espais provisionals o/i permanents de l’Institut Escola, cal garantir la continuïtat dels espais que ara                     

té disponible l’alumnat de primària. 
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Sant Jordi 2009 

 

                                                               INSTAL·LACIONS I ESPAIS 
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Edifici gran  
Cicle Mitjà i Cicle Superior 

Edifici quadrat 
P5 i 1r 

Edifici llarg 
Educació Infantil, P3 i P4 

 

 

 
 

 

Mòduls 

2n 
Local Piscines.  

Aula de música i ambients 
Casetes mestres  

Espais multiusos 
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Pati de sorra Pati d’arbres Pista de grades 

 

 

 

 

 

 

Pista coberta Pati gran Caseta 
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Aula d’informàtica Biblioteca Aula annexa biblioteca 

 

 

 

 

 

 

Aula taller Sala Gran Aula de música 
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PLÀNOLS 

 

 

  

 

 

 

 

 

Plànol general 
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Edifici gran 

Planta baixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici gran 

  1r pis 
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Edifici P5 i 1r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici P3 i P4  
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           Menjador i cuina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aules cases de mestres 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
 



 PROJECTE EDUCATIU  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Mòdul 2n 
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                                                                     QUI SOM? 
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EL NOM DE L’ESCOLA 

 

  

L’any 2017,  amb motiu de la mort d’en Carles Capdevila, es va fer la proposta de fer un canvi de nom del centre tenint en compte els següents motius: 

●   En Carles Capdevila, fill de Balenyà, era un veí molt estimat del poble. 

● Era una persona molt propera i  implicada a l’escola. Hi tenia un vincle molt important havent fet diferents conferències a la 

comunitat educativa i col·laboracions amb la biblioteca escolar. 

●   En Carles Capdevila, fill de Balenyà era un veí molt estimat del poble. 

● Però sobretot, es té en compte la seva  gran trajectòria professional en el món educatiu i el valor de les seves aportacions vinculades al món dels 

infants i l’adolescència. 

●  Un dels pilars del Projecte Educatiu del Centre és la Comunicació i amb els alumnes de secundària es vol donar molt valor al món del periodisme i 

a Ràdio Pista. 

 L’Ajuntament de Balenyà, va aprovar en el Ple del dia 5 de febrer de 2020, fer el canvi de nom del centre a Carles Capdevila. Aquest mateix any 2020 

es canvia el codi del centre perquè esdevé INSTITUT-ESCOLA. Per tant passarà a anomenar-se INSTITUT- ESCOLA CARLES CAPDEVILA 
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LES PERSONES 

 

Fins al curs 2019-20 l’escola imparteix el segon cicle d’Educació Infantil i l’etapa de Primària. 

Té 300 alumnes aproximadament.  Actualment és de doble línia menys el curs de P3 que no més hi ha un grup. 

− 5 unitats d’Educació Infantil (P3, P4 i P5) 

− 12 unitats d’Educació Primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 

A partir del curs 2020-21 el centre passa a ser Institut Escola, incorporant cada any un curs d’ESO fins a arribara tenir totes les etapes de                          

l’ensenyament obligatori. 

 

 

Els alumnes de l’escola són nascuts majoritàriament a Catalunya.  

El municipi de Balenyà va rebre una forta immigració de la resta de 

l’Estat espanyol per la qual cosa hi ha un nombre elevat de famílies 

castellanoparlants. 

Un 20% dels alumnes són de famílies provinents d’una segona 

onada d’immigració. La majoria d’elles (un 73% de les famílies 

immigrades) són procedents del Marroc. La resta provenen de 

Ghana i d’altres països d’Europa. 
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TRETS D’IDENTITAT  
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 L'educació tindrà com a fita primordial aconseguir que els nens esdevinguin persones el màxim 
d'autònomes: 

La principal finalitat de l’institut escola és contribuir al creixement personal dels nostres alumnes en el seu procés de socialització i 

com a individus. 

La nostra missió és desenvolupar al màxim les capacitats i competències de tots els infants i joves per tal de formar persones 

autònomes capaces d’adaptar-se als canvis i que puguin ser part activa de la societat en la que vivim de forma responsable.  

Com a part bàsica del procés de socialització,  treballem de forma explícita: 

− Els valors morals: esforç i responsabilitat 

− Les habilitats emocionals:  autoregulació  

− Les relacions interpersonals: respecte i diàleg 

El nostre centre opta per un model d’escola en el que el punt de partida és el respecte dels diferents ritmes d’aprenentatge. 

 Entenem l'institut escola com una comunitat educativa dinàmica en la que hi participen els alumnes, 

els pares i els mestres: 
Al nostre centre hi té cabuda tot tipus d’alumnat, entenent que les famílies  estan d’acord amb el nostre Projecte Educatiu. 

Orientem els alumnes en l’aprenentatge de la convivència i la solidaritat, i a la vegada els fem prendre una actitud crítica envers 

allò que els envolta. 

Tots els membres de la comunitat escolar (alumnes, mestres i famílies) poden expressar lliurament les seves opinions, tot 

respectant les dels altres, tenint sempre present, que un dels objectius prioritaris és crear un bon ambient de convivència i 

respecte mutu. 

La col·laboració família-escola s’afavoreix mitjançant els canals de comunicació establerts: entrevistes, reunions, celebracions. 

L’institut-escola  aprofita la  tecnologia per donar la informació que les famílies necessiten.  
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 L'institut escola resta obert a la col·laboració amb les Institucions, estaments i associacions que puguin 

tenir algun tipus d’incidència en el procés educatiu dels alumnes: 

L’institut escola afavoreix la participació dels mestres, alumnes, pares i mares, personal no docent, a través de diferents vies que 

garanteixen una participació responsable: tutories de classe, assemblees de l’AMPA, consell escolar. 

L’institut escola s’implica i treballa conjuntament amb les escoles i institucions educatives, socials, administratives i lúdiques de la 

zona per aconseguir una xarxa de qualitat i de millora social: Centre Obert, Biblioteca, Mancomunitat, Xarxa Escoles Verdes, Xarxa 

Escola Osona Sud.  

L’institut escola opta per projectes de continuïtat i participa activament en seminaris de coordinació i trobades amb la Escola 

Bressol del Poble El Roc Petit i amb l’institut de referència (IES Pere Barnils de Centelles)  

L’institut escola participa activament en el Projecte Educatiu de Poble en el que hi estan representades totes les entitats del 

municipi que tenen una relació directa amb l’àmbit educatiu.  

 El nostre entre és una escola catalana, on s'ensenya en català i es fomenta la cultura pròpia de 

Catalunya: 

Linstitut ’escola desenvolupa la nostra identitat com a poble, educa els nens i nenes amb arrelament històric social i cultural de 

Catalunya, i en la llengua catalana, instrument fonamental de cohesió i arrelament. 

El centre garanteix els coneixements culturals i lingüístics de la llengua castellana. 

 A l'institut escola es respectarà el pluralisme ideològic dels membres de la comunitat educativa: 

Linstitut ’escola potencia el coneixement i el respecte per a totes les cultures. 

Manté reunions puntuals amb els representants de la comunitat magrebina. 

Conscient de que les tradicions culturals són un instrument  important de cohesió,  celebra les festes de la Castanyada, Nadal, 

Carnestoltes i Sant Jordi en totes les seves vessants:  estètiques, lúdiques, gastronòmiques, etc. En la celebració de les festes 

sempre preval el respecte a les religions de les famílies. 
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QUÈ VOLEM? 
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ELS OBJECTIUS 

  
  

1. Millorar els resultats educatius dels nostres alumnes tant a nivell de grup com individual, desenvolupant les seves

competències bàsiques.  

2. Millorar la cohesió social potenciant aquells aspectes que fan referència a la socialització de l’alumne: hàbits 

personals i de convivència, capacitat de relació, de comunicació i   participació i respecte a les diferències.. 

3.  Atendre la diversitat per arribar al màxim de la potencialitat de cada alumne a nivell psicomotriu, cognitiu i 

afectiu. 

4. Desenvolupar el pensament crític, obert i flexible i potenciar la imaginació i la creativitat per tal d'utilitzar l’art 
com a eina de comunicació i aprofitar al màxim les potencialitats individuals. 
 

5. Potenciar pràctiques de metodologia globalitzadora i la formació permanent per tal de crear processos de 
reflexió i millora. 

  

6. Establir mecanismes de coordinació interns  que repercuteixin positivament en el desenvolupament de 

l’activitat docent. 

7. Mantenir i millorar les relacions amb les famílies del centre, l’Ajuntament i les altres entitats educatives del 

municipi, participant activament en el Projecte Educatiu de Poble. 

 

8. Millorar i adequar els espais i les instal·lacions del centre. 

9. Optimitzar els recursos del centre i ampliar la dotació de recursos en noves tecnologies per incorporar-les com 

a recurs per afavorir els aprenentatges i la comunicació entre els membres de la comunitat. 
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 OBJECTIU 1 ÀMBIT PEDAGÒGIC 

 DESCRIPCIÓ 
Millorar els resultats educatius dels nostres alumnes tant a nivell de grup com individual, desenvolupant  les seves habilitats i 

competències bàsiques.  

 ACTUACIONS RESPONSABLES FORMA ORGANITZATIVA RECURSOS 

 
Anàlisi dels resultats de les proves externes i internes per 
proposar millores a nivell individual i de grup 

Tutors  

Mestres 

especialistes 

Equip directiu 

Passar les proves segons el Pla d’Avaluació 
interna i externa recollides en la PGA de cada 
curs. 
Analitzar-ne els resultats a les reunions de 
nivell i posar-los a la memòria anual. 

− Proves internes i 
externes 

− Indicadors anuals i 
evolutius 

 

Revisió metodològica: Adequar els materials, espais, 
instruments d’avaluació i organització de l’aula per 
treballar competencialment 

Reunions  setmanals de cicles pedagògics amb 
la funció de: 
− Programar les diferents àrees de forma 

competencial. 
− Consensuar metodologies i franges horàries 

per tal de donar resposta a les diferents 
necessitats i interessos de tots els alumnes. 

− Currículum de les 

tres etapes  

− Diari curricular 

− Materials didàctics 

− Llibres de text 

− PDI 

 

Adequació de les programacions:  Revisar verticalment 
les diferents àrees des d’Ed. Infantil fins a 4t d’ESO, 
recollint els acords metodològics. 

 

AVALUACIÓ INDICADORS 

APLICACIÓ ACTUACIONS 

Anàlisi dels resultats de les proves internes i externes. 
Creació de material amb criteri competencial. 
Acords incorporats a les programacions. 

QUALITAT D’EXECUCIÓ 

Responsabilitats assignades 
Forma organitzativa 
Eficiència dels recursos 

IMPACTE Millora dels resultats de les proves internes i externes. 

 

35 
 



 PROJECTE EDUCATIU  

 

 

 

OBJECTIU 2 ÀMBIT PEDAGÒGIC 

DESCRIPCIÓ 
Millorar la cohesió social potenciant aquells aspectes que fan referència a la socialització de l’alumne: hàbits personals i de convivència, 
capacitat de relació i de comunicació. 

ACTUACIONS RESPONSABLES FORMA ORGANITZATIVA RECURSOS 

Programar activitats en grup en les que es 
desenvolupin la iniciativa, la capacitat de presa de 
decisions, el respecte als altres, la col·laboració i la 
comunicació. 

Tutors Cada mestre, dins de la seva programació d’aula 
organitza les activitats de treball cooperatiu 

Programacions 
Material didàctic 

Organitzar activitats intercicle en les que els 
alumnes més grans se sentin responsables i els 
més petits agafin un model positiu i amb un 
objectiu concret a assolir. 

Cap d’estudis 
Coordinador 
pedagògic  
Tutors 
E. coordinador 

Es concreten a les PGA de cada curs. 
En festes i activitats puntuals es programen 
durant el curs. 

Festes celebrades a 
l’escola. 
Padrins 

Altres activitats 

Organitzar reunions de delegats del cicle superior 
de primària i d’ESO per tal de col·laborar en 
algunes tasques del centre i fer de transmissors de 
les propostes sorgides a les aules. 

Equip directiu 
Delegats de classe 

Els delegats es reuneixen mensualment amb 
l’equip directiu 

Assemblees de classe 
Reunions de delegats 
Llibre d’actes  

Organitzar i participar en activitats conjuntes amb 
les famílies 

Claustre 
Equip Directiu 

Es concreten a la PGA de cada curs. 
 

Comissions AFA 
Famílies 
col·laboradores 

 

AVALUACIÓ INDICADORS 

APLICACIÓ ACTUACIONS 
Activitats intercicles realitzades 
Reunions de delegats fetes 
Projectes amb participació de les famílies 

QUALITAT D’EXECUCIÓ 
Responsabilitats assignades 
Forma organitzativa 
Eficiència dels recursos 

IMPACTE Millora de la relacions entre iguals, entre companys de diferents cicles i entre famílies i escola 
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OBJECTIU 3 ÀMBIT PEDAGÒGIC 

DESCRIPCIÓ Atendre la diversitat per arribar al màxim de la potencialitat de cada alumne a nivell psicomotriu, cognitiu i afectiu. 

ACTUACIONS RESPONSABLES FORMA ORGANITZATIVA RECURSOS 

Establir criteris d’atenció a la diversitat que ens 
permetin millorar els resultats dels nostres 
alumnes. 

Comissió de la 
Diversitat 
EAP 
Comissió Social 
Equip Directiu 

Cada curs s’analitzen les necessitats educatives des 
de la Comissió de la Diversitat. 
S’acorden les mesures organitzatives i els recursos 
associats. 
Es dissenyen, es realitzen i es revisen els Plans de 
Suport Individualitzats. 

 
Horaris alumnes i 
mestres 
CAD 
Plantilla PSI 

Revisar l’organització dels recursos humans del 
centre per tal d’atendre a les necessitats dels 
alumnes de la forma més personalitzada possible. 
Generar, si s’escau un perfil professional d’atenció 
a la diversitat. 

Equip Directiu 
Comissió de la 
Diversitat 

En les avaluacions trimestrals es recull la informació 
del procés d’aprenentatge dels alumnes. 
S’organitzen els reforços, desdoblaments i grups 
flexibles, així com les sessions d’educació especial. 
S’organitza el Suport Escolar Personalitzat. 

Proves avaluació interna 
i externa 
Sessions avaluació 
Plaça estructural 

Potenciar l’ús de les noves tecnologies a l’aula com 
a eina per millorar les competències i corregir 
possibles desigualtats digitals. 

Comissió 
Informàtica 

Es revisa periòdicament el Pla TAC del centre. 
S’introdueixen activitats TAC a les programacions 
d’aula. 

Pla TAC 
Symbaloos per  
cicles 
PDI, tauletes digitals, 
chromebooks... 

Actualitzar, si s’escau,  el Pla d’Atenció de la 
diversitat del centre. 

Comissió 
Diversitat 

Durant el curs l’equip directiu amb la col·laboració 
dels mestres d’E.E. i el psicopedagog  elabora i 
actualitza el Pla. 

 Pàgina xtec 
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AVALUACIÓ INDICADORS 

APLICACIÓ ACTUACIONS 

Plans anuals de treball de la CAD 

Creació d’un Històric on quedin reflectides les dificultats dels alumnes dels grups. 

Activitats TAC programades. 

QUALITAT D’EXECUCIÓ 

Responsabilitats assignades 
Forma organitzativa 
Eficiència dels recursos 

IMPACTE Augment del nivell de les diferents competències dels alumnes. 
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OBJECTIU 4 ÀMBIT PEDAGÒGIC 

DESCRIPCIÓ 
Desenvolupar el pensament crític, obert i flexible i potenciar la imaginació i la creativitat per tal d'utilitzar l’art com a eina de 
comunicació i aprofitar al màxim les potencialitats individuals 

ACTUACIONS RESPONSABLES FORMA ORGANITZATIVA RECURSOS 

Creació i manteniment  d’una plaça de perfil 
estructural de Visual i Plàstica 

Equip directiu 

Es crearà la plaça en el procediment habitual marcat 
per la normativa. 
La persona que ocupi aquesta plaça liderarà la 
comissió d’Art per tal de promoure les funcions que 
li són assignades 

Plantilla 
Perfils estructurals 

Integració de les tres vessants vessants de 
l’art: plàstica, musical i d’expressió corporal 
de manera que es treballin de forma 
transversal 

Especialista 
música 
Equip docent 

La comissió d’art coordina projectes artístics a totes 
les etapes. 

Pla de treball de la Comissió 
UVic 
Artistes de Balenyà 
Altres col·laboradors 

Inclusió d’aspectes artístics en tots els 
projectes i activitats programades (murals, 
maquetes, construccions) 

Equip docent 

Els equips de docents programen els projectes 
tenint en compte la vessant artística 

Programacions 
Diari curricular 

Mostra i participació de les famílies o altres 
agents de fora de l’escola de les expressions 
artístiques treballades  

Les famílies són convidades a veure el producte 
final, tot i que es dóna molta importància al procés 

 

Celebració i participació en les festes de 
Santa Cecília, Cantada de Nadales, 
Carnestoltes i  Exposició de Sant Jordi 

Equip Docent 

En la Programació General Anual es programen les 
diferents festes i cada cicle s’encarrega d’una de les 
festes al llarg del curs 

PGA 
Internet 

És treballen autors universals en els diferents 
cursos i s’organitzen sortides relacionades 
amb el món de l’art (museus, exposicions) 

Cada nivell té assignat uns artistes de manera que al 
llarg de les etapes els van coneixent tots 

Museus 
Artistes de Balenyà 
Projectes anys anteriors 

Els alumnes d’ESO fan intervencions a nivell 
plàstic en els espais del poble 

Comissió d’Art 
La comissió d’Art junt amb l’equip docent de 
secundària programa aquestes activitats 

Ajuntament 

Es participa en activitats musicals en relació 
amb altres centres 

Especialista de 
música 

Cada curs es programen les activitats en la que es 
participarà i se’n fa la inscripció 

Cantània 
Musicals 
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AVALUACIÓ INDICADORS 

APLICACIÓ ACTUACIONS 

Manifestacions artístiques portades a terme 
Festes celebrades al llarg del curs 
Projectes sobre els artistes universals treballats 
Activitats musicals realitzades en relació amb altres centres 

QUALITAT D’EXECUCIÓ 
Responsabilitats assignades 
Forma organitzativa 
Eficiència dels recursos 

IMPACTE 
Millora del benestar emocional, de la creativitat i de la imaginació 
Millora del pensament crític dels alumnes  
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OBJECTIU 5 ÀMBIT PEDAGÒGIC 

DESCRIPCIÓ Potenciar pràctiques de metodologia globalitzadora i la formació permanent per tal de crear processos de reflexió i millora. 

ACTUACIONS RESPONSABLES FORMA ORGANITZATIVA RECURSOS 

Crear una plaça de perfil professional de 
metodologies amb enfocament globalitzat 

Equip directiu 

Es crearà una plaça pel procediment habitual marcat 
per la normativa.  

Plantilla  
Perfils estructurals 

Implementar mesures organitzatives per tal 
d’aplicar una metodologia globalitzadora 

Establir unes franges horàries en l’horari de tots els 
alumnes per portar-ho a terme. 

Horari 

Revisar el Pla de Formació Interna i realitzar 
cursos i seminaris que impliquin a tots o a la 
majoria del claustre. 

Cap d’Estudis 
Docents del 
claustre 

A final de curs s’avalua la formació portada a terme 
durant el curs i s’analitzen les necessitats formatives 
del claustre. 

Pla de Formació de Zona 

Xarxa de CCBB 
 
 
 
Formació Visita a centres 

Fomentar la reflexió educativa a partir de 
l’intercanvi de bones pràctiques amb altres 
centres.  

Director 

Cap d’Estudis 

Grup Impulsor 

 

El centre forma part de la Xarxa de CCBB i es reuneix 
periòdicament amb la coordinació de 2 docents del 
claustre per tal de consensuar i portar a la pràctica 
propostes de millora, 
Es crea un Grup Impulsor format per 4 docents del 
claustre i 2 membres de l’equip directiu que 
assisteixen a les sessions de formació de Visita a 
Centres 

Continuar amb la coordinació amb la llar 
d’Infants El Roc Petit 

Mestres de P3 
 
Cap d’Estudis 
 
Mestres i de 6è 

El mes de juny es fa una reunió amb les mestres de 
l’escola bressol i les futures tutores de P3 per fer el 
traspàs del 1r al 2n cicle d’Educació Infantil. 
Durant el curs es fan diferents activitats coordinades 
amb l’Escola Bressol. 

 Seminaris de  
 coordinació 
 

 
 EAP 

Continuar formant part de la xarxa de 
Centres Formadors d’Estudiants en 
Pràctiques de la UVIC i altres universitats 

Director 
 
Cap d’Estudis 
 
Tutors 

Periòdicament es revisa el Pla d’Acollida dels 
alumnes de pràctiques. 
Es nomenen els mestres tutors del estudiants en 
pràctiques per portar a terme i avaluar el seu Pla de 
Treball 

UVic 

 

Aplicatiu Pràcticum 

 

Professors Universitats 
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Continuar participant a la Xarxa d’Escoles 
Verdes de Catalunya Comissió de 

l’entorn 
 

La comissió es reuneix periòdicament per concretar i 
portar a terme el Pla d’Acció Mancomunitat 

Xarxa Escoles Verdes 
Participar en el fòrum d’escoles Verdes 

Anualment el centre participa en el Fòrum d’Escoles 
Verdes que organitza la xarxa 

 

 

AVALUACIÓ INDICADORS 

APLICACIÓ ACTUACIONS 

Actes de reunions de la Xarxa de CCBB 
Reunions per compartir les bones pràctiques del centres visitats en la formació “Visit a centres” 
Cursos i seminaris realitzats pels docents del Claustre 
Reunions realitzades amb l’Escola Bressol  El Roc Petit 
Pla d’Acollida Estudiants en Pràctiques 

QUALITAT D’EXECUCIÓ 

Responsabilitats assignades 

Forma organitzativa 

Eficiència dels recursos 

IMPACTE 
Nombre de docents que participen en el Pla de Formació de Zona 
Nombre d’alumnes de pràctiques 
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OBJECTIU 6 ÀMBIT RELACIONAL 

DESCRIPCIÓ Establir mecanismes de coordinació interns i externs que repercuteixin positivament en el desenvolupament de l’activitat docent. 

ACTUACIONS RESPONSABLES FORMA ORGANITZATIVA RECURSOS 

Fomentar la reflexió educativa a partir de 
l’intercanvi d’experiències dutes a terme pels 
docents  del claustre i dissenyar una línia 
metodològica dels diferents àmbits tenint en 
compte el treball més competencial. 

Cap d’estudis 
Coord. pedagògic 
Equip 
coordinador 
Cicles 

Es fan reunions periòdiques per comissions, amb 
docents representants de tots els cicles per tal de 
donar coherència a la metodologia emprada i als 
continguts treballats al llarg de l’escolaritat 

Reunions de Cicles 
Pedagògics 

Establir normes i acords organitzatius i de 
funcionament del centre per regular la coordinació 
entre els diferents òrgans i equips docents. 

Equip directiu 

 

Coordinadors de 
cicle 
 

Setmanalment es fa una reunió de cicle organitzatiu 
on es  recullen les propostes del cicle i es traspassa 
la informació que el coordinador ha extret de la 
reunió de l’equip coordinador que també es reuneix 
setmanalment. 
Les informacions es comparteixen a través del Drive. 
Cada curs es valoren els mecanismes de coordinació 
i traspàs de la informació per implementar millores. 

Reunions de cicle 
Reunions d’Equip  
Coordinador 
Reunions de Claustre 
Agenda setmanal 

Implementar mecanismes d’informació i participació 
entre el professorat (cicles i equip coordinador), 
reforçant la figura del coordinador de cicle. 

Revisar el Pla d’Acollida del nou professorat. Equip directiu 
Quan arriben docents nous, es porta a terme el Pla 
d’Acollida i es comparteix un dossier amb les 
informacions organitzatives més rellevants 

Pla d’Acollida 

 

AVALUACIÓ INDICADORS 

APLICACIÓ ACTUACIONS 

Acords metodològics recollits ens els grups de treball 
Actes de l’equip coordinador 
Actes de les reunions de cicle 
Actes del claustre on s’inclouen les propostes de millora en quant a la coordinació  

QUALITAT D’EXECUCIÓ 
Responsabilitats assignades 
Forma organitzativa 
Eficiència dels recursos 

IMPACTE Millora del grau de satisfacció del professorat en quant a coordinació i informació interna 
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OBJECTIU 7 ÀMBIT RELACIONAL 

DESCRIPCIÓ 
Mantenir i millorar les relacions amb les famílies del centre, l’Ajuntament i les altres  
entitats educatives del municipi, participant activament en el Projecte Educatiu de Poble. 

ACTUACIONS RESPONSABLES FORMA ORGANITZATIVA RECURSOS 

Fomentar la participació de les famílies 
en la vida del centre com a part bàsica 
de l’educació dels infants. 

Equip Directiu 
AFA 
Famílies  
Tutors 

S’organitzen diferents activitats, que queden reflectides en el 
Pla Anual de cada curs escolar en les que les famílies hi 
participen activament (Nadal i Sant Jordi) 
La Junta de l’AFA es reuneix mensualment i l’Equip Directiu ho 
fa  trimestralment amb la Junta per tractar temes de 
coordinació famílies-escola i altres temes organitzatius. 
L’AFA està organitzada en comissions de treball. 

Reunions AFA 

Continuar i mantenir les activitats en 
les que l’AFA col·labora 

Equip Directiu 
 
AFA 

L’AFA està organitzada en comissions de treball, que es 
responsabilitzen i impulsen les activitats i temes en les que 
col·labora. (extraescolars, festes, menjador, economia, inclusió, 
entorn…) 

AFA 
Pares i mares 
col·laboradors 

Potenciar i donar continuïtat a la figura 
de pare o mare delegat de classe 

AFA 

Cada curs s’elegeix el delegat de classe que assumeix les 
funcions  de representant del grup i gestiona el grup de watzap 
de les famílies per tal de fer traspassar algunes comunicacions. 
Hi ha la figura de coordinador de delegats per tractar temes 
més generals. 

Reunions pares/mares 
delegats 

Incrementar el vincle entre les entitats 
i institucions de Balenyà i la tasca 
educativa del centre. 

Equip Directiu 
 
Regidoria 
d’Educació 
 
Tècnica  
d’Educació 

Existeix un Consell Escolar Municipal amb representants de 
totes les entitats educatives del municipi que revisen i porten a 
terme el Projecte Educatiu de Poble. 
El CEM es reuneix almenys una vegada al trimestre per dur a 
terme les seves funcions. 
L’escola té un fort vincle amb la Biblioteca Municipal “El Drac” 
ja que està ubicada a l’espai escolar i hi ha una comissió 
formada per docents  del claustre i la bibliotecària. 
També té una relació constant amb el Centre Obert “La 
Quitxalla” i l’escola bressol “El Roc Petit” 
 

PEP (Projecte Educatiu  
de Poble) 
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AVALUACIÓ INDICADORS 

APLICACIÓ ACTUACIONS 

Activitats organitzades amb la participació de les famílies. 
Activitats realitzades en coordinació amb la Biblioteca 
Activitats realitzades en coordinació amb l’Escola Bressol “El Roc Petit” 
Activitats realitzades amb altres entitats del poble (Residència “Casal Oller”, Municipals, Ràdio Pista, Escola d’Adults) 

QUALITAT D’EXECUCIÓ 

Responsabilitats assignades 

Forma organitzativa 

Eficiència dels recursos 

IMPACTE 
Major identificació de les famílies en el centre. Assistents a les activitats 
Identificació dels alumnes amb el seu entorn més proper. 
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OBJECTIU 8 ÀMBIT DE GESTIÓ I RECURSOS 

DESCRIPCIÓ Millorar i adequar els espais i les instal·lacions del centre. 
 

ACTUACIONS RESPONSABLES FORMA ORGANITZATIVA RECURSOS 

Adequar i ambientar els espais exteriors tant de 
zones d’esbarjo com d’accés al centre 

Equip directiu 
Ajuntament 
AFA 
 

Quan és necessari es forma una comissió de patis 
que proposa millores dels diferents espais d’esbarjo 
i fa partícips a les famílies d’algunes d’aquestes 
accions. 
S’ elabora una normativa d’ús dels diferents espais 
d’esbarjo i joc 

Pressupostos de 
l’Ajuntament  
Subvencions 
Famílies 
col·laboradores 

Prioritzar les necessitats de millora dels espais 
interiors 

Equip Directiu 
Docents 
responsables dels 
espais 

Cada curs es revisen les necessitats per tal 
d’adequar les aules, tutories, espais comuns, i zones 
de treball dels docents dotant-los del mobiliari i 
equipament necessari. 
Es fa el manteniment dels espais actuals 
modernitzant-los i adequant-los a les noves 
necessitats i  fent la reparacions que s’escaiguin. 

Subvenció Ajuntament 
Aportacions del 
Departament per 
Despeses de 
Funcionament 
Brigada 

Fer el seguiment i vetllar pel bon 
desenvolupament de les obres d’ampliació del 
centre amb la creació d’un nou edifici a la zona 
de la Pista de Grades 

Equip Directiu 

Està previst que durant el curs 2020-21 es 
construeixi un nou edifici on s’ubicaran els alumnes 
de primària deixant l’actual edifici gran per als 
alumnes de secundària. 
El curs 2021-22 es traslladaran les aules de primària 
al nou edifici. 

Ajuntament 
Departament 

Dotar les noves aules de l’equipament necessari 
tant pel que fa al mobiliari com a l’equipament 
tecnològic 

A mesura que el centre vagi creixent s’aniran 
equipant les aules. 
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AVALUACIÓ INDICADORS 

APLICACIÓ ACTUACIONS 

Diferents espais d’esbarjo 
Normatives d’ús dels racons del pati 
Estat de les aules, espais comuns i tutories del centre 
Plànols de distribució dels nous espais 

QUALITAT D’EXECUCIÓ 
Responsabilitats assignades 
Forma organitzativa 
Eficiència dels recursos 

IMPACTE 
Realització dels arranjaments exteriors  realitzats segons les necessitats. 
Espais amb accés a Internet 
Obres finalitzades 
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OBJECTIU 9 ÀMBIT DE GESTIÓ I RECURSOS 

DESCRIPCIÓ 
Optimitzar els recursos del centre i ampliar la dotació de recursos en  tecnologies per incorporar-les com a recurs per afavorir els 
aprenentatges i la comunicació entre els membres de la comunitat. 

ACTUACIONS RESPONSABLES FORMA ORGANITZATIVA RECURSOS 

Dedicar part del pressupost del centre per 
invertir en l’adquisició de noves eines 
tecnològiques i ampliar la dotació de 
pissarres digitals fins a aconseguir que totes 
les aules en disposin 

Equip directiu 
Coordinadora 
d’informàtica 

Cada curs es revisen les necessitats de les diferents 
aules i el material que va quedant obsolet per tal de 
fer una proposta d’inversió. 
Cada curs s’adquireixen un número de pissarres 
digitals amb la col·laboració de l’AFA 

Assignació Departament 
AFA 
Tècnics informàtics 

Crear un perfil estructural en competència 
digital docent per tal de millorar la 
competència digital dels alumnes i 
augmentar l’ús de la tecnologia en el centre 

Equip directiu 

Es mantindrà la plaça del perfil estructural TAC de 
manera que es vagi consolidant l’ús de les 
tecnologies. 
 

Departament 
Gestió del Personal 

Coordinar les gestions del servei tècnic i 
proposar possibilitats de millora per tal de 
garantir un correcte funcionament dels 
equipaments informàtics del centre (PDIs , 
portàtils...)  

Coordinadora 
d’informàtica 

La coordinadora d’informàtica fa el seguiment de les 
mancances o problemes per tal de comunicar-ho i 
fer el seguiment del servei tècnic de Departament. 

Servei Tècnic Departament 

Revisar, ampliar i mantenir la xarxa 
d’Internet 

Comissió 
d’Informàtica 

Cada curs la Secció TAC dels SSTT  detecta les 
deficiències  de la xarxa per tal de proposar millores 
en el cablejat i wifi. 

Millorar la comunicació entre els diferents 
membres de la Comunitat educativa 
(principalment família-escola) a través del 
correu electrònic i xarxes socials 

Equip directiu 
Comissió 
d’Informàtica 

Cada divendres s’envien correus electrònics a les 
famílies amb les informacions de la setmana. 
Els docents comparteixen a través de l’instagram 
algunes activitats rellevants que es fan al centre 

Bloc de l’escola 
Xarxes  
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Proposar i fomentar en el Pla de Formació de 
Centre cursos i activitats de formació en 
noves tecnologies, així com assessorar i 
proposar activitats utilitzant aquests recursos 

Equip Directiu 
Comissió 
Informàtica 

La comissió d’Informàtica revisa el Pla TAC de 
l’escola per tal de detectar mancances i avançar en 
el treball de la competència digital. 
Els docents participen a les sessions de formació TAC 

Pla de Formació de Zona 
Jornades 
Intercanvis d’experiències 
Claustres TAC 

 

 

AVALUACIÓ INDICADORS 

APLICACIÓ ACTUACIONS 

Nombre d’aules amb pissarres digitals 
Equipaments informàtics 
Visites a l’Instagram i al Bloc de l’escola 
Cursos i activitats de formació realitzats 

QUALITAT D’EXECUCIÓ 

Responsabilitats assignades 

Forma organitzativa 

Eficiència dels recursos 

IMPACTE 

Ús de les PDI’s i altres equipaments informàtics integrats a les activitats del centre 
Millora de la competència digital dels alumnes 
Millora de la competència digital dels docents 
Millora de la comunicació família escola 
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COM HO FEM? 
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Per tal de donar resposta als reptes actuals i poder aconseguir els objectius que ens proposem, definim en el projecte uns punts claus on es focalitzaran i prioritzaran 

els recursos del centre. 

S’ha d’entendre el projecte com una guia viva i adaptable als canvis i innovació educativa que aniran transformant al llarg del temps el dia a dia del centre. 
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ÀMBIT ORGANITZATIU I DE FUNCIONAMENT 
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ORGANIGRAMA 
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HORARI 

 
 

 
 

La determinació final de l’horari està en revisió d’acord a les darreres instruccions del Departament 
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 COHERÈNCIA PEDAGÒGICA 

MILLORA 

DEL 

SEGUIMENT 

ACADÈMIC 

No només es vol un Institut Escola per una qüestió demogràfica sinó perquè es vol esdevenir un institut referent en innovació educativa al                       

sud d’Osona. 

Es pretén donar continuïtat al projecte Educatiu de centre i a la metodologia basada en l’aprenentatge significatiu i en les intel·ligències                     

múltiples, des dels pilars que l’escola té com a propis que es detallen en l’apartat de l’àmbit pedagògic. 

Apostem pel model d’Institut Escola perquè facilita: 

● La coherència pedagògica INTERETAPA i la definició d’un projecte educatiu compartit des del primer nivell de l’escolaritat fins els                   

darrer. 

● Una distribució i seqüenciació del currículum més ajustada a les necessitats dels alumnes. 

● El debat i la definició de propostes de millora en l’anàlisi dels resultats de les proves de competències bàsiques. 

● La detecció de necessitats de formació interna transversals i internivells que enforteixin, encara més, la coherència del model                  

pedagògic.. 

AVANTATGE

S PER A 

L’ALUMNAT 

En quant a l’alumnat: 

● Permet un seguiment i un acompanyament tutorial, de la trajectòria acadèmica i relacional dels alumnes, més acurat i efectiu. 

● El trànsit entre etapes no els suposa un trencament de costums, rutines i models pedagògics. 

● Els facilita la vinculació duradora amb entitats i agents educatius de l’entorn proper al centre (Punt Jove, Centre Obert la Quitxalla,                     

clubs esportius, esplais,  biblioteca pública,…) 
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INTERESSOS 

DE CADA 

ETAPA 

EVOLUTIVA 

 

 

 

Tot i la coherència pedagògica i els punts en comú en les metodologies de les diferents etapes educatives, el projecte educatiu del centre ha 

de tenir en compte les característiques i necessitats de cada una de les etapes d’Educació Infantil, Primària i Secundària 

Educació 

Infantil 

És l’etapa d’incorporació a l’escola on s’obre un univers de descobriments i experiències. 

És importantíssim fer una bona acollida i crear un vincle fort amb la família des del primer moment i al llarg dels primers                       

anys. Per tant, les nostres prioritats són: 

● Potenciar en els nostres alumnes un bon autoconeixement, desenvolupant, poc a poc, la seva autonomia, amb                

seguretat i benestar emocional, i afavorint l’establiment de relacions afectives amb els altres. 

● Procurar, en el nostre dia a dia, que els nostres alumnes construeixin, a partir de les seves vivències, nous                   

aprenentatges mitjançant la descoberta i interpretació del seu entorn, sempre tenint en compte que els               

aprenentatges siguin significatius, que els interessin, que siguin engrescadors, partint sempre dels coneixements previs              

de cada nen i nena. Aprenent així a descobrir, observar i explorar. 

● Treballar habilitats que es desenvolupen d’una forma interdisciplinar. 

Educació 

Primària 

És la primera etapa obligatòria de l’ensenyament i també la més llarga. És per tant una etapa plena de canvis a tots els nivells;                        

emocionals, socials i d’aprenentatge de noves habilitats i de noves rutines. És per això que s’estructura en tres cicles. 

Entenem que la finalitat d’aquesta etapa és proporcionar les eines necessàries per entendre el món en el qual estan creixent,                    

tot desenvolupant coneixements, capacitats, competències i actituds necessàries que els permetin: 

● Saber ser i saber estar. 

● Saber fer. 

● Conèixer i valorar la normes de convivència. 

● Prendre decisions. 

● Aprendre a pensar. 

● Aprendre a aprendre. 

Tenint en compte que no tots els nens presenten un mateix ritme evolutiu, acompanyem els nostres alumnes en el seu                    

procés d’aprenentatge, perquè assoleixin una competència social i emocional, atenent la diversitat i facilitant l’adquisició               

d’unes estratègies d’aprenentatge. 
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Educació 

secundària 

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa obligatòria per a tots els alumnes en edat escolar. 

S’estén al llarg de quatre cursos, després de l’etapa d’Educació Primària.  

 quart curs té un caràcter orientador per als estudis posteriors, tant pel batxillerat com pels cicles formatius. 

La finalitat de l’ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació basada en: 

● L’assoliment d’un desenvolupament personal sòlid. 

● L’adquisició dels coneixements i valors necessaris per tal de desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi, amb                  

autonomia i esperit crític, sensibilitat artística, creativitat i afectivitat. 

● La formació de persones amb les competències bàsiques assolides al final de l’etapa. 

El model pedagògic de l’Educació secundària recull el llegat de les bones pràctiques, però aprofundint en els plantejaments                  

establerts per tal de donat consistència i coherència a un treball basat en les competències i el desenvolupament integral dels                    

nois i noies (cognitiu, emocional i ètic). 

Això ens obliga a desenvolupar un model pedagògic innovador i uns criteris d’organització pedagògica que vagin més enllà de                   

la compartimentació i academicisme del treball disciplinar i crear unes condicions efectives per assolir les competències                

transversals i metodològiques que sovint queden excloses del treball de les assignatures: treball en equip, iniciativa personal,                 

competència digital i aprendre a aprendre. 

Les prioritats educatives del centre en aquesta etapa són: 

● Acompanyar el propi creixement personal. 

● Adquirir les habilitats i les competències culturals i socials. 

● Donar criteris i principis que fomentin , l’autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal 

● Contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d'estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat                 

artística, la creativitat i l'afectivitat de tots els nois i les noies. 

● Ajudar a l’alumne en la presa de decisions pel que fa el seu futur vocacional i professional. 

● Treball per competències, una aposta innovadora i coherent per desenvolupar alumnes competents capaços             

d’adaptar-se a una societat canviant. 
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   VINCLE AMB LES FAMÍLIES 

VINCLE 
AMB LES 
FAMÍLIES 

Educar és una tasca compartida i que només s’aconsegueix amb una participació i bona predisposició de tot l’equip docent, alumnes, PAS i pares i 

mares del centre. 

La família és el nostre entorn d’aprenentatge principal i molt influent, de manera que establir connexions entre la família i l’escola és vital per a 

l’èxit de l’alumne. 

La formació dels nostres alumnes depèn del tracte d’igualtat que fem entre docents i famílies. Confiar en les famílies i que les famílies confiïn en el 

centre és essencial per aconseguir els objectius.  

Això comporta implicar proactivament les famílies en l’escolarització dels fills i convidar-les personalment a participar-hi.  

Les activitats extracurriculars i les extraescolars també són maneres de connectar amb la família i de crear un vincle més estret entre casa i escola. 

La participació de les famílies a les activitats del centre s’articulen a través de l’AMPA i dels delegats de tots grups classe de les diferents etapes 

educatives. .Aquests delegats faran de pont d’algunes informacions  entre els tutors i les famílies del grup i assumiran el paper de representants 

del grup. 

En les NOFC del centre queden detallades les diferents formes organitzatives de relació família-escola. 

COMUNICA
CIÓ AMB LA 
COMUNITA
T 
EDUCATIVA 

INTERNA 

L’objectiu fonamental és implicar tots els membres de la comunitat educativa en el projecte i donar informació a totes les persones 

que intervenen en el procés educatiu (alumnes, famílies i docents) 

Es realiza de forma presencial (reunions) i de forma telemàtica (correu electrònic, bloc). 

EXTERNA 

El centre es comunica sistemàtica i periòdicament amb els estaments de la comunitat educativa: 

AMPA es fan reunions periòdiques 

Entitats educatives, culturals i esportives de Balenyà i òrgans de govern local: A través de Consell Escolar Municipal on s’elabora el 

Projecte Educatiu de Poble. 

Centres educatius d’altres pobles: Seminaris i Xarxa de CCBB. 
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IMPLICACIÓ DEL PROFESSORAT 

IMPLICACIÓ 

ROFESSORAT 

Els docents son l’eina imprescindible per executar els reptes de millora.  

Cal un equip amb lideratge compartit que assumeixi responsabilitats i es reparteixi les tasques i és imprescindible una coordinació entre els 

docents de les tres etapes educatives. 

El que garantirà que un equip faci bé la seva feina és que tingui clars quins són els objectius i els reptes a assolir i que aquests siguin 

consensuats. 

El professorat també ha de trobar al centre educatiu un lloc de creixement personal i professional. 

Per aconseguir-ho és essencial crear un clima de treball cooperatiu i espais de debat i reunió programats. 

Per tal de portar a terme les diferents tasques l’equip de docents es distribueix en equips de treball o comissions amb un horari de reunió 

marcat en la PGA de cada curs 

COMISSIONS  COMPETÈNCIES COMPOSICIÓ 

ENTORN 

 

● Donar continuïtat a les activitats mediambientals relacionades amb el programa d’Escoles Verdes (Forum, simpòsium,              

seminaris, comité mediambiental, recollida selectiva…) 

● Organitzar activitats educatives relacionades amb l’entorn natural de Balenyà (geolocalització dels arbres de l’entorn,              

estudi del Congost, apadrinament d’algun espai patrimonial del poble, visites al Jalech...) 

● Organitzar activitats educatives de caire social i d’implicació personal i responsable (Casal Oller, campanyes de civisme                

i conscienciació, relació amb entitats, comerços i associacions del poble, dies internacionals...) 

● Mantenir les zones d’esbarjo del pati com a espais educatius amb diferents zones lúdiques, motrius, de trobada,                 

d’experimentació…) 

● Organitzar activitats físiques i sortides a l’entorn (caminades, bicicletades) 

Un mestre de 

cada un dels 

cicle 

INCLUSIÓ 

Cercar, proposar i proporcionar recursos per treballar aspectes fonamentals que formen part de l’educació emocional, el                

benestar i el creixement personal i la convivència: 

. Educació emocional . Resolució de conflictes .  Diversitat de gènere 

. Tractament del  dol                                    . Diversitat familiar                                      .  Diversitat cultural 

. Educació sexual 

Un mestre de 

cada cicle 
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TAC 

● Dinamitzar el claustre perquè aprenguin a utilitzar correctament tots els aparells i les aplicacions que se’n deriven 

● Donar continuïtat al G-suite a les aules de Cicle mitjà i superior. 

● Coordinar l’actualització del bloc de l’escola 

● Promoure, concretar i desplegar el pla TAC i fer-ne el seguiment en el marc del projecte educatiu de centre. 

● Revisar periòdicament les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC) per tal d'adequar-les als usos i a la 

normativa sobre privacitat i protecció de dades que el centre faci de les tecnologies digitals i dels dispositius personals 

dels alumnes. 

● Vetllar pel desplegament curricular de la competència digital dels alumnes. 

● Promoure l'ús de les TAC en la pràctica educativa a l'aula, especialment en activitats STEM (a secundària tecnologia, 

matemàtiques i ciències). 

● Vetllar per l'optimació de l'ús dels recursos tecnològics del centre, així com pel manteniment dels dispositius i 

funcionament de la xarxa. 

● Proposar, si s’escau, la compra o substitució de nous dispositius. 

● Vetllar perquè es garanteixi la inclusió digital de tots els alumnes en els centres. 

● Promoure l'aplicació de mesures de protecció de continguts inadequats en l'accés a Internet, tant dels equipaments 

del centre com dels personals dels alumnes. 

● Vetllar perquè les famílies rebin la informació sobre les normes del centre pel que fa als dispositius digitals (usos, 

control parental, etc.). 

● Tenir cura que els materials digitals difosos pel centre, que siguin accessibles en línia, respectin els drets d'autoria i les 

llicències d'ús dels diferents elements que els integren (imatges, esquemes, textos, àudio, vídeo, etc.). 

 

 

 

Coordinador 

d’Informàtica 

Un mestre de 

cada un dels 

cicles 
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COMUNICACIÓ 

  

● Mantenir la coordinació amb la bibliotecària de l’Ajuntament i portar a terme les gestions relacionades amb la                  

biblioteca (carnets, maletes viatgeres, hora del conte,  tertúlies literàries o altres activitats que fomentin la lectura), 

● Dinamitzar i gestionar el contacte amb el padrí de comunicació de cada promoció. 

●  Organitzar i dinamitzar activitats relacionades amb Radio Pista. 

● Organitzar i dinamitzar la participació en publicacions locals o comarcals  (El Tots, El 9Nou…) 

● Mantenir actualitzat el bloc de l’escola. 

● Donar coherència a l’ensenyament de la llengua anglesa al llarg de tota l’escolaritat. 

● Coordinar la implementació d’una segona llengua estrangera (francès o alemany). 

● Coordinar el projecte AICLE a 6è i en els diferents cursos d’ESO. (Plàstica i Ed. Física) 

● Donar continuïtat a les activitats proposades per la Universitat de Vic o altres entitats (english Day…). 

● Organitzar intercanvis dels alumnes de secundària amb alumnes d’altres països. 

● Incentivar la participació en diferents activitats externes en les diferents llengües. 

● Coordinar la sol·licitud d’un auxiliar de conversa. 

Un mestre de 

cada un dels 

cicles 

Bibliotecària de 

l’Ajuntament 

65 
 



 PROJECTE EDUCATIU  

 

 

 

ART 

● Organitzar activitats musicals, teatrals i plàstiques emmarcades  a la pràctica quotidiana. 

● Comprar i organitzar instruments musicals per tal de poder-los utilitzar en els diferents nivells de les tres etapes                  

educatives. 

● Organitzar i gestionar l’aula taller per tal de rendibilitzar-ne el seu ús. 

● Comprar i organitzar el material  i les eines per tal de poder-les utilitzar de manera eficient i adequada. 

● Fer difusió de les activitats artístiques del centre i col·laborar en les propostes artístiques del poble i el seu entorn. 

● Mantenir relació amb entitats artístiques (musicals, escèniques,...) del municipi. 

● Organitzar sortides a museus, exposicions i representacions teatral, cinema… 

● Relacionar-se amb entitats locals (Ateneu, Artistes de Balenyà, Escola de Música…) 

 

 

TECNOMAT 

● Vetllar per la coherència de la metodologia en el treball de la competència matemàtica al llarg de les tres etapes                    

educatives. 

● Organitzar i dinamitzar la participació en diferents activitats cientifico-matemàtiques que es proposin externament             

(tallers, concursos, museu de caire científic, museu de les matemàtiques…). 

● Organitzar i actualitzar tot el material  manipulatiu i dels  instruments de mesura, d’observació. 

● Fer el manteniment i gestionar l’aula de tecnologia per tal de rendibilitzar-ne el seu ús. 

● Buscar i compartir amb el claustre nous recursos: CESIRE, CREAMAT, problemes sprint, jocs didàctics... 
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FORMACIÓ DE CENTRE 

A començament de curs hi ha un pla d’acollida del nou professorat que s’ha incorporat al centre i a nivell intern se l’informa de les eines pròpies de l’Institut escola. 

Al llarg del curs cada docent nou o que ha fet un canvi de cicle o  etapa educativa té un docent de referència per tal que el pugui guiar i li pugui plantejar dubtes que li 
vagin sorgint. 

Des de l’equip coordinador es facilita un conjunt de documents i lectures pedagògiques que expliquen les bases del projecte educatiu del centre. 

CURSOS 

FORMACIÓ 

TREBALL PER  

PROJECTES 

El curs 2019-20 el claustre de mestres fa una formació en treball per projectes amb la finalitat d’anar instaurant aquesta                    

metodologia, per tal de fer l’aprenentatge més significatiu, motivador i competencial tant a educació infantil com a les etapes de                    

primària i secundària. 

TAC 

El centre treballa amb eines digitals i audiovisuals. Aquest aspecte requereix professionals amb bona competència digital per a l’ús                   

didàctic de les tecnologies en el procés d’ensenyament aprenentatge. 

En els darrers cursos s’ha fet formació del claustre al respecte que s’ha d’anar actualitzant.  

AVALUACIÓ 
Les noves metodologies i la visió actual de l’educació i el coneixement requereixen noves formes d’avaluar, i s’han d’anar elaborant i                     

consensuant nous instruments d’avaluació. 

EDUCACIÓ 

EMOCIONAL 

El benestar de l’alumnes i la seva educació emocional ha de ser la prioritat de tot el que es fa al centre. 

Cal una formació periòdica i espais de debat entre els docents perquè es faci amb garanties i de manera consensuada. 
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ÀMBIT PERSONAL 
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ESCOLA DE TOTS 

PERSONALITZACIÓ 

Entenem la diversitat com una riquesa del centre i es fomenten la inclusió a través de la personalització d’aprenentatges. 

Tant a Educació Infantil, com a Primària i Secundària els alumnes s’agrupen en grups classe de forma heterogènia. 

Es fan agrupaments diversos per donar una millor resposta a l’atenció més individualitzada i a l’ampliació de relacions socials. 

Per atendre la diversitat es personalitzen els continguts, els procesos d’aprenentatge i l’avaluació. Cada alumne és tractat segons les seves 

capacitats i interessos i no en funció d’un criteri estàndard únic. 

Es desenvolupen PSI i adaptacions curriculars per poder concretar les estratègies per als alumnes que presenten algun dictamen o 

necessitats de suport educatiu. 

PERSONALITZACIÓ 

DE CONTINGUTS 

Es personalitzen els continguts en funció de les necessitats dels alumnes que formen part del grup clase                 

selecionant els més rellevants del currículum i donant importància al treball de les competències. 

S’han de proposar activitats obertes que permetin que cada alumne desenvolupi al màxim les seves capacitats                

particulars. 

PERSONALITZACIÓ 

DELS PROCESSOS 

D’APRENENTATGE 

S’han de tenir en compte les capacitats cognitives, emocionals i artístiques dels alumnes. Cada alumne té la seva                  

manera personal d’aprendre i treballar i respectem el seu desenvolupament personal. 

L’alumne ha de ser actiu en el seu aprenentatge, aportant informacions experiències i amb la col·laboració de                 

les famílies aconseguint així la seva motivació. 

Els docents han de proporcionar diferents estratègies d’aprenentatge que s’adeqüin al ritme de cadascú i               

aprofitant les experiències i les destreses de cada un dels seus alumnes. 

PERSONALITZACIÓ 

DE LA MANERA 

D’AVALUAR 

L’avaluació ha de ser un procés i no un resultat. 

Aquest procés comprèn una recollida d’informació, una anàlisi segons uns criteris i una presa de decisions i té                  

dues finalitats: 

● Finalitat social (acreditar i orientar)  

● Finalitat pedagògica (regular el procés d’aprenentatge) 

 

Per respectar i promoure la singularitat de cada un, predomina l’avaluació formadora i no la selectiva. 
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IMPORTÀNCIA DE LA TUTORIA 

PUNT CLAU 

L’acció tutorial és un element clau per garantir el benestar dels alumnes, la seva cohesió i el bon desenvolupament                   

personal. 

És fonamental que el tutor conegui els punts forts i febles dels seus alumnes tutoritzats, en pugui fer el seguiment i ser un                       

referent a l’escola per cada un d’ells. 

El tutor ho és totes les hores del dia, però és necessari dedicar un temps i uns espais concrets dins la programació                      

setmanal per poder fer de manera sistemàtica l’escola empàtica, el seguiment i l’orientació dels alumnes.  

SEGUIMENT 

TUTORIAL 

SEGUIMENT 

INDIVIDUALIT- 

ZAT A INFANTIL 

I PRIMÀRIA 

A Educació Infantil i Primària el seguiment tutorial és responsabilitat del mestre tutor del grup classe com a referent d’aula                    

tal i com queda marcat en el Pla d’Acció Tutorial del centre. 

Tanmateix aquesta responsabilitat és compartida entre tots es mestres de l’etapa. La gestió de la tutoria es fa en les hores                     

de tutoria o bé en el moment que apareix una necessitat, conflicte o tema específic a comentar. 

La tutoria implica la comunicació amb les famílies per diferents vies (sobre portamissatges, llibreta viatgera o agenda,                 

telèfon, correu) i amb les entrevistes que es porten a terme al llarg del curs, ant les prescriptives com les que es fan quan                        

es creu convenient. 

TUTORIA 

INDIVIDUALIT- 

ZADA A 

SECUNDÀRIA 

Amb la finalitat de fer un seguiment més acurat dels alumnes i poder-los donar més suport la tutoria de cada grup classe                      

es reparteix en dos mestres tutors. 

Cada tutors es reuneix cada setmana amb cada un dels seus alumnes i s’encarrega de fer el seguiment tutorial de                    

l’alumnat i de la relació amb les famílies. 

LA VEU DELS 

ALUMNES 

Suposa  la consideració de cadascun dels alumnes i parteix dels propis recursos i no dels seus dèficits. 

Es dóna veu a l’alumnat perquè pugui expressar el que pensa i sent, què li agrada i uè li disgusta oferint espais acollidors,                       

tranquils i sense pressa perquè  se sentin valorats, respectats i reconeguts. 
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ACOMPANYAMENT A ALUMNES I FAMÍLIES 

COMPETÈNCIES 

TREBALLADES EN 

L’ACCIÓ 

TUTORIAL 

 

L'acció tutorial ha de ser un conjunt d'activitats educatives destinades a assolir  les competències següents: 

● Aprendre a ser un mateix (amb confiança, responsabilitat, seguretat, autoconeixement, constància i autoestima). 

● Aprendre a ser autònom (a partir de la cura d'un mateix i de l'entorn, de participar i orientar-se en la presa de decisions en l'espai i en el 

temps). 

● Aprendre a aprendre (amb hàbits de treball, pautes d'estudi, capacitat d'esforç, disciplina, atenció, reflexió, escolta activa, pensament 

divergent, crític i creatiu). 

● Aprendre a comunicar-se (a partir de l'expressió de les pròpies emocions, sentiments, necessitats i idees, capaç de conversar en grup per 

construir, tenint en compte la comunicació verbal però també la no verbal). 

● Aprendre a viure junts (a partir de les relacions amb els altres, el treball de cooperació, la comprensió i interacció amb la realitat social i el 

valor i respecte per les diferències). 

PUNTS A TENIR 

EN COMPTE 

● Els processos d’acollida tant de l’alumnat de nova incorporació a 1r d’ESO com a les incorporacions al llarg dels trimestres d’alumnat 

qualsevol curs i, especialment l’alumnat provinent d’altres cultures i/o sistemes educatius diferents al nostre. 

● L’absentisme i falta de motivació en assistir a l’ESO. En aquest sentit la tutoria ha de donar resposta a la diversitat de ritmes, nivells i estils 

d’aprenentatge mitjançant la detecció de les dificultats i les potencialitats dels alumnes. 

● Els episodis de greu desorientació personal, acadèmica i professional. 

● L’educació en valors i desenvolupament moral del nostre alumnat.  
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ACOMPANYAMENT 

A LES FAMÍLIES 

A través de la tutoria caldrà planificar la implicació i la col·laboració de les famílies promovent la corresponsabilitat i la participació activa en el 

procés escolar educatiu dels seus fills; així com donar-los orientacions i pautes per a l’acompanyament i el seguiment escolar a casa. 

Per aquesta raó, el tutor de l’alumne i la família han d’establir els acords i compromisos adequats per a dur a terme les mesures educatives 

segons les característiques i necessitats de l’alumne. 

ORIENTACIÓ I 

ACCIÓ TUTORIAL 

L’orientació dels alumnes requereix continuïtat i seguiment per part de l’ equips docents del centre i, especialment, entre les diferents etapes 

educatives 

Es recull en la planificació de l’acció tutorial que dona resposta a la manera de fer del centre i vetlla pel desenvolupament integral de l’alumnat. 

Pretén promoure la continuïtat dels alumnes cap a les diverses opcions dels estudis postobligatoris existents d’acord amb les seves possibilitats 

i interessos. 

S’organitza la tutoria individualitzada com a eina de centre per potenciar l’acompanyament i l’orientació de l’alumnat. 

L’acció tutorial incorpora elements que permeten la implicació i l’autonomia dels alumnes en el seu procés educatiu. Es treballa per contribuir 

al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i a la vinculació dels alumnes en la dinàmica del centre. 

TUTORIA A L’ESO 

1r i 

2n 

ESO 

La tutoria a 1r i 2n d’ESO té com a objectiu principal motivar l’alumne i implicar la seva família en el procés d’aprenentatge. Per això 

l’assignació de la tutoria requereix una atenció especial dins l’organització i funcionament del centre. I per aquesta raó es procurarà que 

el tutor de 1r d’ ESO sigui el mateix de 2n permetent aprofundir en l’acompanyament de l’alumne dins l’aula i en el centre. Així mateix, 

cada alumne comptarà amb un tutor individual responsable de guiar i fer el seu seguiment acadèmic i personal. 

La coordinació entre tutors i docents, tant a 1r. d’ ESO com a 2n. d’ ESO, servirà per a prendre mesures específiques per als alumnes que 

així es valori. Es tenen en compte els alumnes amb dificultats d’aprenentatge que requereixen estratègies ajustades a les seves 

característiques i els alumnes amb altes capacitats 

Les decisions queden recollides en el full de seguiment acadèmic que  registra les observacions, decisions i mesures realitzades 

respecte al procés d’aprenentatge de l’alumne. 

Una vegada finalitzat cada curs de l’etapa educativa, els tutors hauran de compartir el full de seguiment acadèmic per tal d’ajustar i 

enriquir a les decisions, acords i pràctiques pedagògiques aplicades per atendre les necessitats educatives de cada alumne. 

Els fulls de seguiment acadèmic es conserven en el centre fins que l’alumne finalitza l’escolarització. Els té el tutor/a  i estan a disposició 

dels altres professors de l’alumne. 
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3r 

4t 

ESO 

La tutoria a 3r i 4t d’ESO ha de permetre la detecció i anàlisi de les habilitats i potencialitats de l’alumnat. 

Els tutors d’aquests cursos planificaran de forma seqüenciada activitats de tutoria encaminades a la concreció de l’itinerari formatiu de 

l’alumne. 

L’objectiu principal de la tutoria i l’orientació a 3r i 4t d’ ESO és guiar l’alumne cap a la responsabilitat de la presa de decisions. 

El pas de 3r d’ESO a 4t d’ESO és de major concreció per la tria de les matèries optatives. 

Es proporcionarà als alumnes la informació suficient i l’orientació necessària per triar les opcions més adequades al seu procés 

d’aprenentatge, d’acord amb les ofertes acadèmiques i professionals existents, tant durant l’escolarització com en l’accés a estudis o en 

finalitzar quart d’ESO, 

El centre posarà a disposició de la família el Document Orientador per a l’alumne sobre les opcions més adequades per al seu futur 

acadèmic i professional, que ha de tenir caràcter confidencial i  no obligatori. 

Per a donar a conèixer i compartir el contingut del document orientador, el tutor i, quan es consideri convenient l’orientador del centre, 

mantindrà una entrevista amb l’alumne i la família a fi de  compartir, fer col·laborar i assessorar les famílies sobre la presa de decisió del 

seu fill. 
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CRITERIS DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA 

CRITERIS PER A 
LA CONCRECIÓ 
COMPETENCIAL 
DEL 
CURRÍCULUM 

APRENENTATGE 
DUAL 

Desenvolupament del currículum tenint en compte la diversitat de l’alumnat, de manera que les              

programacions. eines, recursos i serveis puguin ser utilitzats per totes les persones en la major extensió                

possible. 

● S’identifiquen les capacitats i les habilitats dels alumnes i no només les dificultats, i es dóna valor 

als seus èxits. Es tenen altes expectatives respecte a tots i cadascun dels alumnes. 

● Es preveuen estratègies per ajudar els alumnes a identificar el que han après i per comprendre les 

raons de les seves dificultats i facilitats. 

● S’assegura que tot l’alumnat coneix i comparteix els objectius i els criteris d’avaluació de les 

matèries i de les tasques proposades. 

● S’aprofiten els avantatges que aporten les activitats multinivell que permeten diferents graus 

d’exigència segons les potencialitats de cada alumne. 

● S’utilitzen agendes, fulls d’autocontrol, autoavaluació... 

CARÀCTER OBERT 

Accessibilitat dels espais, de les activitats i de les persones 

● S’ofereixen múltiples maneres d’accés a la informació 

● Es donen  moments per a l’acció i la reflexió 

● Es tenen en compte tots els tipus d’intel·ligències. 

CARÀCTER 
FLEXIBLE 

● Ambient tranquil i d’aprenentatge 

● Es respecten els diferents ritmes de treball. 

● Es proposen tasques prou obertes que permetin analitzar no només el resultat, sinó també el               

procés de resolució 

● S’ofereixen diferents suports per a la construcció del coneixement: material manipulatiu, escrit            

(fonts, mida, contrast, textos de lectura fàcil...), oral, gràfics (dibuixos, fotografies, pictogrames            

per a la comunicació augmentativa, esquemes...), vídeo, etc... 

● S’apliquen mesures i suports addicionals i intensius perquè tots els alumnes puguin aprendre i              

participar: anticipació, reforç (simplificació de vocabulari, exemplificacions, assajos...) 
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CARÀCTER 
COMPETENCIAL 

Els aprenentatges han de ser: 

● Transferibles: es poden utilitzar en contextos diferents. 

● Significatius i permanents: perduren i no s’obliden de seguida. 

● Funcionals: permeten resoldre problemes de la vida quotidiana. 

● Productius: permeten realitzar activitats que no són exclusivament repetitives o reproductives.           

Instruccions amb brevetat i precisió. 

ALTES 
EXPECTATIVES 

Les altes expectatives contribueixen a tenir confiança en les pròpies possibilitats i afrontar els reptes               

plantejats pel currículum. 

 
 

CRITERIS 
METODOLÒGICS 

● 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, 

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. 

● Entenem la figura del mestre/a com la persona que guia i facilita l’aprenentatge de l’alumnat, l’ajuda a assolir 

autonomia, a responsabilitzar-se 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. 
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CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

Entenem l’avaluació com un mitjà per: 

● Conèixer els resultats de l’aprenentatge (avaluació sumativa) 

● Regular les dificultats i els errors dels alumnes en el procés d’aprenentatge i trobar recursos per superar-los (avaluació 

formativa)  

● Afavorir que l’alumnat vagi aprenent a autorregular-se (avaluació formadora: autoavaluació i coavaluació). 

En aquest sentit, l’avaluació forma part de la vida de l’aula. És inherent a totes les activitats i potenciem que siguin els propis 

alumnes qui la facin: 

●   Compartim objectius i criteris d’avaluació amb l’alumnat 

●   Parlem, compartim, emetem judicis sobre la qualitat d’una tasca, sobre el procés o els resultats. 

●   Prenem decisions sobre els aspectes que podem millorar 

●   Ho fem de manera contínua i global i s’avaluen continguts i habilitats. 

●  Gestionem l’error com a ocasió d’aprendre 

●   Realitzem activitats d’avaluació competencials amb instruments variats per recollir informació. 

●   Procurem evitar les proves que només repeteixen informacions memoritzades 
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CRITERIS PER A 
L’ATENCIÓ 
INCLUSIVA 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. 

 

Per tant, per atendre la diversitat dels alumnes a l'aula ordinària, caldrà prendre en consideració l'aplicació de mesures 

organitzatives, estratègiques i metodològiques i d’avaluació per respondre a les necessitats del centre: 

 

● Ajustar la programació a les necessitats de tot l’alumnat del grup. 

● Establir criteris d’avaluació d’acord amb els objectius programats i l’assoliment de les competències bàsique. 

● Aplicar estratègies de treball cooperatiu. 

● Intervenció de més d’un docent a l’aula per a una atenció més personalitzada. 

● Establir mesures organitzatives, com agrupar els alumnes en diferents tasques, racons, etc. 
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CRITERIS PER AL 
SEGUIMENT I 
L’ORIENTACIÓ 
ACADÈMICA I 
PROFESSIONAL DE 
L’ALUMNAT 

 

Els objectius d’aquesta orientació, com a eina de millora de l'alumnat des de la perspectiva acadèmica, social i de l'orientació 

professional, són: 

●  Perfilar i concretar l’ itinerari formatiu de l’alumnat d’acord amb les seus coneixements, habilitats i actituds. 

●  Detectar els interessos i/o expectatives acadèmiques i professionals dels alumnes. 

●  Enriquir la descoberta de les opcions formatives tot fent ús i relacionant-se  amb diversos entorns acadèmics i 

professionals.  

D’acord amb aquests objectius les activitats d’orientació acadèmica i professional pretenen: 

● Donar prioritat a l’orientació educativa. 

● Desenvolupar activitats d’ ensenyament aprenentatge que condueixin a resultats relacionats amb les competències 

professionals. 

● Motivar l’alumne vers un perspectiva de formació al llarg de la vida. 

● Millorar les expectatives de les famílies envers els estudis dels seus fills. 

● Planificar de forma gradual les actuacions dins l’etapa educativa. 

Quan el centre tingui els cursos de 3r i 4t d’ESO es crearà figura d’orientador. És el perfil professional que ha de promoure la 

planificació, la coordinació i la dinamització de les tasques d’acompanyament, seguiment i avaluació dels alumnes en el 

centre. 

L’orientador formarà part de la CAD del centre i es coordinarà amb el referent de l’EAP. 
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EL NOSTRES 

PILARS 

 

Partint de la nostra identitat i dels nostres objectius definim una línia metodològica basada en els següents pilars que 

caracteritzen el centre  i estan presents  en tots els cicles: 

● COMUNICAR 

● DESCOBRIR 

● FER POBLE 

● CREAR 

● ACTUAR 

A partir d’aquests eixos es va concretant les formes d’organització i funcionament, així com les activitats que es programen 

cada curs a tots els nivells.  Aquesta part és viva i es va modificant al llarg dels cursos segons les necessitats que es van 

presentant. 
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COMUNICAR 
LLENGUA 
ORAL I 
ESCRITA 

 

GUST 
PER LA 
LECTURA 

Ser un lector competent és fonamental en el èxit educatiu i per a un bon desenvolupament personal i professional: 

● La lectura ens parla de les nostres emocions, d'allò que ens passa a la vida. Ens ajuda a recordar, a reviure, 

a superar i a assimilar. 

● Una bon nivell lector facilita la comprensió de nous aprenentatges vinculats a totes les àrees, i permet 

l’autonomia  per  investigar  i descobrir. 

● Cada nen/nena se  sent atret, segons les seves motivacions, per la lectura d’una temàtica determinada 

(científica, fantàstica, aventures, misteri...), i això permet treballar des del propi interès del nen. 

L'escola té recollits uns acords per portar a terme una sèrie d’actuacions amb l’objectiu d’aconseguir que els 

alumnes esdevinguin bons lectors, capaços d’ integrar informació,  comprendre textos de complexitat adequada, 

utilitzar les estratègies lectores i gaudir de la lectura de textos de diverses tipologies. 

Considerem que és clau l’acompanyament de la família en el procés lector per tot el factor emotiu i personal que 

comporta i l’escola proposa activitats de lectura conjuntes. 

 

ELS CONTES 

A Educació Infantil el conte és un dels recursos educatius més utilitzats per l’escola com a introducció de molts 

aprenentatges i sovint els personatges fantàstics es fan servir com a fil conductor i motivador de les activitats. 

Considerem que  els contes són una eina clau per a l’enriquiment i el creixement integral de la persona: 

− Són un mitjà excel·lent per transmetre consells, idees, valors i, en definitiva, la cultura d’un poble.  

− Afavoreixen el correcte aprenentatge de la llengua i l’adquisició de lèxic. 

− Són un recurs per treballar l’hàbit del saber escoltar. 

− Ofereixen referents i models, personatges amb els quals el nen s’emmiralla i aprèn a imitar 

comportaments i actituds . 

− Permeten que el nen empatitzi amb els personatges i les seves circumstàncies  i així poder treballar les 

emocions. 

− Afavoreixen la imaginació, i aquesta és una eina essencial per a esdevenir persones creatives, flexibles i 

àgils davant les diferents situacions i complexitats de la societat d’avui en dia.  

Des de començaments d’Educació Infantil, a través dels contes es treballa la lectura com a font de plaer, 

descobriment i nous aprenentatges. 

 

86 
 



 PROJECTE EDUCATIU  

 

 

 

BIBLIOTECA 

L’escola té una relació molt estreta amb la biblioteca que és a l’hora municipal i escolar. 

Els alumnes més grans (6è primària i ESO) participen activament i fan col·laboracions amb la biblioteca. 

 PLURILIN
GÜISME 

Poder parlar diverses llengües facilita tenir la ment més oberta i més capacitat d'atenció.Creiem que ha de ser un 

punt clau del nostre projecte perquè comporta: 

● Un afavoriment de  l’atenció: L’aprenentatge simultani de diferents llengües  té repercussions positives en 

les capacitats cognitives.  

● Una millora de l’atenció i l’obertura mental. Cada idioma comporta, més enllà dels sons que sentim o els 

signes que veiem, aprendre una construcció verbal del món, alhora que fem una interpretació del que ens 

envolta. 

● Facilitat per als idiomes. Quantes més llengües es coneixen, més facilitat es té per aprendre’n de noves. Tot 

i això, cal fer una bona planificació de la introducció de les diferents llengües estrangeres.  

● Afavoreix el coneixement i el respecte per les diferents cultures de totes les famílies del centre. 

En El Projecte lingüístic es concretarà l’ús i aprenentatge de les diferents llengües de l’escola al llarg de les diferents 

etapes: 

● A part de les sessions de llengua anglesa que s’inicien a P4, a l’etapa de primària es fa un dels tallers en 

llengua anglesa i a secundària s’utilitza la llengua anglesa en les sessions d’educació física. 

● A partir de 3r ESO s’ofereix l’aprenentatge de llengua francesa. 

● L’escola formarà part del Programa Experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües 

estrangeres que té l’objectiu d’impulsar i ajudar a l’alumnat per a les proves de l’Escola Oficial d’Idiomes 

d’Osona per obtenir els certificats B1 i B2 del marc europeu comú de referència. 

● S’impulsarà als cursos de secundària l’intercanvi amb alumnes de països estrangers 
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MITJANS 

PUBLICA
CIONS 

Revista 

L’escola publica la Revista El Drac anualment. Tot i que durant molts anys va ser en format paper actualment es fa 

en format digital.   És un recull dels projectes treballats per Sant Jordi. Cada any té una temàtica diferent 

relacionada amb l’exposició de Sant Jordi. 

També participa puntualment en publicacions  locals (El Tots)  i comarcals (9Nou). 

Bloc del centre i Xarxes socials 

Es treballa la publicació de continguts en el bloc de l’escola i en diferents xarxes socials, tenint en compte temes 

ètics i de responsabilitat en la utilització de les xarxes i plataformes internet. 

AUDIOVI
SUALS 

S’introduirà sistemàticament continguts audiovisuals per tal de:  

● Afavorir l’observació de la realitat: els audiovisuals permeten representar o registrar amb precisió 

esdeveniments reals.  

● Facilitar la comprensió i l’anàlisi 

● Motivar als alumnes:  pel seu realisme i per la seva espectacularitat  els estudiants se senten atrets per les 

explicacions i continguts audiovisuals. 

● Facilitar habilitats per expressar-se mitjançant audiovisuals 

● Potenciar les habilitats mediàtiques i la creativitat. 

● Estimula l’ús i accés a bancs de recursos compartits. 

● Afavorir la consideració del patrimoni audiovisual: cinema, televisió. 

● Adquirir competències de treball en equip i resolució de problemes.   

Periodista padrí 

Tenint en compte el nom de l’institut escola  i per tal de posar en valor el món del periodisme i  de la informació es 

crearà la figura del padrí periodista. Cada promoció serà apadrinada per un periodista conegut relacionat amb en 

Carles Capdevila. Aquest padrí explicarà les experiències que havia compartit amb en Carles Capdevila i  introduirà 

als alumnes en el món audiovisual i del periodisme i faran un treball de recerca i producció periodística i 

audiovisual. 
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Ràdio 

La ràdio és un mitjà que ens permet el treball oral i escrit a l’escola .Permet un treball cooperatiu  amb 

responsabilitats individuals. És un mitjà que ens permet atendre la diversitat, tots tenen la seva feina, i totes les 

feines tenen la mateixa importància. Permet, també, treballar i aprendre a utilitzar diferents mitjans tecnològics i 

té una funcionalitat clara de servei a la comunitat. 

Els alumnes d’ESO faran col·laboracions i treballs amb l’emissora local de ràdio Ràdio Pista. 
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ÚS DE LA 

TECNOLOGIA 

Les noves tecnologies han passat a formar una part essencial de les nostres vides, tant en els moments d’oci com a la nostra jornada 

laboral. Tots i cadascun de nosaltres les fem servir en incomptables ocasions durant el dia a dia. 

El centre va fent una  sèrie d’adaptacions i ha iniciat una renovació metodològica, per tal d’esdevenir una escola totalment digital. S’han 

instal·lat ordinadors, projectors i pissarres digitals interactives a gairebé totes les aules. Disposem d’una aula d’informàtica, de tauletes a 

totes les classes i dos carros mòbils equipats amb portàtil i un carro de tauletes digitals.. 

GOOGLE APPS 
FOR 
EDUCATION 

Integrem les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l’aprenentatge dels nostres alumne si s’està fent la 

integració de les eines 2.0 a l’escola.. 

Per això vam poder donar un pas més i vam implantar “Google Apps for Education” que són aplicacions d’ús educatiu. 

Aquesta implementació ens ajuda a: 

- Avançar en l’adquisició d’un currículum més competencial. 

- Fomentar l’autonomia. 

- Millorar la destresa dels nostres alumnes en la utilització de les noves tecnologies. 

- Disposar d’una bona eina de comunicació  

- Respectar el diferents ritmes d’aprenentatges dels alumnes. 

- Fomentar el treball cooperatiu amb l’ajuda de documents compartits. 

- Reforçar algunes habilitats i aprenentatges 

Una de les aplicacions més utilitzades és el classroom: Inclou funcions que permeten col·laborar alumne mestre i                 

entre els alumnes i rebre informació sobre els avenços, preguntes i tasques, així com portar a terme treball                  

cooperatiu. 

DOMINI 
joan23 

Tots els alumnes  a partir de 3r de primària  i els docents tenen una adreça electrònica amb el domini @joan23.cat. 

Amb aquesta adreça es pot accedir a les aplicacions Google educatives que faciliten el treball col·laboratiu. 

Amb l’usuari i contrasenya del domini només poden accedir als materials i recursos inclosos al nostre domini, en cap 

cas poden accedir a utilitats i correus externs (hotmail, google+, etc). 

Des de la comissió d’informàtica s’administren tots els comptes i contrasenyes i qualsevol canvi en ells es fa sempre 

des de l’escola i s’informa a cada família degudament. 

Un mal ús del compte pot ser motius del tancament temporal o definitiu del compte. 

Així mateix, s’elabora amb els mateixos alumnes, una normativa per aconseguir fer un bon ús d’aquests serveis. 
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DESCOBRIR 

DESCOBRIR 

APRENENTAT
GE BASAT EN 
EL TREBALL 
PER 
PROJECTES 

A totes les etapes educatives s’utilitza en una franja horària determinada l’aprenentatge basat en el treball per projectes. 

És una metodologia d'adquisició de coneixement i competències mitjançant l'elaboració de projectes que donen resposta als 

problemes i/o reptes de la vida real. Es pretén dotar als infants de tota una sèrie d'estratègies i eines per resoldre problemes. Es 

considera que és això el que realment els farà competents, ja que és més pràctic i interactiu que memoritzar informacions que, per 

altra banda, poden trobar fàcilment a través d’Internet. 

S’utilitza aquesta metodologia per a les avantatges que comporta: 

● Es desenvolupen l’autonomia i responsabilitat, ja que els alumnes són els encarregats del seu propi aprenentatge 

● Per tal de resoldre una qüestió plantejada, es treballen diverses tasques de gran importància com la planificació, 

l'estructuració del treball i l'elaboració del producte 

● Es treballen les habilitats pròpies dels diferents alumnes per fer-los més competents en aquestes i perquè se n'adonin del 

seu propi potencial. 

● Els nens i nenes aprenen a pensar i treballar de manera creativa i innovadora, desenvolupant competències com el treball 

en equip, la presa de decisions, la cerca d'informació, etc. 

● S'aconsegueix que els infants siguin conscients dels seus pensaments i de la seva capacitat d'imaginació i generació d'idees. 

● S’aprèn a seleccionar la informació contrastada, útil significativa per fer un treball riguròs. 

CARACTERÍSTI
QUES DEL 
TREBALL PER 
PROJECTES 

En el treball per projectes han de complir les següents condicions: 

● Ha de permetre interaccionar amb la realitat, els objectes, els éssers vius, els materials… 

● Ha der ser rellevant socialment i que pugui afavorir que els infants reflexionin sobre les seves actuacions i valors. 

● Ha de  motivar i despertar interès en els alumnes perquè vulguin seguir aprofundint-hi. 

● Els continguts es treballen de manera interdisciplinar 

● Potencien el treball en grup i el treball cooperatiu. 

● S’involucra a les famílies perquè també s’impliquin en el projecte. 

● Intervenen experts o persones que puguin aportar coneixements sobre el tema treballar. 

● Es relacionen amb activitats o sortides fora del centre. 

● Els alumnes tenen accés als recursos que necessiten i s’utilitzen els mitjans tecnològics. 

● Com a cloenda del projecte sempre hi ha un producte final (exposició, festa, pel·lícula…) 
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DESCOBRIR 
L’EXPERIMENTACIÓ, 
INVESTIGACIÓ I 
DEDUCCIÓ 

Els avenços que es van produint en els àmbits científic i tecnològic són molt ràpids i tenen una influència decisiva en la vida 

de les persones, la societat i el món natural. La ciència  ens permet interpretar què passa al nostre voltant.El centre  ha 

definit  una programació d’activitats experimentals al llarg dels diferents cursos.  Aquestes activitats s’enfoquen des del 

mètode científic que és un procés que serveix per investigar allò desconegut . Així treballem: 

− La capacitat de formular preguntes adequades al context,  ben formulades  i investigables. 

− L’observació de fets reals. 

− L’elaboració d’hipòtesis i la seva comprovació 

− L’anàlisi de dades i resultats 

− La comunicació dels resultats extrets. 

A més del coneixement científic, les activitats d’investigació ens ajuden a motivar als alumnes a que siguin col·laboradors i 

participatius, afavorir el diàleg i la comunicació a l’aula i a posar als alumnes davant reptes que els facin superar ajudant-los 

a  agafar confiança en ells mateixos i contribuir a que siguin més autònoms. 

MATERIAL 

Els infants mostren gran curiositat per descobrir el seu entorn, per això des dels inicis d’Educació Infantil  potenciem el seu 

esperit investigador .A P3, P4 i P5 es presenten als alumnes caixes de materials naturals i objectes de la vida quotidiana per 

viure experiències noves, observar, manipular, descobrir i treure’n conclusions. Els nens i nenes estructuren la seva ment 

mitjançant la informació que reben de l'experimentació.La finalitat d’aquest material divers és assegurar experiències riques 

que ajudin a desenvolupar la capacitat de plantejar-se problemes, de fer-se preguntes, d' interpretar les seves idees i 

comparar-les amb les dels altres i aprendre a comunicar-les. 

ESPAIS NATURALS A L’ESCOLA 

L’escola ha creat diferents espais per situar el nens en contextos reals que afavoreixen l’observació i l’experimentació: 

− L’hort 

− El Jardí de plantes aromàtiques 

− El Bosc Mediterrani 

− El Parc Natural 

− Caixes niu 
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DESCOBRIR 
RAONAMENT: 
MATEMÀTIQUES 
SIGNIFICATIVES 

L’escola ha anat modificant la seva metodologia de l’ensenyament de les matemàtiques per aconseguir que l’alumne 

consideri les matemàtiques com una construcció personal i les apliqui a la seva vida quotidiana. 

Per aconseguir-ho es tenen en compte els següents aspectes: 

● L’ambient de classe ha d’afavorir l’intercanvi de idees i la reflexió i que els alumnes no tinguin por a arriscar-se a fer 

propostes. Es respecten totes les intervencions fent entendre que les diferents  contribucions són interessants per 

treure’n coneixement. 

● Els errors es consideren fonts d’informació. 

● S’intenta que les situacions problemàtiques siguin reptes engrescadors pels alumnes. 

● El llenguatge matemàtic es mostra com a eina de comunicació. 

● S’aprofiten situacions reals, contextos propers als alumnes i les altres àrees de coneixement per fer matemàtiques. 

● S’utilitzen materials manipulables  com a eina d’observació, comprensió, experimentació,  descobriment i 

raonament. 

● L’escola compta amb una recull de recursos tecnològics per treballar els diferents conceptes. 

Les resolucions d’operacions matemàtiques mecàniques i sense sentit  deixen pas  a la comprensió i utilitat dels nombres i 

les seves relacions.  Per això els algorismes de les operacions matemàtiques es fan a partir de la descomposició dels 

nombres. 

Es donarà continuïtat a aquesta línia metodològica que es va iniciar a les etapes d’Educació Infantil i Primària a l’etapa de 

Secundària, treballant conceptes cada vegada més abstractes i situacions més complexes. 
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FER POBLE 

COMPROMÍS 
COL·LECTIU 

L’escola ha mantingut des dels seus inicis una estreta relació amb el seu entorn natural, social i humà, degut a la seva ubicació 

dins l’espai urbà de Balenyà i molt propera als espais naturals que l’envolten. 

Està implicada de manera activa amb el foment d’activitats relacionades amb el territori, aprofitant tots els recursos naturals, 

socials i humans que té a l’abast: Espais forestal, indústries,  explotacions agrícoles, entitats educatives i socials, comerços i 

serveis municipals. 

És important  educar els nens per situar-se en el món i en els seus problemes i sentir-se immersos en una societat. El 

coneixement de l’entorn estimula l’acció responsable, i aquesta només és possible si es proporcionen vivències i experiències a 

partir de les quals reflexionar. 

Amb l’estudi de l’entorn els nens aprenen a: 

● Informar-se i preguntar-se el perquè de les coses 

● Assimilar les normes i lleis i tenir una opinió pròpia sobre les situacions que es plantegen al món 

● Entendre la societat que els envolta. Saber d’on venim i cap on volem anar.  

● Fer propostes d’actuació i millora. 

Una de les necessitats  de que el centre esdivingui institut escola és el sentiment de pertinença dels seus nens i joves a la seva 

comunitat, al seu poble. 

SOSTENIBILITAT 

Escoles Verdes és un projecte dels Departaments de Medi Ambient i Educació en les que s' integren aquelles escoles que han 

elaborat un pla amb unes accions per tal d' afavorir una bona actitud davant el medi ambient. La nostra escola sempre ha 

treballat diferents aspectes medioambientals per tal d’afavorir una actitud responsable i respectuosa amb el medi natural i el 

nostre entorn. 

PARTICIPACIÓ 

En el marc del Projecte Educatiu de Poble es programaran diferents iniciatives per a la participació dels alumnes  en activitats, 

festes i entitats socials, culturals i esportives del poble, de manera que se sentin part fonamental en el seu dia a dia. 

Es programen per a totes les etapes sortides a l’entorn amb els objectius de: 

● Conèixer i fer ús dels serveis que ofereix el municipi de Balenyà (culturals, de lleure, sanitaris, socials, esportius,...). 

● Relacionar-se amb les entitats coneixent i apropant-se a altres generacions i col·lectius. 

● Conèixer de primera mà aspectes naturals de l’entorn: ecosistemes, fauna i vegetació. 

● Conèixer i fer ús dels mitjans de comunicació locals com a eina informativa i dinamitzadora de participació social. 

● Identificar referents significatius del  Balenyà, tant espais físics com de manifestacions culturals i tradicionals. 

● Conèixer referents històrics propers i essencials del poble  com a apropament a la història i cultura del país. 
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ART 

FORMES 
D’EXPRES
SIÓ 

L’aprenentatge de l’art i a través de l’art genera coneixement i desenvolupa el pensament crític, obert i flexible. 

Considerem que l’educació artística és un aspecte fonamental en l’educació integral de les persones i una gran eina per treballar la potencialitat de 

tots els alumnes. Entenem l’art com una forma d’expressió que serveix als nens per comunicar les seves experiències,  imaginació i creativitat.  

Treballem l’art en el seu sentit més ampli i tenim en compte les seves vessants plàstiques, musicals i d’expressió corporal. 

L'objectiu és que l'alumne comprengui el món que l'envolta i sigui capaç de valorar i gaudir dels aspectes estètics que en formen part. 

MÚSICA 

La música és un camí educatiu viu, part fonamental de l’educació integral de la persona. Un camí que educa en valors, crea 

hàbits i treballa competències. La música aglutina les condicions per un veritable creixement personal i és un suport 

excel·lent per tots els altres ensenyaments. 

Degut a la importància que l’escola dóna a l’educació musical, tots els grups d’Educació Infantil i Cicle Inicial gaudeixen de 

una sessió  setmanal de música subvencionada per l’Ajuntament.  En aquestes sessions pren una importància rellevant 

l'adquisició del gust per la música en el dos sentits: expressar-se i gaudir. 

Es procura que l’especialista de música de cicle mitjà i cicle superior també faci les classes de música del primer cicle d’ESO. 

A cada curs s'aprofita la festa de Santa Cecília per organitzar algun esdeveniment musical, bé organitzant tallers d'intercanvi 

entre els alumnes de diferents edats, bé convidant a algun músic a l'escola.  També es fa un concert dels nens de l'escola 

que estudien algun instrument a les escoles de música per tal de donar a conèixer als seus companys aquest tipus 

d'aprenentatge. També hi ha la possibilitat de fer col·laboracions amb l’aula de música del poble. 

El darrer diumenge del primer trimestre s’organitza una cantata al Pavelló Poliesportiu en la que hi participen tots els 

alumnes del centre. La narració d'un conte fa de fil conductor de la cantata en la que es combinen els cors i les coreografies. 
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TEATRE 

Creiem que és necessari ensenyar els nens i nenes a expressar-se, a comunicar-se, a vèncer les seves dificultats, a enriquir la 

seva espontaneïtat i a posar-se davant d’un públic.  

Per millorar les capacitats comunicatives s'utilitza el recurs del teatre. Sovint fan representacions a companys, a altres 

cursos i a famílies. 

Fent teatre, mitjançant la dramatització, l’expressió oral i corporal, els nens i nenes progressen en el coneixement d’altres 

matèries curriculars. Els nens aprenen la importància de treballar conjuntament i reconeixen que en un equip tothom és 

important i es treballa per tirar endavant un projecte comú. 

ARTS PLÀSTIQUES 

Tradicionalment l'expressió plàstica ha sigut un punt fort de l'escola. No es fa plàstica només en les sessions o tallers que 

s'organitzen, sinó que s'aprofita qualsevol situació per treballar aquest tipus d'expressió: murals, maquetes, construccions, 

representacions, gràfiques, festes... , de manera que l'educació plàstica és present en totes les matèries. 

Pretenem que els nens entenguin el valor estètic de les coses i que la intenció i l'esforç són claus en la qualitat del resultat, 

però considerem que el procés per arribar-hi té més importància que el resultat en sí, principalment si en aquest procés hi 

ha hagut una bona dosi de gaudi. 

Treballem les habilitats d'explorar, imaginar, improvisar, modificar, relacionar i transformar per potenciar la creativitat. 

Volem fer persones creatives, amb pensament flexible, que tinguin la facilitat d'adaptar-se a les diferents situacions i canvis 

de la societat a la que pertanyen. La creativitat implica confiança, perdre la por al fracàs i convertir-se en ésser actiu. 

EXPOSICIONS 

L'entrada de l'edifici gran de l'escola, com a lloc de rebuda, s'engalana cada festa o estació amb la proposta feta pel cicle 

organitzador. En aquesta decoració hi participen tots els alumnes de l'escola.  

Cada cicle disposa d'un passadís de l'edifici gran per exposar els treballs quan consideri convenient durant el curs. Aquests 

treballs van canviant durant l'any per donar pas a noves presentacions. 

Per Sant Jordi s'inaugura l'exposició del treballs fets sobre el tema que serveix de lligam de la festa.  

A l’etapa de secundària els alumnes faran actuacions plàstiques en diferents parts del poble, de manera que es sentin 

partíceps de l’estètica i imatge externa de Balenyà. 
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ARTISTES UNIVERSALS 

Cada curs té a la porta de la classe un quadre d’un pintor universal del qual es treballa en algun moment del curs el seu 

procés artístic i la seva obra. 

SORTIDES I ART 

Cada curs tots els cicles organitzen sortides a teatre per donar a conèixer representacions de diferents gèneres de l'art 

escènic (dramatització, música. dansa). Una d’aquestes representacions teatrals és en llengua anglesa. 

També s'organitzen sortides a museus de diversa tipologia. Considerem els museus agents educatius que ens apropen la 

cultura i l'art. Amb les visites als museus treballem l'observació, el sentit crític, el respecte i la capacitat de reflexionar i de 

fer nous descobriments. 

A nivell local hi haurà una relació molt estreta  dels alumnes d’ESO amb l’Associació d’Artistes de Balenyà. 
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EL JOC 

ACTUAR EL JOC 

BASE 
EDUCATIVA 

A Educació Infantil utilitzem el joc com a recurs educatiu fonamental ja que a través d’ell es posen en pràctica totes les 

habilitats que afavoreixen la maduració i l’aprenentatge. Considerem que és l’activitat principal que dóna al nen la 

possibilitat de relacionar-se socialment i aprendre. Constitueix un element imprescindible per al seu correcte 

desenvolupament físic, emocional i social. 

La tasca del mestre és aprofitar l’activitat lúdica com a punt de partida per a proposar i realitzar tasques útils i orientades 

a dirigir objectius educatius concrets.  

A Educació Infantil constitueix la base de tots els aprenentatges i es continua utilitzant  durant la primària en les seves 

diferents tipologies: sensorials, manipulatius, verbals, simbòlics, d’interacció social, lliures i videojocs. 

Els avantatges del joc: 

● Permet al nen expressar els seus sentiments i emocions i l'ajuda a lliurar-se de tensions. 

● El nen aprèn a dominar les emocions, a guanyar i a perdre. 

● Enriqueix la comprensió i l’expressió del llenguatge. 

● El joc amb altres nens l'ajuda a aprendre, a compartir, a competir i a resoldre conflictes. 

● Desenvolupa la capacitat d’interactuar i relacionar-se socialment amb les persones que l’envolten. Si les 

experiències del nen són positives, augmenta la seva autoconfiança. 

● Permet experimentar amb noves experiències i aprendre dels errors. 

● Permet explorar possibilitats, reconèixer perills i límits. 

● Enriqueix la creativitat i la imaginació. 

● El nen imita i reprodueix les normes familiars i socials, intenta entendre les complicades relacions entre els adults i 

fer-se-les seves. 

● Estimula la motricitat grossa i fina. 

● Durant el joc, el nen estableix el seu propi ritme i controla la situació, és independent i té temps per a resoldre els 

problemes que li sorgeixin. 

● Estimula tots els sentits. 

● Produeix plaer: el nen té la satisfacció d'haver realitzat fins allà on ell ha pogut. 

Per mitjà del joc calma i resol situacions de por. Reprodueix les seves fantasies i s'enfronta a elles. 
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EL JOC AL 
PATI 

Creiem que els espais d’esbarjo han de proporcionar experiències generadores d’aprenentatge  i  fomentar activitats que 

promoguin els valors de la convivència. 

 És per aquest motiu que en les estones d’esbarjo s’ofereixen diferents propostes perquè el pati sigui un espai obert als 

interessos dels diferents nens i nenes. 

Per tant el pati de l’escola vol ser un espai agradable que fomenti: 

● El desenvolupament d ́habilitats psicomotrius: equilibri, força, resistència, orientació en l ́espai, preveure i 

controlar el risc,  

● Les relacions entre companys:  aprenen a cooperar, a treballar  en equip, a participar, a dialogar i a tolerar la 

diversitat. 

● L’experimentació, i el descobriment de noves sensacions i percepcions en un entorn saludable amb l ́ús de 

materials naturals i la presència de vegetació autòctona.  

● L’expressió lliure de la creativitat. 

● El coneixement de medi natural:, canvi cíclic, cura i usos de les plantes, observació, intervenció, responsabilitat. 

La caseta és un espai reservat als alumnes d’educació infantil per fer “joc simbòlic”. Va ser construïda amb la col·laboració                    

de famílies de l’escola i dotada de material molt apropiat per aquest recurs. Cada curs té una franja horària reservada per                     

anar-hi. Hi ha consensuada una rutina de funcionament per tal de conèixer les normes d’us de l’espai. 

LES 
APPLETS 

Considerem que aquests tipus de jocs, utilitzats  de manera conscient, acurada i seleccionada, també  tenen components 

educatius interessants i formen part, en moments determinats i amb objectius concrets,  de la dinàmica de l'escola. 

Permeten: 

● El desenvolupament d’habilitats com la superació i l’autoestima.  

● La transmissió de continguts i valors.  

● L’adquisició d’habilitats relacionades amb el món digital.  

● La potenciació d’habilitats psicomotrius.  

● La implicació, la presa de decisions i l’execució d’accions.  

● L’adquisició de nous coneixements.  

● L’autodomini i l’autocontrol.  

● El fet de jugar amb la fantasia.  

Els diferents tipus de joc (simulació, estratègia, aventura i acció) treballen habilitats diverses tot i tenir-ne algunes en 

comú, com són l’observació i l’atenció.  
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ACTUAR L’ESPORT 

BENEFICIS 

Fer una activitat física és fonamental perquè desenvolupa les capacitats motrius, però també les psicològiques i 

afectives, aporta valors com el respecte, la companyonia o la solidaritat i és un pilar per socialitzar-se. 

A les primeres edats la pràctica esportiva és més generalista, es planteja com un joc, per passar-s’ho bé i per millorar les 

habilitats i a mesura que van creixent es promou una iniciació als diferents esports. 

A l’etapa de secundària l’activitat física i l’esport és una eina clau en el desenvolupament com a persona: 
● L’adolescència és una etapa plena de canvis físics, mentals i emocionals. Per al jove, també és un moment en el 

qual té molt de pes el grup, sentir-se important dins d’aquest i així veure’s inclòs.  

● L’esport ajuda a aprendre i comprendre d’una manera molt vivencial i significativa quin és el significat de 

l’esforç, la constància i la disciplina. Els joves aprenen a aconseguir objectius, els ajuda a entendre que res no 

s’aconsegueix per atzar i que han de ser constants. 

● La pràctica d’esport entre els joves de manera regular contribueix a un bon estat de salut general, facilita el fet 

de sentir-se bé i el fet de gaudir de més vitalitat. 

● El fet que sigui una activitat que habitualment es practica en grup, facilita el treball d’habilitats com la integració 

social, la coordinació i la col·laboració amb els altres, el respecte a les normes, el respecte a la diversitat o la 

gestió de conflictes. Entre aquestes normes cal incloure aspectes vinculats a la motivació, que molts cops vindrà 

vinculada a la competitivitat. Una competició ben entesa afavorirà el plaer de millorar en equip, que cada 

jugador doni el millor de si mateix per al bé comú. 

A partir del cicle superior de primària s’utilitzen les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu per a fer les sessions 

d’Educació Física. 

IOGA 

El ioga aporta als estudiants diferents beneficis i els ajuda a: 

● Reunir tota l’energia que tenen i focalitzar-la en les activitats acadèmiques. 

● Preparar-se físicament per realitzar un esport o a estirar i relaxar el cos després d’una pràctica esportiva. 

● Concentrar-se i a posar l’atenció d’una forma més fàcil i assequible tenint en compte que són en una època                   

escolar on han de realitzar proves i exàmens. 

● Relacionar-se millor amb ells mateixos i amb els altres, a gestionar les seves emocions i l’estrès. 

● Situar-se davant els propis límits i a conèixer-se millor. 

● Desenvolupar la seva pròpia identitat i esperit crític envers ells mateixos i el que els envolta. 

En l’etapa de Secundària es dedica un horari setmanal a primera hora del matí a la pràctica del ioga. 
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Sota la normativa vigent de la nova llei D’Educació LOMCE (article122.bis), per la qual correspon al director l’aprovació dels documents del centre, aquest 
PEC queda aprovat en data 29 de gener de 2020  amb el consens manifestat del Consell Escolar reunit aquest mateix dia. 
 
 
 
 
 
 
Secretària                                                                           Segell del centre                                                                 Vistiplau de la Directora 
 
 
 
 
 
 
 
Mercè Creus Santasmasas                                                                                                                                             Sílvia Palau I Pomar 
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