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Definició  
 
Aquest document recull els plantejaments educatius de caràcter general del nostre centre. 
Enumera i defineix els trets d’identitat del centre, formula els objectius que persegueix i 
expressa els criteris metodològics i l’estructura organitzativa del centre.  
Recull els valors, pautes de conducta, actituds, etc. que tots els membres de la comunitat 
educativa assumeixen conscientment. Defineix les línies de fons per a l’actuació del 
col·lectiu, i dóna caràcter i personalitat al centre.  
Té caràcter vinculant ja que en la seva elaboració han participat tots els membres de la 
comunitat educativa.  
 
 
1.- CARÀCTER PROPI 
 
L’Escola Roser Capdevila és un centre públic d’educació infantil i primària situat  al municipi 
de Polinyà. L’escola es va construir a l’any 2004 en una zona de nova edificació de Polinyà, 
on gran part de les famílies provenen de poblacions veïnes. 
La majoria de l’alumnat tenen com a llengua materna el castellà i el català es limita ser la 
llengua de l’escola en el temps de classe. La llengua habitual de relació entre l’alumnat és el 
castellà. 
 
 
 
2. - TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE 
 
L’escola es defineix com a: 
 

2.1.  Escola pública i democràtica 

 
L’escola pública Roser Capdevila està administrada i gestionada pel Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya. 
L’escola s’ha d’entendre com un servei públic a l’alumnat, les famílies i a la comunitat en 
general. 
L’escola pública és un dret per a tots els infants que permet vehicular el deure de les famílies 
de donar als seus fills i filles l’adquisició de les diferents competències. 
Oferim un ensenyament que respecta la diversitat d'aprenentatges, al màxim possible, per 
garantir la igualtat d’oportunitats i esdevenir una escola democràtica. 
Fomentem la participació democràtica de tots els agents educatius, per tant, és important 
escoltar, respectar, opinar i decidir entre tots, aquells aspectes que ajuden i beneficien la 
tasca educativa del centre. 
El Consell Escolar és màxim òrgan de gestió del centre on hi ha representada tota la 
comunitat educativa(professorat, famílies, AMPA, Ajuntament i personal no docent) 
escollida democràticament. 
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2.2.  Escola catalana i arrelada al medi 

 
El català és la llengua d’aprenentatge de l’alumnat i és la llengua vehicular del centre tant 
pedagògicament com administrativa. El centre ha de treballar per donar a conèixer la 
llengua i cultura catalanes a tots els infants, com a element integrador, respectant les 
diferents cultures pròpies de cada infant. A poc a poc anem introduint la llengua anglesa en 
alguna àrea curricular com a llengua important i vehicular també per a l’alumnat.  
L’activitat educativa tindrà en compte el coneixement de l’entorn natural i cultural proper, 
així com els costums  i tradicions locals.  
 

2.3.  Escola coeducadora i plural 

 
L’escola educa per igual sense cap tipus de discriminació per idees, races o creences i a partir 
d’un tractament d’igualtat en la tasca educativa de l’alumnat dels dos gèneres. El foment 
d’aquests valors farà aconseguir infants respectuosos amb els altres. 
Aquests factors es tindran en compte a l’hora de seleccionar els materials de treball, evitant  
les propostes d’activitats, les imatges i el llenguatge del material didàctic que no tinguin 
estereotips sexistes que dificultin la veritable educació, basada en les aptituds de les 
persones.  
La nostra escola entén la pluralitat, tant a nivell social, cultural i econòmic, com un element 
enriquidor, on tots podem aprendre de les diferents cultures i creences.  
 
 

2.4.  Escola oberta, activa i participativa 

 
Una escola oberta, innovadora, amb desig de rebre i acceptar noves propostes. Una escola 
amb una metodologia  que té com a eix fonamental l’alumnat, les seves inquietuds i 
interessos, fent-lo partícip del seu aprenentatge, per aquest fet, treballem per racons de 
treball i projectes. L’escola ha de participar i ha de permetre la participació en tot allò que 
generi educació. 
 

2.5.  Escola inclusiva i amb atenció a la diversitat 

 
Una escola per a tothom que integra sense diferenciar, que afavoreix processos d’igualtat 
potenciant una atenció a la diversitat inclusiva. Afavorim agrupaments flexibles, mestres de 
reforç dins i fora de l'aula. Impulsem currículums adaptats. Adaptem materials a les 
necessitats dels infants. 
L’escola és coneixedora de  la diversitat en la composició del seu alumnat (diversitat cultural, 
social, cognitiva,...) i vetlla per oferir els recursos pedagògics i socials que contribueixen a 
desenvolupar les capacitats pròpies de cada infant, segons les seves individualitats.  
 

2.6. Escola educadora en els valors socials. 

 
La nostra escola treballarà els valors socials i fomentarà actituds vers la formació integral del 
alumne. Els valors socials que es treballaran en tota l’educació infantil i primària estaran 
emmarcats tant en el treball d’aula com en els aspectes de relació amb els altres i en el 
medi.  
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Els valors que promou el nostre centre són els de l’autonomia, la  tolerància, la participació, 
la solidaritat, l’esperit  crític i reflexiu, l’esforç, l’originalitat, la creativitat, el respecte i 
manteniment  del medi natural, l’empatia i el respecte a les persones  i cultures, la 
cooperació i col·laboració entre companys/es.. 
Valors afavoridors d’un clima social d’aprenentatge i respecte entre la comunitat educativa i 
la societat on creixem. 
 
 
 

2.7. Escola Verda 

 
L’escola forma part de la Xarxa d’escoles Verdes  i, com a tal, té molt present els principis de 
respecte al medi ambient i sostenibilitat que formen part de l’activitat quotidiana de 
l’escola. Tractem aquests valors demanant la implicació de tota la comunitat educativa per 
aconseguir uns hàbits mediambientals que permetin un futur millor. A l’hora aprofitem els 
espais de l’escola; com l’hort escolar, l’entorn boscos proper i el pati del bosquet, per a 
treballar-hi les competències bàsiques amb un aprenentatges més vivencial. 
 
 

2.8. Impulsora de l’ús de les tecnologies per l’aprenentatge i el coneixement (TAC).  

 
L’escola afavoreix en els seus processos educatius l’ús de les noves tecnologies.  
Tant els mitjans informàtics com els audiovisuals representen un mitjà d’expressió i de 
millora de l’aprenentatge educatiu que des de l’escola impulsem a tots els nivells, és una 
eina més, per arribar a l’aprenentatge en la diversitat de l’alumnat que tenim.  
La gestió de la informació com a repte educatiu és  un dels factors claus en els aprenentatges 
educatius. Vetllem per que l’alumnat sigui capaç de seleccionar, administrar i gestionar la 
informació obtinguda de la xarxa. 
Treballem amb l’alumnat i les famílies l’ús responsable de les noves tecnologies per tal de 
fer-ne un bon ús i evitar conflictes entre l’alumnat. 
 

2.9. Col·laboració escola-família. 

 
Educar és una tasca compartida, una tasca que requereix l’esforç de totes les parts 
implicades per a una bona consecució.  
Considerem imprescindible la col·laboració de les famílies i la seva implicació en l’escola per 
anar tots junts per aconseguir el mateix objectiu: la formació integral dels infants, tant a 
nivell humà com intel·lectual i artístic, facilitant que cadascú desenvolupi al màxim les seves 
possibilitats. 
 

2.10. Educació laica. 

 
Creiem que l’espai de formació religiosa ha de ser l’espai familiar.  
L’escola no adoctrina en cap religió. Atenent a la diversitat, es respectaran les religions dels 
seus integrants.  
La religió pot ser un signe d’identitat però mai d’imposició cap als membres de la comunitat 
educativa. 
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3.-OBJECTIUS GENERALS D’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
Els objectius que es planteja l’escola seguint les directrius del Departament d’Ensenyament i 
adaptant-les al context propi són: 
 
 

 Impulsar llengua catalana com a llengua d'aprenentatge i de comunicació entre l’alumnat del 

centre. 

 Treballar per l’escolarització inclusiva de tot l'alumnat atenent les necessitats educatives de 

l'alumnat i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la màxima participació en els 

entorns escolars ordinaris. 

 Desenvolupar capacitats i competències bàsiques en el nostre alumnat per transformar la 

informació en coneixements. Aprendre a aprendre per a què siguin capaços de cercar 

informació, aplicar eines que afavoreixin l'aprenentatge, en definitiva fer que l'alumnat del 

centre sigui partícip del seu aprenentatge.  

 Vetllar per a què l’alumnat assoleixi les competències que li permetin desenvolupar al 

màxim les seves possibilitats.  

 Assolir un bon nivell de comprensió lectora, d'expressió oral i escrita, d'agilitat en el càlcul i 

en la resolució de problemes i d'autonomia en l'aprenentatge. 

 Impulsar l'aprenentatge de l’anglès, introduint-lo com a llengua estrangera a educació 

infantil.  

 Utilitzar l’anglès com a llengua vehicular i de comunicació a una altra  àrea curricular que la 

pròpia. 

 Fomentar valors, com ara la responsabilitat, la col·laboració, la cooperació entre alumnat, 

l’autodisciplina i la solidaritat, treballant l’educació emocional i competències socials amb 

l’alumnat.  

 Fomentar valors crítics en l’alumnat.  

 Integrar les tecnologies per l’aprenentatge i el coneixement (TAC) en el procés 

d'ensenyament-aprenentatge. 

 Vetllar per integrar en els processos d'ensenyament i aprenentatge continguts vinculats a la 

convivència i l'educació ambiental.  

 Garantir la coordinació entre el professorat de parvulari i primària i el de primària i 

secundària per afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges dels 

alumnes. 
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4.-METODOLOGIA 

 

L’escola treballa pel desenvolupament integral dels infants, mitjançant una metodologia per 
projectes, racons de treball, llibres... Vetllant per a què hi hagi un aprenentatge vivencial, 
motivador i significatiu. 
 
Treballem per projectes amb un aprenentatge engrescador i motivador, on l’alumnat és el 
veritable protagonista dels seus aprenentatges; on aprèn a gestionar el temps, 
experimentar, organitzar-se, treballar les relacions socials,  la col·laboració i l’autonomia.  
Els projectes ens permeten treballar d’una forma més globalitzada totes les competències 
bàsiques.  
A educació infantil també treballem per racons de treball. També  utilitzem  2 espais, un 
d’experimentació i un altre de matemàtiques,  on tot l’alumnat manipula materials i es 
respecta el ritme de treball individual. 
 
A primària hi ha una franja específica de treball per projectes. A més a més també hi ha 
hores destinades a les especialitats, matemàtiques i llengües.  
 
A l’escola es dóna  importància a l’àrea de l’educació artística  com una  forma de participar 
amb activitats externes a l’escola, potenciant la creativitat i interès. 
 
Tot el treball està encaminat a aconseguir l’èxit escolar de tot l’alumnat i que al finalitzar 
l’etapa de primària tinguin un sentit crític de la realitat, amb un clars valors de cooperació i 
col·laboració i siguin competents en el seu dia a dia. 
 
A l’escola realitzem sortides que complementen els aprenentatges de l’aula, i colònies al 
finalitzar cada cicle per desenvolupar en un altre ambient les seves habilitats socials.  
 

Per a realitzar les diferents activitats utilitzem diferents tipus d’agrupaments de l’alumnat:  
el treball en grup gran, en grup reduït, en parelles o de forma individual. Prioritzem el 
desdoblament de grups per potenciar l’expressió oral en llengua anglesa.  

L’educació emocional i el treball de les competències socials és un altre punt per aconseguir 
el benestar dels infants , l’autoregulació i la capacitat de resolució dels conflictes. Aquest 
treball està integrat en el dia a dia i forma part de la mirada que fem als infants. 

Paper del mestre 

El mestre té un paper de guia del procés d’aprenentatge de l’alumnat. És el qui provoca 
situacions d’aprenentatge tenint en compte el currículum i els interessos de l’alumnat. És qui 
vetlla per aconseguir la participació de tot l’alumnat del grup.  

Té en compte la diversitat de l’alumnat afavorint aprenentatges graduals tenint present el 
punt de partida de cada nen o nena i valorant el procés d’aprenentatge de cada infant. 

L’atenció a la diversitat al centre inclou a tot l’alumnat, potenciant els avenços de cada 
alumne en funció de les seves individualitats.  

Destaquem el treball de totes les competències però volem prioritzar una atenció especial 
per les competències comunicatives de caire lingüístic i audiovisual i per la competència 
metodològica d'aprendre a aprendre. 
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Avaluació 

L’avaluació és l’instrument que permet  prendre decisions que incideixin en la millora tant 
dels resultats d’aprenentatge com de les actuacions a realitzar per la consecució d’aquests 
resultats. 

L’avaluació té en compte el dia a dia de l’alumnat i la seva pròpia evolució. S’avalua tant el 
què aprèn, com el com ho aprèn. Una de les eines que utilitzem per avaluar són les 
rúbriques que ens ajuden a establir els nivells d’adquisició de les competències de forma 
objectiva, i també l’autoavaluació com a eina de millora del propi aprenentatge per part de  
l’alumnat.  

La informació a les famílies sobre l’evolució dels seus fills o filles es fa mitjançant l’informe 
trimestral a l’educació primària o quadrimestral a l’educació infantil. A primària al finalitzar 
el curs també s’entrega l’informe final de la nota mitjana del curs realitzat.  

Al llarg del curs marquem un calendari d’entrevistes personals tutor/a-família a l’inici del 
segon trimestre i a final de curs. Tanmateix quinzenalment tenim un espai per poder 
realitzar les entrevistes que sorgeixen de la demanda del mestre o de la família. 
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5.-OBJECTIUS GENERALS EN L’ÀMBIT DE L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ 

 

1.  Aconseguir el màxim de relació entre els àmbits familiar i escolar i afavorir la participació 
de les famílies en la dinàmica de centre. 

2. Desenvolupar i utilitzar instruments eficaços per a la comunicació dels diferents membres de 
la comunitat educativa; web, bloc, correu,...  

3. Dinamitzar el funcionament i responsabilitat del Consell Escolar per tal que esdevingui un 
veritable òrgan de decisió i gestió en el centre. 

4. Gestionar de forma planificada i transparent les aportacions econòmiques del Departament 
d’Ensenyament, subvencions de l’Ajuntament i d’altres, aprofitant totes les possibles 
aportacions de diferents entitats públiques i privades. 

5. Recollir i actualitzar la documentació acadèmica de l’alumnat. 

6. Aconseguir involucrar a tota la comunitat educativa amb els diferents projectes. 

7. Establir relacions de col·laboració, coordinació i intercanvi amb altres centres educatius i 
entitats tant de Polinyà, com d’altres poblacions properes. 

8. Aconseguir i mantenir una coordinació entre les activitats del centre i les complementàries; 
sortides, xerrades, colònies, activitats de la Diputació,... així com les extraescolars. 

9. Potenciar la formació permanent del professorat tant presencial com a nivell telemàtic. 

10. Organitzar i distribuir els recursos humans del centre segons les seves necessitats. 

11. Afavorir les relacions entre l’escola i les diferents Administracions per tal d’aconseguir una 
relació d’implicació i suport en la millora del centre. 

12. Participar en activitats culturals i educatives proposades per les institucions, sempre que 
tinguin cabuda dintre de la Programació Anual. 

13. Participar en el Consell Escolar Municipal. 

 

L’organització del centre requereix la intervenció del diferents òrgans de govern, coordinació 
i participació, les funcions dels quals queden especificades en les Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre(NOFC). 

 
 
 
 
 
 


