Escola Tiziana

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
Jo, Gemma Pérez Simó, com a directora de l’escola Tiziana de Tiana, i en aplicació de
les competències que estableix l’article 132 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació i d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 2018, per la qual s’aproven els
documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2018-2019, i un cop
escoltat el Consell Escolar en la sessió celebrada en data 8 de maig de 2019, resolc
aprovar el Projecte Educatiu de l’escola Tiziana, adjuntat a aquesta resolució, i
comunicar aquesta resolució a l’Administració competent, a la Inspecció, al Consell
Escolar i donar-la a conèixer a tota la comunitat educativa.

I perquè així consti, signo.
Signat
Gemma
digitalment per
Pérez Simó - Gemma Pérez
Simó - DNI
DNI
(AUT)
46715446P 46715446P
Data: 2019.07.08
(AUT)
13:48:02 +02'00'

Gemma Pérez Simó
Directora
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Tiana, 9 de maig de 2019
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1. INTRODUCCIÓ
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (article 91) estableix que tots els centres
vinculats al Servei d'Educació de Catalunya han de disposar de Projecte Educatiu. Els
centres del sistema educatiu català han de recollir els principis rectors del sistema
educatiu que s'estableixen a l'article 2 de la Llei 12/2009. A més, els centres de
titularitat pública han d'incloure els principis específics que s'estableixen a l'article 93
de la Llei 12/2009.
El Projecte Educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres, recull la
identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit amb la
finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament
educatiu, d'acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 d'agost,
d'autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en l'àmbit del
centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu.
El Projecte Educatiu de centre és el document estratègic marc de la institució escolar
que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió
econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En
aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets
característics del centre, d'acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els
objectius del centre.

següents: Definició institucional: la identitat del centre, el caràcter propi, les seves
característiques, els elements de context i les necessitats educatives dels alumnes.
Objectius del centre: les prioritats i els plantejaments educatius en termes d'equitat i
d'excel·lència, coeducació, convivència, inclusió i atenció a la diversitat. Criteris per a
la concreció i el desenvolupament dels currículums, l'organització pedagògica,
l'estructura organitzativa pròpia, els aspectes relacionats amb la singularitat dels
ensenyaments del centre, l'aprenentatge de la convivència, la col·laboració entre els
sectors de la comunitat educativa, la relació del centre amb l'entorn social i, en el cas
dels centres públics, les seves implicacions en la definició de llocs de la plantilla
docent amb perfils professionals singulars.
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El Projecte Educatiu és el document mare sobre el qual s’han d’erigir tots els altres
projectes i documents que el concretaran en tots els seus àmbits i l’adaptaran a les
necessitats canviants del fet educatiu.
El Projecte de direcció, tal com estableix l'article 23 del Decret 155/2010, de 2 de
novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu
professional docent, ha d'ordenar el desplegament i l'aplicació del PE durant el seu
període de vigència.
Les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre) regulen els aspectes
organitzatius i de funcionament en l’àmbit de govern, el pedagògic, el social i
l’administratiu.
El Projecte Lingüístic de centre recull el tractament de les llengües al centre d'acord
amb la normativa vigent, que es concreta a partir de la realitat sociolingüística de
l'entorn.
El Pla TAC engloba els criteris per a la planificació del desplegament i la inserció de
les tecnologies digitals en els àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu.
El Pla Anual i la Memòria Anual són els documents que anualment donen vida als
altres projectes. La seva funció és concretar i avaluar les propostes per assolir els
objectius plantejats.
En els centres públics correspon al director o directora formular la proposta inicial del
Projecte Educatiu i fer-ne les modificacions i adaptacions corresponents, impulsar-ne
definitiva. El claustre de professors –òrgan de participació dels professors en el control
i la gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes
educatius del centre– intervé en l'elaboració, la modificació i l’actualització del PE i
aprova els aspectes pedagògics dels documents de gestió del centre.
El PE és un document accessible a tota la comunitat i es difon mitjançant el web del
centre. El PE orienta i vincula les actuacions de tots els membres de la comunitat
escolar, que l'han de respectar. L'exercici professional del personal i les seves
funcions es desenvolupen d'acord amb la normativa vigent i d'acord amb els principis,
valors, objectius i continguts del PE.
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2. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL I TRETS D’IDENTITAT.
QUI SOM?



El que ens mou...

L’Escola Tiziana va obrir les seves portes fa nou cursos, l’any 2010. Aquests primers
anys han estat carregats d’il·lusió i treball constant. L’esforç de totes les persones que
configuren l’equip de treball ha estat molt important, sobretot la dedicació de tot l’equip
pedagògic. Hem pres moltes decisions i hem donat forma al nostre projecte.
Durant aquests anys hem avaluat i valorat els passos que hem anat donant i hem fet
les modificacions necessàries per donar forma a un Projecte Educatiu que doni
resposta a les necessitats canviants de l’entorn i al dinamisme que acompanya al fet
educatiu.
Això implica un canvi. L’alumnat és protagonista, com sempre, de les nostres
actuacions. Per aquest motiu, la pregunta clau no és què hem de fer per ensenyar
millor, sinó què hem de fer perquè el nostre alumnat aprengui més i millor. Per tant, els
aprenentatges han de ser més permanents, més transferibles i més productius.

Les característiques dels alumnes d’ara i la societat en la que
els tocarà viure i desenvolupar-se com a persones plenes i
estratègies i les habilitats guanyen terreny als continguts.
Comptem amb un passat curt, però tenim un present i un futur que ens il•lusiona i ens
engresca a fer les coses ben fetes, reflexionades, compartides i constantment
avaluades per poder mantenir-les o canviar-les.

Volem que a l’escola l’alumnat sigui feliç, que els emocioni
participar de les nostres propostes, que siguin protagonistes i
constructors de la seva pròpia xarxa d’aprenentatges, que
s’esforcin per estar satisfets dels seus propis progressos i
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que adquireixin valors de vida que els facin triar bé, ser bons i
compromesos.


El que ens envolta...

INSTITUCIÓ
L’escola Tiziana és un centre educatiu de titularitat pública. Actualment compta amb
una línia per cada nivell educatiu, doblada, excepcionalment, en un dels nivells de
Primària.
En els darrers cursos, les dades de matrícula han estat elevades pel que fa als nous
alumnes d’Educació Infantil 3 anys i hi ha hagut noves matrícules a altres cursos
promogudes, en la majoria dels casos, per canvis de domicili. Igualment, les baixes
que s’han causat darrerament també han estat promogudes majoritàriament per
aquest motiu.
L’ALUMNAT
L’alumnat de l’escola Tiziana prové d’una població estable amb mobilitat molt reduïda
que, en la majoria dels casos, com he citat anteriorment, s’atribueix a canvis de
domicili. La majoria dels alumnes del centre resideixen a Tiana i hi ha un petit grup que
viu a Montgat, a Sant Fost de Campsentelles o a Badalona.

LES FAMÍLIES
Les famílies formen un grup heterogeni. Els nivells socioeconòmics i culturals són
diversos, però podem afirmar que la mitjana se situa en un nivell mitjà-alt. El grau
d’implicació en l’assistència a les activitats escolars que es proposen i el grau de
col·laboració que ofereixen en els requeriments escolars és, en la majoria dels casos,
elevat.
L’ENTORN
L’escola Tiziana està ubicada dins del municipi de Tiana. Tiana està situada a la
Serralada de Marina i a la costa de llevant de Catalunya, a la part més meridional de la
comarca del Maresme. Confina al nord amb els municipis veïns de Santa Maria de
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Martorelles i Sant Fost de Campsentelles, a llevant amb el Masnou i Alella, a migdia
amb Montgat, i a ponent amb Badalona. Tiana té una extensió de 7,90 km², la major
part de bosc, vinya i matoll. Aquesta extensió de bosc i vinya, així com les
innumerables hortes i vivers que s’hi alberguen, permeten a l’escola potenciar la
descoberta de l’entorn i el coneixement del medi amb activitats i col·laboracions
directes.
Tiana té 8446 habitants (gener 2015), situant-se encara per sota dels municipis del seu
entorn com Badalona, Montgat, el Masnou o Alella. L'escassetat de sòl declarat
urbanitzable i la tipologia constructiva del municipi no ha permès que el creixement del
municipi fos espectacular. Això fa que Tiana sigui un municipi petit i familiar on les
activitats educatives tenen un pes important en el dia a dia de la vila.
Els llocs de treball a Tiana són reduïts i estan destinats majoritàriament als serveis,
concretament a aquells relacionats amb la satisfacció de les necessitats més
immediates de les famílies, com l'alimentació. Aquesta característica permet a
l’alumnat descobrir l’entorn proper amb facilitat, és habitual comptar amb la
col·laboració de comerciants i altres serveis per a qualsevol activitat que es vulgui
desenvolupar dins del municipi.
L’edifici de l’escola Tiziana té un antiguitat d’uns 40 anys. Amb el pas dels anys s’hi
han realitzant intervencions per a millorar la seva conservació, tot i que en alguns
casos el seu estat de conservació és millorable i cal continuar invertint esforços perquè
les dues Administracions al càrrec vagin destinant partides econòmiques per a la

L’EQUIP DOCENT
Pel que fa al personal docent, actualment, l’escola Tiziana compta amb una plantilla de
setze mestres distribuïts en les següents especialitats, tot i que són 19 les persones
físiques que componen el claustre.

COMPOSIÓ DE LA PLANTILLA DOCENT
INF

5

PRI

6

PAN

2

PMU

1

16
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El que ens ha fet ser com som...

El primer Projecte Educatiu de l’escola pensava en l’alumne com a protagonista.
Durant aquests nou anys no ho hem perdut de vista.
Aquests són els nou principis que ens han fet avançar fins on estem ara.

SOM ESCOLA ...



Escola, docents i famílies, que creen un ambient d’aprenentatge
agradable on l’alumnat se sent motivat, afrontant els nous reptes amb
interès i il·lusió, convidant-los a desenvolupar una actitud de vida
positiva vers l’aprenentatge.
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Escola que estimula l’autonomia i l’esforç personal de l’alumnat motivant
iniciatives i responsabilitats que el permetran viure, conviure, compartir
i avançar.



Escola que ajuda a l’alumnat a estimar-se i a valorar-se creant una
imatge positiva d’ells mateixos i dels companys, proporcionant-los eines
per interpretar, canalitzar i transmetre les seves emocions i que promou
que l’alumnat sigui reflexiu i creatiu a partir de la descoberta.



Escola que ofereix un espai i un temps perquè tot l’alumnat pugui
desenvolupar les seves capacitats, formant persones competents
capaces de desenvolupar-se amb èxit en el seu entorn.



Escola que proposa activitats funcionals i significatives per l’alumnat
vinculades al seu entorn proper, utilitzant els recursos propis de la seva
generació, participant dels actes propers i gaudint de les possibilitats
que ofereix l’entorn.



Escola que vetlla per la innovació educativa i per adequar-se als nous
reptes socials amb un equip directiu que impulsa el treball en equip
coherent i cohesionat, i que promou l’avaluació de centre com una eina
per millorar.



Escola que, juntament amb les famílies i l’entorn, forma una comunitat
educativa que fa possible el desenvolupament intel·lectual i humà de
l’alumnat.
Escola que transmet valors de respecte a la pluralitat, tolerància,
empatia, actitud de diàleg... per gaudir d’una bona convivència, fomenta
un model solidari i cooperatiu incorporant la mediació com a eina de
gestió positiva i fomenta la cohesió social oferint les oportunitats i els
estímuls que cada alumne/a necessita. Tots som diferents, aquesta és la
condició que ens iguala.



Escola compromesa amb el medi ambient que incorpora criteris
ambientals i de sostenibilitat en el fer de cada dia i que promou un estil
de vida sà.

Sense perdre de vista cap d’aquests principis, el nostre Projecte Educatiu ha anat
evolucionant per donar resposta als canvis que ens han anat acompanyant.
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Com a equip docent reflexionem anualment sobre què hem de
mantenir, què hem de millorar i sobre què hem de fer per

PROJECTE EDUCATIU 2019 - ESCOLA TIZIANA

avançar.

1
4

3
OBJECTIUS DE CENTRE I PERFIL
DE L’ALUMNAT

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

PROJECTE EDUCATIU 2019 - ESCOLA TIZIANA

Escola Tiziana

1
5

PROJECTE EDUCATIU 2019 - ESCOLA TIZIANA

Escola Tiziana

1
6

Escola Tiziana

3. OBJECTIUS DE CENTRE I PERFIL DE L’ALUMNAT
QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?
En el moment que decidim renovar el Projecte Educatiu a l’escola, el primer que fem
amb el claustre és decidir els objectius de centre a través de pensar en el perfil que
volem que el nostre l’alumnat tingui en acabar l’escolarització a l’etapa de Primària al
nostre centre educatiu.
Els debats i propostes de l’equip docent ens porten a especificar aquest perfil. Com a
equip educatiu, volem que el nostre alumnat es desenvolupi amb èxit en l’àmbit

En l’àmbit acadèmic volem destacar la importància dels processos, les habilitats, les
estratègies i els relacions entre els aprenentatges per sobre del coneixement parcel·lat
de continguts.
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En l’àmbit social i emocional volem posar l’accent en el respecte cap a un mateix i cap
als altres, en les relacions personals com a font d’aprenentatge per si mateixes i en els
valors cívics, democràtics i tolerants que els han de facilitar participar en la nostra

En l’àmbit personal els volem fer forts en aquelles actituds de vida que els ajudaran a
progressar amb èxit en qualsevol fita que es proposin.
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Així doncs, aquest és el nostre objectiu de centre. Un objectiu encarat a propiciar que
els nostres alumnes siguin competents, compromesos, amb valors personals i socials
indispensables i amb una actitud de vida d’aprenentatge continu.

Volem que a l’escola l’alumnat sigui feliç, que els emocioni
participar de les nostres propostes, que siguin protagonistes i
constructors de la seva pròpia xarxa d’aprenentatges, que
s’esforcin per estar satisfets dels seus propis progressos i
que adquireixin valors de vida que els facin triar bé, ser bons i

CONCRECIÓ DELS OBJECTIUS DE CENTRE
1. Crear un ambient escolar positiu que convidi a respectar als altres i l’entorn i
ens faciliti gaudir d’una convivència enriquidora.
2. Consolidar un equip educatiu compromès amb el projecte que lideri els canvis
necessaris per garantir el benestar de l’alumnat i els seus progressos en els
aprenentatges.
3. Compartir aquest projecte amb les famílies i acompanyar-les en el camí
educatiu dels infants per a consolidar una comunitat educativa compromesa.
4. Estimular a l’alumnat perquè desenvolupi una actitud d’aprenentatge, superació
i esforç al llarg de la seva vida.
5. Dotar a l’alumnat de valors socials que els permetin establir relacions basades
en el respecte, l’empatia, la solidaritat, la cooperació i la tolerància.
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6. Oferir a l’alumnat experiències i situacions en les que puguin mostrar iniciativa i
emprenedoria, i puguin desenvolupar habilitats de pensament que els permetin
construir opinions crítiques que impactin en la millora dels seus aprenentatges,
les seves relacions i en l’entorn.
7. Propiciar que l’alumnat adquireixi les destreses i coneixements necessaris per
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4. CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE.
COM HO ACONSEGUIM?

L’equip de mestres ha reflexionat per concretar quines són les actuacions que duem a
terme per potenciar cada un dels tres àmbits.
En l’àmbit acadèmic les actuacions se centren en fer que l’alumnat sigui protagonista



ACTUACIONS EN L’ÀMBIT ACADÈMIC

Volem que l’alumnat sigui capaç de desenvolupar les competències lingüístiques
bàsiques tant en llengua catalana com en llengua castellana, per poder-se comunicar
eficaçment de manera oral i per escrit.

PROJECTE EDUCATIU 2019 - ESCOLA TIZIANA

dels seus aprenentatges, dels seus progressos i de la seva avaluació.

2
3

Escola Tiziana

També volem que l’alumnat adquireixi almenys una llengua estrangera amb una
competència comunicativa bàsica que li permeti expressar i comprendre missatges
senzills i comunicar-se amb altres en situacions quotidianes.
En l’àmbit matemàtic provoquem curiositat, proposem reptes i donem prou temps per
investigar i reflexionar. Encoratgem a l’alumnat a construir els seus aprenentatges i
l’ajudem a prendre consciència del seu progrés. Això ho fem en un ambient de classe
que afavoreix l’intercanvi d’idees i anima a la reflexió, on l’alumnat no ha de tenir por
d’arriscar-se a fer propostes i exposar la seva manera de pensar.
Els projectes i els reptes ens proporcionen situacions d’aprenentatge contextualitzat i
interdisciplinari, promouen la construcció del coneixement i la relació entre conceptes,
fan que l’aprenentatge sigui més transferible i significatiu i per tant, més estable en el
temps. Promovem que l’alumnat sigui creatiu en les seves produccions artístiques,
lingüístiques i també en la resolució de problemes, ja siguin matemàtics o de la vida
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ACTUACIONS EN L’ÀMBIT SOCIAL

L’objectiu d’aquest àmbit és donar elements als alumnes perquè siguin capaços de
viure plenament i de manera feliç, i perquè puguin contribuir al benestar dels qui els
envolten, tant dels qui els són més propers com dels qui, desconeguts, els són més
llunyans.
En el món complex d’avui és imprescindible treballar actituds i valors que contribueixin
a la convivència, al respecte dels drets de les persones i a l’assoliment d’unes
condicions de vida dignes per a tothom. Els alumnes, en el marc d’una escola
propis d’una societat democràtica: la llibertat i la responsabilitat personal, la solidaritat,
el respecte, la igualtat i l’equitat.
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ACTUACIONS EN L’ÀMBIT PERSONAL

Aquest àmbit promou en els alumnes les habilitats de pensament i de raonament que
són la base del sistema de judicis i valors que orienta la nostra actuació com a
membres de la societat i que conforma, en definitiva, una determinada actitud de vida.
Aquestes habilitats han de promoure un pensament independent i autònom que pugui
contrastar de manera crítica les opinions dels altres, tant les directes com les
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transmeses pels mitjans tecnològics i de la informació, per tal d’acceptar-les o
descartar-les. Un pensament que ha de ser lògic, raonable, ordenat i clar, perquè
contribueixi a la comprensió adequada de la realitat i a la formació d’un judici propi.
Transformem el model d’avaluació per aprendre millor. Aprendre comporta identificar
les dificultats i els errors, comprendre quines són les seves possibles causes i prendre
alguna decisió sobre com superar-les. Per tant, s’aprèn a partir dels errors, de les
dificultats o dels obstacles.

“Hem de passar d’una avaluació de l’aprenentatge a una
avaluació entesa com aprenentatge”
(Neus Sanmartí)
Busquem la regulació del procés d’aprenentatge realitzat pel propi alumnat a través del
qual van construint un sistema personal d’aprendre i el van millorant progressivament
amb la ﬁnalitat de ser més autònoms com a aprenents. Convidem a l’alumnat a tenir
una actitud d’aprenentatge durant tota la vida. Volem que l’alumnat vulgui aprendre i
millorar per estar satisfet/a amb ell o ella mateixa, no per satisfer als altres.

Com a docents som coneixedors que l’èxit educatiu de les
nostres actuacions no dependrà, en gran part, de les
nostra actitud i el nostre ser mestre o mestra.
Per aquest

motiu, el claustre ha dissenyat un document per destacar les bones

actituds que ens ajudaran a completar amb èxit les actuacions que ens proposem.
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...DE L’ESCOLA TIZIANA
Tots SOM MESTRES de tot l’alumnat en tot moment.
1. Sempre tracto a l’alumnat amb RESPECTE i sempre
vetllo perquè el respecte sigui la base de les seves
relacions.
Mai passo per alt una falta de respecte, per petita que
sigui.

3. Saludo a qui trobo i quan arribo a un lloc, demano les
coses bé i agraeixo tot el que cal. Animo a l’alumnat a fer
ús d’unes BONES NORMES DE CONVIVÈNCIA.
4. Em mostro AFECTUOSA amb l’alumnat. Cuido les
meves paraules, el to de veu i les mirades.
5. Sóc bona OBSERVADORA. Em fixo en les necessitats
de l’altre i tinc una bona actitud d’escolta. Actuo per
donar resposta i buscar solucions.
6. Afronto el dia amb una ACTITUD POSITIVA. Em mostro
contenta i agradable amb els altres propiciant un clima

PROJECTE EDUCATIU 2019 - ESCOLA TIZIANA

2. Quan veig una cosa fora de lloc, hi poso remei. Sóc
RESPONSABLE de la bona salut del meu entorn. Convido
a l’alumnat a ser-ho també.
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d’aula relaxat, còmode i de confiança. Faig que l’alumnat
participi d’aquest AMBIENT POSITIU.
7. Potencio les habilitats i qualitats de l’alumnat i els faig
saber les que tenen. Valoro positivament els seus
progressos i els motivo per continuar millorant.
8. Contextualitzo bé les tasques que proposo. Ajudo a
l’alumnat a recordar el què hem fet anteriorment. Explico
la NECESSITAT i la UTILITAT de la tasca encomanda.
9. Sóc EXIGENT i transmeto a l’alumnat el valor de
l’ESFORÇ. Estic COMPROMESA amb la seva evolució i
no passo de llarg davant les seves dificultats i
necessitats.
10.
Treballo en EQUIP, sóc part d’aquest projecte.
M’implico activament en el que faig i comparteixo amb
els altres la meva tasca. Faig aportacions constructives
que ens ajuden a créixer.
En aquest àmbit no hi ha actuacions específiques que en
TOTES les actuacions que portem a terme procurin el
desenvolupament favorable d’aquest àmbit.
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AVALUACIÓ

COM HO AVALUEM?
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INDICADORS DE PROGRÉS
Els indicadors de centre són variables que expressen en termes quantitatius aspectes
essencials del context, recursos, processos i resultats d’un centre educatiu.

A continuació es detallen els indicadors i els documents o mitjans avaluadors que els
recolliran a cada curs acadèmic.
SIC - Sistema d’Indicadors de Centre (Inspecció Educativa)
MEM - Memòria Anual
AVAC - Avaluació de Centre (Inspecció Educativa)
INT - Mecanismes interns de recollida de dades i avaluació
INDICADORS DE CONTEXT
Els indicadors de context són variables externes i internes que ens permeten
interpretar els altres indicadors.
Percentatge de demanda d’escolaritat a P3 i altres cursos (SIC)
Índex de retards de l’alumnat (INT)
Índex d’absències de l’alumnat (SIC)
Índex d’absències de l’equip docent (SIC i INT)
Índex de mobilitat de l’equip docent (SIC i INT)

INDICADORS DE RECURSOS
Els indicadors de recursos mesuren el grau d’aprofitament dels recursos del centre i la
seva gestió.

Ràtio alumnes/mestres (SIC)
Nombre d’actuacions anuals dutes a terme per a la millora de l’edifici (INT)
Nombre de reparacions dutes a terme per a la millora de l’edifici (INT)
Grau de satisfacció de l’equip docent amb el funcionament dels bancs de recursos dels
diferents àmbits acadèmics (INT I MEM)
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INDICADORS DE PROCESSOS
Els indicadors de processos mesuren l’eficàcia i l’eficiència dels processos que fa
l’escola per obtenir els resultats desitjats.
Àmbit de govern
Grau d’assoliment dels objectius proposats al Pla Anual (MEM)
Grau de satisfacció dels mestres del claustre amb les estratègies dissenyades al Pla
Anual per a la implementació del PE (MEM)
Grau de satisfacció dels mestres de nova incorporació amb l’aplicació del Pla
d’acollida (MEM)
Valoració i avaluació de centre AVAC (AVAC)
Resultats anuals del SIC (SIC)
Àmbit d’ensenyament i aprenentatge
Grau de satisfacció de l’equip de mestres amb la gestió del temps planificada a cada
curs escolar (MEM)
Grau de satisfacció de l’equip docent amb les metodologies establertes i de nova
incorporació (MEM)
Grau de satisfacció de l’equip directiu i l’equip docent sobre la gestió feta de l’atenció a
la diversitat a cada curs escolar (MEM)
Àmbit de suport al procés d’ensenyament i aprenentatge
Percentatge de mestres que participen en la formació de centre (MEM)
cada curs escolar, així com amb el funcionament de l’equip de coordinació i els cicles
(MEM)
Nombre de documents redactats per donar suport a les metodologies establertes i a
l’equip docent (MEM)
Àmbit administratiu
Grau de satisfacció de l’equip docent i l’equip directiu amb l’arxiu digital (MEM i INT)
Àmbit de relació amb l’entorn i convivència
Grau de satisfacció de les famílies amb iniciatives, activitats, sistemes de comunicació
i organització (MEM)
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INDICADORS DE RESULTATS
Percentatge d’alumnes que superen les proves de Competències Bàsiques a 6è de
Primària (MEM I SIC)
Percentatge d’alumnes que superen l’Educació Primària (MEM I SIC)
Correlació entre els resultats de les proves d’avaluació interna i els d’avaluació externa
(MEM)
Percentatge d’alumnes que superen el Cicle Mitjà (MEM I SIC)
Percentatge d’alumnes que superen el Cicle Inicial (MEM I SIC)
Percentatge d’alumnes que supera els diferents àmbits a cada nivell d’Educació
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APROVACIÓ I DIFUSIÓ
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APROVACIÓ
L’article 94 de la LEC estableix que la formulació del projecte educatiu dels centres
públics correspon al claustre de mestres, a iniciativa del director o directora.
Per altra banda, l’article 132 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació,
especifica, com a funcions del director o directora de centre, “aprovar els projectes i les
normes a les que fa referència el capítol II del títol V de la mateixa Llei orgànica”, entre
les quals hi figura el Projecte Educatiu.
A més a més, la Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i
gestió de centres, de 20 de juny de 2018, especifiquen que:
“En els centres públics correspon al director o directora formular la proposta
inicial del projecte educatiu i fer-ne les modificacions i adaptacions
corresponents, impulsar-ne l'elaboració tot garantint la participació de la
comunitat escolar i aprovar-ne la proposta definitiva.
El claustre de professors –òrgan de participació dels professors en el control i
la gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes
educatius del centre– intervé en l'elaboració, la modificació i l’actualització del
projecte educatiu i aprova els aspectes pedagògics dels documents de gestió
del centre.
Els centres disposen d'autonomia per definir el procés d'elaboració del PEC, tot

escolar. Els processos participatius afavoreixen el compromís i la implicació de
les persones en l'aplicació dels projectes.”
Per tant, aquest Projecte Educatiu serà aprovat per la directora de l’escola, amb la
participació i suport del claustre de mestres, i un cop hagi estat escoltat el Consell
Escolar de centre.
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DIFUSIÓ
La difusió del Projecte Educatiu es realitzarà de la següent manera:
- Es lliurarà una còpia al director dels SSTT Maresme-Vallès Oriental,
com a representant de l’Administració i el Departament d’Educació.
-

Es lliurarà una còpia a la Inspecció d’Educació del Departament
d’Educació.

-

Es lliurarà una còpia a cada membre del claustre.

-

Es lliurarà una còpia a cada membre del Consell Escolar.

-

Es publicarà al web del centre i es comunicarà a tota la comunitat
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educativa perquè el pugui consultar.
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