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1.- TRETS D’IDENTITAT: 

 

1.1. – Definició de l’escola. 

 

L’escola  Aldric, és una escola pública que es va posar en funcionament el curs 

2006/07. Els trets que ens identifiquen com a centre són: 

*Una escola coeducadora, respectuosa amb els interessos i les individualitats de tots 

i cada un dels alumnes i les alumnes. 

* Una escola oberta, flexible, integradora .... que fomenti i potenciï les relacions 

personals. 

* Una escola educadora en els valors: respecte, responsabilitat, autonomia, 

confiança i  cura. 

* Una escola motivadora, acollidora i vivencial tant pel professorat com per a 

l’alumnat. 

* Una escola capaç de potenciar la creativitat a través de la investigació, l’exploració 

de l’entorn i dels elements quotidians, que creï condicions per a la reflexió, el diàleg i 

el creixement en les relacions. 

* Una escola on pares i mares es puguin comprometre, no com a clients i 

consumidors, sinó  com a coprotagonistes del fet d’educar. 

 

 

1.2. – Característiques de l’alumnat: 

 

A la nostra escola la majoria d’alumnes s’incorporen a P-3 d’Educació Infantil 

provinents de les Llars d’Infants Municipals de Cassà i Campllong. Una minoria va 

fent incorporacions al llarg de l’escolaritat (moltes vegades aquestes incorporacions 

coincideixen amb nens i nenes estrangers, tant de la Comunitat Europea com 

d’altres països). La Primària va començar el curs 2007/08 per necessitats de 
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massificació dels altres centres del municipi, cosa que li va donar una estructura 

força atípica: un grup de primer i segon amb 11 nens i un de tercer amb 18, 

procedents d’altres centres i, una gran part d’ells, estrangers. Mica a mica l’escola va 

omplint tots els cursos. 

 

1.3. – Anàlisi del context socio-educatiu: 

L’alumnat està constituït majoritàriament per nens i nenes catalanoparlants dels 

municipis de Cassà (en un percentatge important), Llambilles, Campllong i Sant 

Andreu Salou, tot i que existeixen casos puntuals procedents d’altres poblacions.  

Tot i així, al voltant d’un 20% de l’alumnat el constitueix població estrangera, de 

procedència diversa : Bolívia, Romania, Rússia, Polònia, Gàmbia, Mauritània, 

Marroc. En alguns casos, l’entorn familiar presenta un baix o nul nivell acadèmic. 

S’observa molta diversitat en les situacions econòmiques de l’alumnat del centre. 

 

La presència de la llengua catalana en totes les activitats del centre i de l’entorn 

(activitats lúdiques, culturals, esportives,...) és clarament majoritària. 

 

2.- PRINCIPIS PEDAGÒGICS: 

 

2.1. – La línia metodològica. 

    

El món que troba el nen d’ara és un món ple d’estímuls, ple d’informacions, ple 

de recursos... , on hem de decidir constantment cap on volem anar si no volem 

deixar que altres persones o el mateix entorn impersonal, actiu, frenètic ens 

porti, sense la nostra intervenció voluntària. És un món ple de camins oberts 

però que cal decisió per trobar el propi. 

En aquesta classe de món tot va molt ràpid, i no podem seguir-ho tot tots. És un 

món que requereix reflexió, seguretat, decisió i procediments ràpids d’adaptació 

a noves situacions. És un món en el que cal saber una mica de tot per 

aprofundir més en el que ens interessa, ens emociona, ens agrada o 

necessitem. 
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En aquesta classe de món, tots tenim accés fàcil a informacions completes, 

diverses, actualitzades... i ja no és vàlid que l’ensenyament es basi en fer 

acumular aquestes informacions a les memòries dels nens i les nenes. Aquesta 

era potser la tasca adequada a altres temps on només uns pocs sabien o tenien 

accés al saber i ens havien de transmetre el seu coneixement, bé directament 

fent-nos d’ensenyants, bé indirectament donant-nos llibres de text on hi havia tot 

el que calia aprendre a cada edat i en cada moment. 

En aquest món canviant, obert, divers, complex creiem que hem de formar als 

infants en la reflexió, la investigació, l’autoaprenentatge, la pràctica de treball en 

equip i la interdisciplinarietat com a base de la comprensió d’una realitat 

complexa. Hem d’ajudar-los a formular-se preguntes, a buscar respostes 

coherents, a processar-les i saber-les comunicar i transmetre de forma 

adequada. 

Els nens i les nenes des de l’inici de la seva vida investiguen. En algunes coses 

necessiten el control, el suport, l’ajut i l’orientació de l’adult, en altres s’espavilen 

sols i és bo que se’ls permeti fer-ho. La nostra proposta es defineix rotundament 

per la defensa i potenciació d’aquest esperit investigador que tenen tots els 

nens i nenes en major o menor grau. La mestra, el mestre, ha d’acompanyar, 

servir de guia, de suport, d’orientador d’aquest procés. 

 

Per això, les mestres que integrem el Claustre de l’escola el curs 2006/2007 

hem arribat a uns acords metodològics per consens, que seran el marc 

d’actuació de totes les activitats que es proposaran en el PGC pels propers 

cursos i quedaran reflectits en el Projecte de Direcció. Prenem el compromís de 

respectar aquests acords que al final de cada curs es podran revisaran per si 

cal modificar i/o afegir o suprimir algun aspecte.  
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2.1.1- Tipus agrupaments dels alumnes 

Per tal d’atendre millor a la diversitat, combinem aquests tipus d’agrupaments a 

l’hora de treballar a l’aula: 

 GRAN GRUP: rutines, protagonista de classe / maleta misteriosa / 

inventem un conte / llegim un llibre entre tots, psicomotricitat ... 

 PETIT GRUP : activitats àrees instrumentals: matemàtiques i 

lectoescriptura / Treball d’un punt del guió del projecte de treball. 

 PARELLES : racons d’aula / algunes de les activitats de les àrees 

instrumentals /  activitats variades... 

 MIG GRUP: activitats de música, anglès, biblioteca, jocs matemàtics, 

pràxies , projectes. 

 GRUPS DE TALLERS (es barregen nens i nenes de diferents nivells i 

cursos) : activitats de tallers. 

 

Prioritzem el desdoblament de grups, sempre que sigui possible, donat que això 

permet atendre molt millor a cada alumne individualment. El grau d’aprofitament de 

les sessions és molt alt i el nivell de qualitat òptim. Aquest tipus d’organització dels 

grups d’alumnes permet treballar molt a gust tenint la sensació de captar i de poder 

cobrir de forma real totes les necessitats dels nens i de les nenes del grup. 

 

A cada nivell de cada cicle la tutora del grup serà responsable d’anar omplint la 

carpeta pedagògica amb tot el material que es vagi elaborant al llarg del curs. 

Aquestes carpetes quedaran a les aules per tal que els mestres de cada curs 

sàpiguen que és el que s’ha fet i de quina manera s’ha fet. 

A l’inici de cada curs s’entregarà un pen a les tutores de cada nivell perquè vagin 

redactant les programacions del curs i perquè quedi recollit tot el material nou que 

s’elabora. Aquest pen es tornarà a final de curs a l’Equip Directiu. 

 

A partir del curs 2009/10 hem introduït el treball de les àrees instrumentals en grups 

flexibles intercicles, homogenis per nivell d’aprenentatge. La finalitat d’aquest 

agrupament és atendre millor la diversitat i permetre que els nens i les nenes 

progressin en la mesura de les seves possibilitats. 
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2.1.2- Línia de treball 

 

Ens caracteritzem per una línia de treball que tracta de: 

 

o Afavorir l’aprenentatge significatiu. Aquest fet implica que els alumnes 

aprenguin a aprendre per sí mateixos, que s’impliquin activament en el seu 

aprenentatge i que aquest sigui atractiu i proper als seus desitjos i 

coneixements. 

o Dinamitzar la renovació i innovació educativa organitzant el treball pedagògic 

en les diferents formes i estratègies pedagògiques, mitjançant: la promoció 

d’una metodologia basada en el treball cooperatiu entre alumnes, que els 

ajudarà a regular el seu propi aprenentatge i fomentarà la interacció entre ells 

i la continuïtat de l’elaboració de projectes de treball, tallers i racons. 

 

o Desenvolupar les capacitats de discussió, reflexió i decisió i també la voluntat 

col·lectiva de transformació de la realitat social. 

 

o Desenvolupar les habilitats instrumentals bàsiques: lectura, escriptura, noves 

tecnologies, càlcul i expressió com a fonament de qualsevol aprenentatge 

posterior. 

o Fomentar l’autoestima personal. 

o Fomentar l’adquisició d’hàbits. 

o Fomentar la solidaritat i la cooperació mitjançant els grups cooperatius. 

 

2.2. – L’educació per a la diversitat. 

 

L’escola vetllarà, dins la seva Programació Anual, per l’atenció a la diversitat: 

 Establint l’atenció individualitzada o en petit grup dels alumnes d’incorporació 

tardana i/o amb dificultats tant dins del grup classe com fora de l’aula a càrrec 

dels tutors i de la Comissió d’atenció a la Diversitat. 
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 Adequant les programacions en funció del moment maduratiu i el 

desenvolupament psicològic dels/les alumnes. 

 Respectant el nivell maduratiu i els ritmes de treball de tot l’alumnat dins l’aula 

ordinària, tant a l’hora de programar les activitats a l’aula, com les petites tasques 

encomanades per a casa. 

 Promovent, sempre que sigui possible els agrupaments flexibles, amb l’objectiu 

principal de que cada nen o nena avanci segons els seves possibilitats. 

 

 

2.3. -  Els Projectes de Centre. 

 

2.3.1. Projecte “Nens d’Arreu” 

Nens d'Arreu és un projecte de centre destinat a conèixer els diferents països 

d'origen de les nenes i els nens de l'escola, que ens ajudarà a conèixer millor les 

altres cultures del món. Conèixer és una oportunitat per respectar i estimar. Cada 

curs treballem un dels països d’origen a partir del segon trimestre, i més 

intensament, durant la setmana cultural. 

 

2.3.2. Projecte “Esmorzars saludables” 

Es realitzarà aquest projecte als cicles d’Educació Infanti i Primària.  

Es tracta d’un projecte que pretén educar als alumnes cap a un model de vida 

saludable i conèixer els aliments més adequats per a una alimentació saludable, 

potenciar l’hàbit d’esmorzar sa i evitar el consum de dolços i llaminadures, i educar 

en un consum responsable. 

Promoure l’ús de la carmanyola evitant l’ús del paper d’alumini i les bosses de 

plàstic. 

 

2.3.3. Projecte de mediació 

El projecte de mediació està destinat a treballar la resolució de conflictes a partir del 

propi alumnat, basant-nos en l’empatia i la no violència. Destinem un dels tallers del 

primer trimestre de primària a la formació dels mediadors, un càrrec setmanal que 

actua a l’aula i al pati. 
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2.3.4. Projecte “Company guia” 

Aquest projecte es treballa a Educació Primària per ajudar als alumnes nouvinguts 

quan arriben a l’escola. 

 

2.3.5. Projecte de Biblioteca escolar 

Creiem  que la lectura ha de ser un eix transversal present en el currículum de totes 

les àrees i la biblioteca escolar ens ha d’oferir aquesta possibilitat. Igualment s’ha  de 

fomentar com un espai d’aprenentatge, que afavoreixi la competència en l’accés a la 

informació a través de diferents suports. En definitiva que ajudi i faciliti per una millor 

pràctica educativa. Des de la Comissió de biblioteca s’impulsa el Pla de Lectura de 

Centre i es coordinen accions relacionades amb la lectura i els llibres per a tota la 

comunitat educativa. 

 

2.3.6. Projecte de plàstica 

La Comissió de plàstica programarà cada curs el treball transversal sobre un autor. 

El Claustre de professors va acordar treballar alternativament un autor del país amb 

un de fora i una exposició dels treballs realitzats per l’alumnat oberta a les famílies. 

Aquest treball serà el fil conductor de la Plàstica durant el curs. 

 

 

  2.4. – Eixos transversals. 

Cada curs el claustre escull un eix tranversal que servirà de punt de partida i 

d’inspiració del nom de cada aula, el qual treballarem durant el primer projecte. 

Procurem escollir un eix motivador i actual.  

 

 

3.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA: 

 

3.1. – Consell Escolar 

El Consell Escolar del L’Escola Aldric està compost per: 

Directora del centre, la Secretària i la Cap d’estudis. 
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Quatre representants de les Mestres  

Un Representant de l’AMPA 

Tres representants dels pares 

Un representant de l’Ajuntament 

El Consell Escolar es reunirà en assemblea ordinària un cop per trimestre i sempre 

que es consideri necessari. L’horari de les reunions serà el que acordin tots els 

membres en la primera reunió del curs. 

 

 

3.2. – Claustre de professors. 

El claustre de professors està format per tots els mestres destinats al centre cada 

curs escolar. Serà informat  de la línea d’escola a principi de curs per part de l’Equip 

directiu que li lliurarà un dossier amb un resum de la mateixa. 

 

3.4. – Cicles. 

Els cicles estan formats pels tutors dels grups que composen cada cicle i el 

professorat especialista adscrit al cicle. Es reuniran com a mínim una vegada a la 

setmana per programar activitats conjuntes i debatre els temes pedagògics i 

d’organització que sorgeixin. 

 

3.5. – Comissions. 

Tot el professorat del centre ha de formar part d’una Comissió, tret dels coordinadors 

que formen part de l’Equip Pedagògic. La PGC tindrà en compte dins l’horari un 

espai per a les reunions setmanals.  

 

 

Les comissions són: 

 Plàstica  

 Biblioteca 

 TAC / Informàtica 

 Material 

 Pedagògica,formada per la Cap d’estudis i les coordinadores de cicle 
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 CAD, formada per la Cap d’estudis i les coordinadores de cicle.        

 

  3.6.  – Organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.7.  – Canals de comunicació amb les famílies. 

  S’estableixen com a canals de comunicació amb les famílies: 
 L’agenda escolar / carpeta viatgera: Per a intercanvi d’informació puntual 

amb la família i per demanar hora per entrevista per les dues parts. 
 El correu electrònic:  Es pot utilitzar un correu electrònic d’aula creat 

exclusivament per a intercanvi d’informació individual o de grup classe. 
Cal tenir molt en compte que tota aquesta informació queda registrada per 
escrit! Mai donarem correus o telèfons personals. 

 El telèfon. S’utilitzarà en cas que s’hagi de contactar amb la família 
urgentment. 

 Les entrevistes: Hi participarà el tutor i la família i tots els professionals 
(E.Directiu, mestra d’EE, EAP,...) que es cregui convenient. Les 
entrevistes es realitzaran a l’aula o en una sala de tutoria. 

 

4.-  OBJECTIUS DE CENTRE: 

4.1     – Objectius d’etapa. 

Ens plantegem que, en acabar l’Etapa el nostre alumnat: 

 Hagi adquirit una bona comprensió lectora. 

Escola 
ALDRIC 

 
EQUIP DIRECTIU 

 
- DIRECTORA 
- CAP D’ESTUDIS  
- SECRETARIA 
 

 

PERSONAL 

 
CONSELL ESCOLAR 

 
-REPRESENTANT 
DELS MESTRES 
- REPRESENTANT DE 
LES MARES I PARES 
- REPRESENTANT AFA 
- REPRESENTANT 
MUNICIPAL 
- REPRENTANT PAS 

 

PERSONAL DOCENT 

 
PERSONAL NO 

DOCENT 

- INFANTIL 
- PRIMÀRIA 
- ESPECIALISTES 
- ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

- MONITORES 
MENJADOR 
- MONITORES PSICO 
- PAS 
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 Sigui capaç de desenvolupar instruments de comunicació diferents (tipus de 

llenguatge que puguin aplicar-se) en totes les vessants participant activament 

en la dinàmica de l’escola. 

 Tingui assolits els conceptes matemàtics bàsics. 

 Sigui respectuós amb els companys i els adults. 

 Sigui responsable i autònom. 

 Sigui capaç de investigar, raonar i tenir esperit crític. 

Relació amb les famílies:. 

 Fomentar la col·laboració adequada i responsable de pares i mestres. 

 Afavorir un clima d'acceptació i valoració de l'escola i del mestre. 

 Potenciar el diàleg família /escola. 

En relació a l'equip de mestres: 

 Afavorir la creació d'un esperit d'escola amb una comunitat de valors 
compartits. 

 Propiciar el treball en equip. 

 Consensuar els recursos educatius adequats en cada àrea i seguir una línia 
d'escola. 

En relació a l'entorn social: 

 Afavorir la coordinació escola / institucions. 

 Potenciar l'intercanvi d'experiències amb professionals d'altres escoles. 

 Participar en activitats culturals organitzades a nivell local. 

 

4.2     – Criteris Generals d’Avaluació. 

Per tal de donar coherència a l’avaluació de centre els equips de cicle consensuaran 

els criteris d’avaluació per cada curs.  

En alguns casos es pot plantejar la no promoció o l’avançament de curs, sempre i 

quan la mesura sigui fruit d’una reflexió de tot l’equip de cicle i estigui consensuada 

amb la CAD, l’EAP i la família. 

4.3     – La convivència al centre. 

Des del primer moment s’ha donat molta importància a la bona convivència, per això 

s’han anat creant documents com el Pla d’Acollida i el Projecte de Mediació, 
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precursors del pla de convivència al Centre (annex) que s’ha elaborat durant el curs 

2013/14. 

 

 

5.- INDICADORS DE PROGRÈS: 

5.1     – Indicadors de context. 

 Percentatge d’alumnat amb NEE. 

 Índex de mobilitat d’alumnat i professorat. 

 Percentatge de demanda del nostre centre com a primera opció de 

matriculació. 

5.2     – Indicadors de recursos. 

 Ràtio alumnat/professorat. 

 Projectes de centre. 

 Hores d’atenció a la diversitat per grup. 

 Hores d’atenció d’agents externs. 

5.3     – Indicadors de processos. 

 Seguiment de la línia d’escola per part de tots i totes les mestres. 

 Índex de satisfacció del professorat reflectit en la memòria anual. 

 L’Equip directiu i els coordinadors/es vetllaran per transmetre la línia d’escola 

al professorat que es vagi incorporant. 

5.4     – Indicadors de Resultats.   

Analitzarem els següents resultats per tal de fer les propostes de millora : 

 Resultats de la prova de sisè de Competències bàsiques. (av. Externa) 

 Resultats de l’avaluació diagnòstica. (av. Externa) 

 Resultats de la superació en les àrees instrumentals de cada cicle. (av. 

interna) 

 Resultats de les proves ACL de cada curs de Primària.(av. interna) 

 Resultats de les proves PAI de cada curs d’infantil.(av. interna) 

 

Tant el projecte de direcció com la PGC analitzarà aquests indicadors per tal de 

formular propostes de millora. 
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6.- PROPOSTES DE MILLORA: 

 Reformular els criteris d’avaluació de la comprensió lectora i l’expressió 

escrita. 

 Revisar i seleccionar activitats amb tot tipus de suport, processos 

d’ensenyament i de correcció a l’aula, seguint aquests criteris, en totes les 

àrees. 

 Concretar en la PGC els objectius de millora de la comprensió lectora i 

l’expressió escrita. 

 Implicar a les famílies en el procés lector. 

 Preveure el SEP en l’alumnat amb més mancances. 
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7.- ANNEXOS: 

 


