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1.Característiques de l'entorn del centre i trets d'identitat. 
1.1. DENOMINACIÓ.

En reunió del Consell Escolar celebrada a Lloseta dia 26-02-1988 es va decidir per majoria 
que el nom del Centre seria Col·legi Public ES PUIG. Abans era Colegio Nacional Mixto de 
Lloseta.
1.2. ORGANITZACIÓ D'ESPAIS I RECURSOS.
1.2.1. Dels edificis en general.

L’escola està dividida en tres edificis, separats per un carrer. L’edifici d’Infantil, inaugurat
l’any 2003. L’edifici de Primer i Segon d’Educació Primària, inaugurat el 2011. L’edifici de Tercer 
a Sisè de Primària està al costat del poliesportiu municipal. Els edificis es troben a les afores del 
poble a la zona coneguda amb el nom des Puig. L’adreça del centre es Camí des Puig sense número.
1.2.2. De les aules.

Edifici d’Infantil: 9 aules i aula de psicomotricitat
Edifici de  Primer i Segon d’Educació Primària : 8 aules, sala de mestres i 2 despatxos 

d’especialistes. Menjador.
Edifici de Tercer a Sisè de Primària: 15 aules, sala de mestres, cuina, secretaria, direcció i 

despatxos. Poliesportiu.
1.2.3. De l'ús de les instal·lacions.

Les instal·lacions a hores no lectives, també les utilitza l'AMIPA per fer activitats 
extraescolars; la coral infantil i els Serveis Socials de l’Ajuntament per fer activitats de repàs. El 
pavelló també s'utilitza, per els equips locals fora de l'horari escolar. Si algun col·lectiu vol utilitzar-
les dirigirà un escrit a la Direcció del Centre. Els camps d'esports s'utilitzaran durant l'horari lectiu 
sempre que els professors d'Educació Física ho autoritzin.
1.3. SERVEIS
1.3.1. Menjador:

Per utilitzar aquest servei s’ha de tenir en compte l’annex III que fa referència al 
funcionament del menjador
1.3.2. Guarderia.”Matinet”

Aquest servei també està regulat a l’annex II
1.4 PRINCIPIS BÀSICS:

L'escola es respectuosa amb els valors de la societat democràtica, amb les diverses maneres
de pensar i, per això, intenta estimular la solidaritat, el respecte als altres i l'actitud de diàleg, sense
fer discriminacions de raça, religió,sexe o lloc de procedència familiar. Pel que fa al pluralisme i a 
la confessionalitat, l'escola com a tal, no adopta posicions religioses o atees, ni tampoc adopta 
partidismes sobre qualsevol tendència ideològica o política determinada. En tot cas, cap d'aquestes 
qüestions de creença o ideologia personals, no influiran ni afectaran al normal funcionament de les 
activitats programades per l'escola. Igualment, i pel que fa a la coeducació estam d'acord amb la 
igualtat de drets i amb la no discriminació en l'activitat educativa. L'ensenyament que s'imparteixi 
als nins/es serà igual i es desenvoluparà en un marc de coeducació efectiva i real.
1.4.1 Llengua d'aprenentatge

El català és la llengua vehicular i d'ensenyament del Centre. És la llengua en la que els
alumnes realitzen els seus primers aprenentatges mitjanant processos d'immersió. L'escola ha 
normalitzat l'ús del català com a llengua de comunicació (oral, escrita, en l'administració, en la 
retolació del Centre,...). El castellà es dóna com a assignatura des de l'inici d'Educació Primària. La 
finalitat és garantir que a l'acabament de l'escolaritat l'alumnat tengui un domini oral i escrit de totes
dues llengües oficials. L'escola informa a les famílies d’aquests principis perquè puguin exercir els 
seus drets. L'anglès es treballa a partir d’Infantil. El Projecte Lingüístic del centre estableix totes 
aquestes qüestions de manera més específica.
1.4.2 Línia metodològica.

La nostra línia metodològica es fonamenta en els següents eixos:
1. Un tracte personalitzat que s'adapta al ritme evolutiu i a les capacitats intel·lectuals de
cada infant, tenint especial esment en la part emocional de cada un d’ells.



2. Els infants són els vertaders protagonistes dels seus aprenentatges, utilitzam metodologies 
actives. 
3. Cercam aprenentatges que partesquin de la realitat propera i siguin significatius.
4. Volem fer als infants el màxim de competents que sigui possible, a partir de les seves 
possibilitats.
5. També han de prendre part de l’avaluació, tant treballant l’autoavaluació com la coavaluació.
6. Les noves tecnologies han de ser present en aquests aprenentatges, essent una eina motivadora i 
alhora eficaç.
7. L’escola no pot ser una institució tancada, i per tant , obrim els aprenentatges més enllà de les 
parets del centre.
1.4.3 Modalitat de gestió.

La gestió interna l'escola està regulada per: 
- L'Equip Directiu.
- El Consell Escolar.
Per a la planificació i coordinació educativa l'escola està estructurada amb:
- Equips de Nivell i Cicle.
- Claustre de Professors.
- Comissió de Coordinació Pedagògica.

2.Valors i objectius educatius. Prioritats d'actuació.
El nostre Projecte Educatiu pretén generar oportunitats d'aprenentatge i de creixement, 

acompanyant alumnat i famílies des de la pedagogia activa, cercant en tot moment la millora 
contínua i, amb una clara vocació de servei que vetlla per aconseguir un clima de confiança i de 
respecte, construint una relació emocional positiva entre totes les persones de la comunitat 
educativa. El nostre paper com a docents és el de guiar i acompanyar l’alumne, reconeixent-lo amb 
les seves habilitats i els seus ritmes d’aprenentatges, amb respecte i una comunicació assertiva. 
L’objectiu final serà que l’infant pugui desenvolupar totes les seves competències i habilitats, i 
pugui mostrar tots els seus talents per poder assolir un alt grau d’autonomia. 

2.1 OBJECTIUS D'ÀMBIT PEDAGÒGIC
- Cercar l'adequació dels objectius i continguts al nostre context sociocultural, relacionant-los
amb l'entorn proper dels alumnes mitjanant l'obertura de l'escola al poble i l'aplicació de
projectes d'innovació.
- Tenir en compte les característiques individuals de cada alumne/a amb un propòsit especific
d'atenció complementaria als alumnes amb necessitats educatives especials.
- Tenir el màxim d'autonomia personal possible respecte al treball en general.

- Aprendre a comunicar les idees bàsiques en forma correcte, clara i comprensible.

- Ser capaç d’auto avaluar-se i avaluar als altres.
- Valorar l’esforç, la feina ben feta i la responsabilitat com a valors fonamentals de l’escola.
- Realitzar una selecció i utilització del material didàctic adequat als principis de coeducació i
que potencii l'activitat i creativitat dels alumnes.

2.2 OBJECTIUS ÀMBIT INSTITUCIONAL.
- Fomentar la participació de tots els membres de la comunitat educativa en el funcionament del 
centre.
- Millorar la coordinació entre els diferents membres de la comunitat educativa aprofitant les 
avantatges que ens donen les noves tecnologies.
- Fer present el centre en la vida del poble col·laborant  activament amb les altres institucions locals
i regionals.



- Participar en projectes internacionals per donar a conèixer la tasca del centre i al mateix moment 
conèixer altres experiències educatives.

3. Principis i criteris bàsics que caracteritzen el centre referits 
a la intervenció educativa, l’orientació i l’avaluació.

3.1 En quant a la intervenció educativa.
Feim una clara aposta per les metodologies actives, on els infants són els vertaders 

protagonistes dels aprenentatges. Entenem que és imprescindible respectar el moment de 
desenvolupament on es trobin els infants. Hem de ser al seu costat per tal de provocar els conflictes 
cognitius que els faran créixer i madurar, i per tal de poder ajudar-los en el cas que apareguin 
dificultats que no puguin superar per ells mateixos. Hem d’aprofitar, sempre que sigui possible, les 
seves motivacions i interessos. Hem d’intentar que les famílies i la resta de components de la 
comunitat educativa, tenguin un paper rellevant en aquest procés. 

3.2 En quant a l’orientació.
L’acció tutorial, que comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, ha de 

contribuir al desenvolupament de la seva personalitat i els ha de prestar l’orientació de caràcter 
personal i acadèmica que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social. Ha de 
facilitar a les famílies l’exercici del dret i el deure de participar i d’implicar-se en el procés educatiu
dels seus fills i filles, i per això, el centre establirà els procediments necessaris de relació i 
cooperació amb les famílies. També els ha de facilitar informació sobre l’evolució escolar i personal
dels infants. L’acció tutorial ha d’incorporar elements que permetin la implicació dels alumnes en el
seu procés educatiu. En particular, ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en 
el grup classe i a la implicació de l’alumnat i de les seves famílies en la dinàmica del centre. L’acció
tutorial ha d’integrar les funcions del tutor/a i les actuacions d’altres professionals i òrgans (mestres,
equips de cicle, comissions, etc.). Aquesta tasca queda establerta al Pla d’Acció Tutorial (PAT).

3.3 En quant a l’avaluació.
 Al centre tenim molt clara la importància de l’avaluació. Aquesta avaluació no es pot referir 
tan sols a l’avaluació tradicional, consistent en passar una sèrie de proves o controls als alumnes per
part dels docents. L’avaluació ha d’integrar també l’autoavaluació per part dels propis infants, així 
com la coavaluació entre ells. Així doncs, es fomentaran activitats d’autoavaluació i coavaluació 
sempre que sigui possible. Tampoc podem oblidar el fet que aquesta tasca avaluadora no s’ha de 
quedar només en els infants, els processos pedagògics i didàctics dels docents també han de ser 
avaluats. Només d’aquesta manera podrem tenir un coneixement real de l’eficàcia i l’eficiència de 
la nostra tasca docent.

4. Objectius del centre amb la finalitat d’aconseguir l’educació
en la diversitat.

La nostra intenció pel que fa a la inclusió i l’atenció a la diversitat és aconseguir que tot 
l’alumnat participi dels processos d’ensenyament aprenentatge i de la vida de centre en general, des 
de les pròpies possibilitats i sempre que sigui possible en l’entorn d’aula ordinària. Amb aquesta 
intenció davant la diversitat social, cultural, de procedència, de capacitats, d’interessos, 
motivacions, ... ens organitzam per donar la millor resposta possible sobre la base d’enfocament 
col·laboratiu que pressuposa que tots i totes en som responsables i que es fa necessari el treball en 
equip coordinat entre tots els agents implicats en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels 
alumnes: mestres i família. Una de les nostres fites principals és l’acollida de l’alumnat nouvingut i 
de l’alumnat d’altres cultures, generalment més desfavorides. Hem de treballar per l’equitat, que 
garanteixi la igualtat d’oportunitats, encara que això impliqui una atenció diferenciada per 



compensar les desigualtats en origen. Els procediments d’acollida i d’atenció a la diversitat queden 
recollits al Pla d’Acolliment Lingüístic I Cultural (PALIC) i en el Pla d’Atenció a la 
Diversitat(PAD). 

5.Tractament transversal, en les àrees, matèries o mòduls, de 
l'educació en valors. 

L’evolució personal i col·lectiva en les nostres societats plurals es fonamenta en un clima de 
convivència cordial i respectuós i en la igualtat d’oportunitats. Per això cal orientar el fet d’educar 
decididament vers la formació de persones socialment aptes, integrades en la pròpia comunitat i 
disposades alhora a participar solidàriament en el món. El paper de l’escola en matèria de 
l’educació en valors i la convivència, consisteix a proporcionar experiències significatives que 
afavoreixin la construcció de la pròpia identitat per a un correcte equilibri personal, la relació 
positiva amb les altres persones per a una interacció social, democràtica, i l’acció solidària per a una
plena integració. Un bon clima de convivència al centre facilita sens dubte el desenvolupament de 
les tasques d’ensenyament i aprenentatge, unes relacions interpersonals harmòniques i el respecte a 
les normes que la vida en comú exigeix, són fonamentals amb vista a un bon rendiment acadèmic de
l’alumnat. L’escola ha de promoure la convivència des d’una concepció tridimensional: l’educació 
com a projecte personal, l’educació com a projecte comunitari i l’educació com a projecte humà. En
cadascun d’aquests tres nivells destaca un objectiu prioritari: Construir la pròpia identitat (educació 
com a projecte personal). Saber relacionar-se (educació com a projecte comunitari). Actuar 
solidàriament (educació com a projecte humà). Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret 
a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb la seva actitud i conducta en tot 
moment i en tots els àmbits de l'activitat del centre. L’escola promourà activitats que afavoreixin la 
convivència entre l’alumnat del centre i igualment entre les famílies i l’escola. Entre d’altres, 
projectes per millorar la convivència i minimitzar els conflictes, la comissió de convivència tendrà 
una missió clau en aquests aspecte, i la tasca dels mediadors també. A més a més la convivència és 
l’eix fonamental del temps curricular que es dedica a l’acció tutorial de grup. Aquesta tasca queda 
establerta al Pla d’Acció Tutorial (PAT).

6.Estructura organitzativa del centre.

El regim i funcionament del C.P. Es Puig està l'establert a la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de 
desembre, per a la millora de la qualitat educativa. Les funcions, composició i competències dels 
Òrgans de Govern dels Centres Públic venen determinats en el Decret 119/2002, de 27 de setembre, 
que regula les competències dels òrgans col·legiats i unipersonals dels Centres Públics. La gestió 
del Centre es fonamenta en el correcte exercici de les competències de tots i cadascun dels Òrgans 
de Govern, d'acord amb les normes que el regulen.

6.1 Òrgans unipersonals:
Equip Directiu.
1. L’Equip Directiu del centre està format pels òrgans de govern unipersonals.
2. L’Equip Directiu, dirigit i coordinat pel director del centre, haurà de responsabilitzar-se de les 
tasques següents:
a. Organitzar el centre i vetlar-ne pel bon funcionament.
b. Estudiar i presentar al Claustre i al Consell Escolar, propostes per fomentar i possibilitar la 
participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre.
c. Proposar procediments d'avaluació de les diferents activitats i projectes del centre, i col·laborar 
en les avaluacions externes del seu funcionament.



d. Organitzar i gestionar actuacions de caràcter preventiu que afavoreixin les relacions entre els 
diferents col·lectius que integren la comunitat educativa i que millorin la convivència del centre.
e. Garantir l'adopció de mesures necessàries per a l'execució coordinada de les decisions del Consell
Escolar i del Claustre en l'àmbit de les respectives competències.
f. Establir els criteris per a l'elaboració del projecte de pressupost.
g. Elaborar la proposta del Projecte Educatiu de Centre, que inclou el Reglament d'Organització i 
Funcionament, el projecte lingüístic de centre, i altres projectes que en seu moment determini la 
Conselleria d'Educació i Cultura, com també elaborar la Programació General Anual i la Memòria 
de final de curs, i vetllar-ne per la correcta aplicació.
h. Impulsar els plans de seguretat i emergència del centre, responsabilitzar-se de l'execució 
periòdica dels simulacres d'evacuació i avaluar-ne les incidències.
i. Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria d'Educació i Cultura.
3.L’Equip Directiu podrà convidar a les seves reunions, amb caràcter consultiu, qualsevol
membre de la comunitat educativa que consideri convenient.
4. L’Equip Directiu dels centres amb nou o mes unitats estarà compost pel Director, el Secretari i
el Cap d’Estudis.

COMPETÈNCIES DEL DIRECTOR:
A.- Dirigir i coordinar totes les activitats del centre cap a la consecució del Projecte Educatiu, 
d’acord amb les disposicions vigents, i sense perjudici de les competències atribuïdes al Consell 
Escolar del centre i al Claustre de Professors.
B.-Exercir la representació del centre i representar oficialment l'Administració educativa en el
centre, sense perjudici de les atribucions de les altres autoritats educatives.
C.-Complir i fer complir les lleis i altres disposicions vigents, i vetllar-ne per la correcta aplicació al
centre.
D.- Exercir la direcció de tot el personal adscrit al centre, controlar-ne l'assistència al treball i vetllar
pel compliment de les normes d'organització i funcionament que afectin el personal docent i no
docent adscrit al centre.
E.-Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans col·legiats del centre, 
com també de la Comissió de Coordinació Pedagògica i executar els acords dels òrgans col·legiats 
en l’àmbit de la seva competència.
F.-Administrar els ingressos, autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del centre i ordenar-
ne els pagaments, com també procedir a les adquisicions de mobiliari i equipament, en el marc de 
les competències que la normativa vigent atribueix als centres i retre’n comptes davant les autoritats
corresponents.
G.-Visar les certificacions i els documents oficials del centre.
H.- Designar els òrgans unipersonals de govern, els tutors i els coordinadors com també cessar-los,
d’acord amb el procediment establert en aquest reglament.
I. Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar i procurar els
mitjans precisos per a la correcta execució de les seves respectives competències.
J.- Elaborar, juntament amb la resta de l’equip directiu, la proposta del projecte educatiu de centre,
que inclou el reglament d'organització i funcionament, el Projecte Lingüístic, i altres projectes que 
en el seu moment determini la Conselleria d'Educació i Cultura, de la Programació General Anual,
d’acord amb les directius propostes del Consell Escolar i amb les propostes formulades pel Claustre
i per les associacions de pares i mares d’alumnes, com també vetllar-ne per la correcta aplicació i, a
final de curs, elevar a la Conselleria d'Educació i Cultura la Memòria anual sobre les activitats i la
situació general del centre.
K.-Fer efectiva la coordinació amb els centres educatius de la zona i amb altres serveis 
socioeducatius, com també amb altres institucions de l’entorn.
L.- Proporcionar la informació que li sigui requerida per les autoritats educatives competents i
col·laborar amb la inspecció educativa en la valoració de la funció pública docent.
M.-Facilitar informació sobre la vida del centre als diferents sectors de la comunitat escolar.



N. Supervisar els assumptes relacionats amb la gestió del menjador escolar, del transport escolar i 
de tots els altres serveis que ofereixi el centre, en els termes previstos en la normativa vigent i en les
instruccions del seu desenvolupament, amb facultat de dictar directrius per corregir situacions de
funcionament anormal del servei.
O.-Afavorir la convivència en el centre i vetllar per l'aplicació del procediment per imposar les
correccions que corresponguin d’acord amb les disposicions vigents, el que disposa el Reglament
d'Organització i Funcionament, i en compliment dels criteris fixats pel Consell Escolar.
P.-Assignar l’horari al professorat, elaborat prèviament per la prefectura d’estudis, d’acord amb els
criteris pedagògics establerts pel Claustre i la normativa vigent.
Q.- Atorgar al personal del centre permisos i llicències, en els termes establerts a l’efecte per la
Conselleria d'Educació i Cultura.
R.- Afavorir l'avaluació de tots els projectes i activitats del centre, i col·laborar amb l'administració
educativa en les avaluacions externes que periòdicament es duguin a terme.
S.- Garantir el dret de reunió del professorat, de l’alumnat, dels pares, les mares o els tutors legals
dels alumnes i del personal d'administració i serveis.
T.- Altres funcions que per disposició de la Conselleria d'Educació i Cultura, siguin atribuïdes als
directors de centre.

COMPETÈNCIES DEL CAP D'ESTUDIS:
A.- Exercir per delegació del Director i sota la seva autoritat, la direcció del personal docent en tot
allò relatiu al regim acadèmic.
B.- Substituir al Director en cas d'absència o malaltia.
C.- Participar en l'elaboració i la revisió del Projecte Educatiu, que inclou el Reglament 
d'Organització i Funcionament, el Projecte Lingüístic, i altres projectes que en el seu moment 
determini la Conselleria d'Educació i Cultura, com també en el Projecte Curricular i de la 
Programació General Anual del centre, i vetllar-ne pel compliment.
D.- Coordinar les activitats de caràcter acadèmic, d'orientació i complementaries de professorat i
alumnat relatives al projecte educatiu, projectes curriculars d’etapa i Programació General Anual, i
vetllar-ne per l'execució.
E.-elaborar, en col·laboració amb la resta de l’Equip Directiu del centre, els horaris acadèmics de
l’alumnat i del professorat, d’acord amb els criteris aprovats pel claustre i amb l’horari general 
inclòs en la Programació General anual, com també sotmetre’ls a l'aprovació provisional del 
Director, i vetllar-ne pel compliment estricte.
F.- Elaborar la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de
l’activitat acadèmica, oït el Claustre.
G.- Coordinar i dirigir l'acció dels equips de cicle, de l’equip de suport, de l’equip d'orientació
educativa i psicopedagògica dins el centre i dels tutors conforme als plans d'orientació educativa i
d'acció tutorial.
H.-Recollir, en la Programació General anual, el pla de formació del professorat del centre, elaborat
per la Comissió de Coordinació Pedagògica a partir de la proposta formulada pel Claustre, i 
organitzar, amb la col·laboració del representant dels professors en el centre de professorat, les 
activitats del centre de manera que es possibiliti l'execució del pla de formació del professorat.
I.- Coordinar l’activitat docent del centre, amb especial atenció als processos d'avaluació i adaptació
curricular.
J.-Coordinar la realització de les reunions d'avaluació i presidir, per delegació del director, les
sessions d'avaluació de final de cicle o etapa.
K.-Establir la coordinació entre les diferents etapes educatives.
L.-Organitzar l'atenció i la cura de l’alumnat en els períodes d’esplai i en altres activitats no 
lectives.
M.-Coordinar i impulsar la participació de l’alumnat al centre, i facilitar-ne i orientar-ne
l'organització.
N.- Establir els mecanismes per corregir absències imprevistes del professorat, atenció a l’alumnat o



qualsevol eventualitat en el normal funcionament del centre.
O.- Establir els mecanismes de coordinació amb els diferents centres educatius de la zona.
P.-Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada pel Director dins l'àmbit de la seva
competència.

COMPETÈNCIES DEL SECRETARI/A.
A.- Ordenar el Regim Administratiu del Centre, de conformitat amb les directius del director.
B.- Fer de Secretari del òrgans col·legiats, aixecar acta de les reunions i donar fe dels acords amb
el vist i plau del Director.
C.-Substituir el Director en cas d'absència o malaltia, en aquells centres que no disposin de Cap
d’Estudis o en el cas que aquest també sigui absent.
D.- Custodiar els llibres i arxius del Centre
E.- Realitzar les Certificacions que sol·licitin les autoritats i els interessats.
F.- Realitzar l'Inventari General del Centre i mantenir-lo actualitzat.
G.- Custodiar i disposar la utilització dels mitjans audiovisuals i del material didàctic i del mobiliari
o qualsevol material inventariable.
H.-Exercir, per delegació del Director i sota la seva autoritat, la direcció del personal administratiu i
serveis adscrit al centre.
I.- Elaborar l'avantprojecte del Pressupost del Centre d’acord amb les directius del consell escolar i
oïda la comissió econòmica, si existeix.
J.- Ordenar el Regim Econòmic del Centre, de conformitat amb les instruccions del director, portar 
la comptabilitat i retre’n comptes davant el consell escolar i les autoritats competents.
K.- Vetllar pel compliment adequat de la gestió administrativa del procés de preinscripció i
matriculació de l’alumnat, i garantir-ne l'adequació a les disposicions vigents.
L.- Vetllar pel manteniment del material del centre en tots els seus aspectes, d’acord amb les 
indicacions del director.
M.-Participar en l'elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el Reglament 
d'Organització i Funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment 
determini la Conselleria d'Educació i Cultura, com també de la programació general anual, 
juntament amb la resta de l’Equip Directiu.
N.-Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d’acord
amb la normativa vigent.
O.-Donar a conèixer i difondre a tota la comunitat educativa la informació sobre normativa,
disposicions legals i assumptes d'interès general o professional que arribin al centre
P.- Altres funcions encomanades pel Director dintre de l'àmbit de la seva competència.

6.2 Òrgans col·legiats:

EL CONSELL ESCOLAR
El Consell Escolar del centre es l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat

educativa en el funcionament i govern del centre. El Consell Escolar està format pels següents 
membres:
a) El Director, que es el seu president.
b) El Cap d'Estudis.
c) Un representant de l'Ajuntament.
d) Cinc mestres elegits pel Claustre.
e) Cinc representants del pares d'alumnes.
f) Un representant del personal d'administració i serveis.
g) El Secretari, amb veu però sense vot.



Les funcions del Consell Escolar son les següents:
a) Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el Projecte
Educatiu sense perjudici de les competències del Claustre de professors, en relació amb la 
planificació i l'organització docent.
b) Elaborar informes, a petició de l'Administració competent, sobre el funcionament del centre i
sobre aspectes relacionats amb l’activitat d’aquest.
c) Participar en el procés d'admissió d’alumnes i vetllar perquè es realitzi amb subjecció a 
l’establert en aquesta Llei i en les disposicions que la desenvolupen.
d) Aprovar el reglament de regim interior del centre.
e) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions, i vetllar perquè
aquestes s’atinguin a la normativa vigent.
f) Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.
g) Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i de l’equipament escolar.
h) Proposar les directius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres
centres, entitats i organismes.
i) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els
resultats de l'avaluació del centre que realitzi l'Administració educativa.
j) Ser informat de la proposta a l'Administració educativa del nomenament i la cessació dels
membres de l’equip directiu.
k) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre.

El Consell Escolar es reunirà una vegada per trimestre i sempre que el convoqui el 
President, o bé ho sol  licitin al menys un ter ç dels seus membres. En tot cas, serà obligatòria una 
reunió a principi de curs i una altra al final. Dins els Consell Escolar funcionen les següents 
comissions:
a) Comissió Econòmica. Informara al Consell Escolar sobre quantes matèries econòmiques li
encomani aquest.
b) Comissió Permanent. Té les competències en matèria d'aplicació de les normes de
convivència i d’altres que li delegui el Consell Escolar.
c) Comissió de Menjador escolar: Aprovació de les beques, revisito funcionament del menjador.

EL CLAUSTRE DE PROFESSORS:
El Claustre,òrgan de participació dels mestres en el Centre, te la responsabilitat de

planificar,coordinar i decidir damunt tots els aspectes docents. El Claustre està presidit pel Director 
i està integrat per la totalitat dels mestres del Centre. Són competències del Claustre:

a) Presentar a l'Equip Directiu propostes per a l'elaboració del Projecte Educatiu del Centre i de la 
Programació General Anual.
b) Establir criteris per a l'elaboració dels Projectes Curriculars d'etapa,aprovar-los,avaluar-los i
decidir les modificacions posteriors.
c) Aprovar els aspectes docents de la Programació General Anual del Centre i informar aquesta
abans de la seva presentació al Consell Escolar, com també informar la Memòria de final de curs.
d) Aprovar els criteris pedagògics per a l'elaboració de l’horari de l’alumnat.
e) Aprovar la planificació general de les sessions d'avaluació.
f) Fer propostes sobre el pla d'acció tutorial i la utilització de material didàctic, i coordinar les
funcions referents a orientació, tutoria, avaluació i recuperació de l’alumnat.
g) Aprovar els criteris pedagògics i organitzatius per a l'elaboració dels horaris del professorat.
h)Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i de la investigació pedagògica.
i)Fer propostes a la comissió de coordinació pedagògica per a l'elaboració del pla de formació del
professorat del centre.
j)Conèixer el pla d’activitats complementaries i extraescolars.
k)Elegir el responsable dels professors en el centre de professorat.



l) Conèixer la proposta de nomenament dels coordinadors de cicle, de l’equip de suport, de serveis,
d’activitats complementaries i extraescolars.
m)Elegir els seus representants al Consell Escolar.
n) Ser informats de les candidatures a la direcció i dels programes presentats pels candidats.
o) Analitzar i valorar trimestralment la situació econòmica del centre.
p) Analitzar i valorar l'evolució del rendiment escolar general del centre a traves dels resultats de les
avaluacions i altres mitjans que es considerin adequats.
q) Conèixer les relacions del centre amb les institucions de l’entorn.
r) Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació del centre que realitzi l'Administració educativa o
qualsevol informe referent al seu funcionament.
s) Col·laborar amb la inspecció educativa i amb l’institut d'avaluació i qualitat del sistema educatiu
en els plans d'avaluació del centre.
t) Realitzar el procés d'autoavaluació del centre en els aspectes que son de la seva competència,
analitzar el procés d’ensenyament del centre i valorar-lo.
u) Qualsevol altra que li sigui anomenada per disposició de la Conselleria d'Educació i Cultura.

Funcionament del claustre:
1. El claustre es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre, i sempre que el convoqui la

direcció o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres, que hauran d’indicar els temes
que s’han d’incloure a l’ordre del dia. En tot cas seran perceptives, a més, una sessió del
claustre al principi del curs i una altra al final.
2. L'assistència a les sessions del claustre serà un dret i un deure per a tots els components.
3. Els Claustres ordinaris es convocaran amb una antelació mínima de 48 hores. Els Claustres 
extraordinaris es convocaran quan sigui necessaris sense un temps mínim de convocatòria.

6.3 Òrgans de  coordinació:

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA
La seva composició és la següent:

a.- El director, que en serà el president.
b.-La cap d’estudis
c.-Els coordinadors de cicle.
d- El coordinador de l’equip de suport.

Quan, pels termes o qüestions inclosos en l’ordre del dia es consideri convenient, hi podran 
assistir altres membres de la comunitat educativa. El director designarà i nomenarà un secretari 
entre els membres de la comissió, qui serà l’encarregat d’aixecar acta de les reunions. Dins la 
comissió es podran constituir subcomissions. La comissió exercirà les competències següents:
a.- Establir, a partir dels criteris presentats pel Claustre, les directius generals per a la revisió dels
projectes curriculars d’etapa, com també de les possibles modificacions.
b.- Dirigir i coordinar l'elaboració dels projectes curriculars d’etapa, com també les possibles
modificacions.
c.-Assegurar la coherència entre el Projecte Educatiu de centre, que inclou el Reglament
d'Organització i Funcionament, el Projecte Lingüístic, i altres projectes que en seu moment 
determini la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca; els projectes curriculars d’etapa i la 
Programació General Anual.
d.- Proposar al Claustre, per a l'avaluació i l'aprovació, els projectes curriculars d’etapa, els aspectes
docents del Projecte Educatiu i de la Programació General Anual, i de les modificacions dels ja
establerts, com també l'evolució de l’aprenentatge i el procés d’ensenyament.
e.- Vetllar pel compliment dels projectes curriculars d’etapa en la practica docent del centre, i per
l'avaluació d’aquests.
f.-Proposar al Claustre la planificació general de les sessions d'avaluació i qualificació, d’acord amb
les directius del cap d’estudis o del director, si escau.



g.-Elaborar la proposta d'organització de l'orientació educativa i del pla d'acció tutorial per a la seva
inclusió en els projectes curriculars d’etapa, realitzar-ne el seguiment i l'avaluació.
h.- Elaborar i elevar al Claustre la proposta del pla de formació del professorat del centre.
i.-Elaborar la proposta de criteris i procediments prevists per realitzar les adaptacions curriculars
adequades als alumnes amb necessitats educatives especials, per a la posterior inclusió en els
projectes curriculars d’etapa.
j.- Fomentar l'avaluació de totes les activitats i els projectes del centre, col·laborar amb les
avaluacions que es duguin a terme a iniciativa dels òrgans de govern o de l'Administració educativa 
i impulsar plans de millora, en cas que s’estimi necessari com a resultat de les esmentades
avaluacions.
L.- Altres que li puguin ser atribuïdes per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

La Comissió de Coordinació Pedagògica es reunirà el primer dilluns de cada mes.

EQUIPS DE CICLE
Estan formats per la totalitat dels mestres que donen classes a un mateix cicle i son els 

òrgans bàsics encarregats d'organitzar i desenvolupar les ensenyances pròpies del cicle. Es reuniran
setmanalment, sempre que sigui possible. Les competències de l'equip de cicle son les següents:
a) Fer propostes a l'Equip Directiu i al Claustre, relatives a l'elaboració del Projecte Educatiu i de la
Programació General Anual.
b) Fer propostes a la Comissió de Coordinació Pedagògica relatives als projectes curriculars d'etapa.
c) Coordinar la metodologia didàctica a seguir al cicle.
d) Organitzar i realitzar les activitats complementàries i extraescolars.
e) Avaluar el procés educatiu de l'alumnat del cicle.
f) Proposar els textos escolars i el material adequat i necessari.
g). Establir criteris referits a l’àmbit pedagògic específics del cicle: proves, models, materials, ...

EQUIP DE SUPORT
Formaran part de l’equip de suport el responsable de l'orientació educativa i 

psicopedagògica, els professors, tècnics i auxiliars de suport a l’alumnat amb NEE, i tot el 
professorat que dediqui una part important del temps lectiu a tasques de suport. La Cap d’Estudis 
participarà en les reunions de l’equip de suport per tal d’assumir-ne les funcions de coordinació 
amb l’equip directiu. Les seves funcions seran:

 En relació al professorat:
a). Col·laborar en la planificació, l'elaboració, el seguiment i l'avaluació de l'adaptació curricular
individual de l’alumnat amb NEE.
b). Assessorar i orientar en relació a estratègies organitzatives i metodològiques .
c).Orientar i facilitar la recerca i elaboració de materials curriculars adients per atendre la diversitat.
d). Assessorar i col·laborar en relació a les famílies.
e). Col·laborar en la detecció i l'anàlisi i de les necessitats educatives de l’alumnat.
f). Participar en l'avaluació i la promoció de l’alumnat amb NEE.

 En Relació a l’alumnat:
Dins el marc de l'adaptació curricular individual, l’equip de suport intervendrà amb 

l’alumnat amb NEE tenint present que el treball amb aquests alumnes es desenvoluparà dins l’aula
ordinària, de forma coordinada amb el professorat. Sols en aquells casos en que s’hagi justificat a
l'adaptació curricular, es podran treballar fora de l’aula alguns continguts concrets i en períodes
determinats de la jornada.

En relació al centre:
a).Elaborar un pla anual amb la proposta d’actuacions.
b).Coordinar-se amb l’Equip Directiu per planificar, seguir i avaluar la tasca desenvolupada per
l’equip de suport, com també coordinar-hi les actuacions del professorat que treballa amb l’alumnat
amb NEE.
c). Orientar en relació a les pautes d'actuació família-centre.



d). Participar amb l’equip de cicle en l'organització i el desenvolupament d’activitats que facilitin
l'adequació de l’oferta educativa a la diversitat de l’alumnat.
c). Coordinar la intervenció dels serveis externs en els centres educatius.

6.4 : ORDENACIÓ EDUCATIVA (Organització General).

 Informació als pares:
Pel que fa als alumnes de Primària, es farà mitjanant l'Agenda Escolar, el Centre posarà en

coneixement de les famílies tots els temes d'interès general: faltes d'assistència, puntualitat, sortides
didàctiques, reunions, etc, a la primera reunió general de començament de curs. Les comunicacions 
pels alumnes d’Infantil es faran bé amb una circular o directament amb la família. A Infantil es fa 
una reunió individualitzada amb les famílies dels alumnes de tres anys. A Primària es faran dues 
reunions generals amb les famílies, una a principi de curs i l’altra després de la primera avaluació. A
Primària, el butlletí de qualificacions de l'alumne, juntament amb els informes adjunts, seran el 
mitjà de comunicar, de manera escrita, el rendiment escolar i el tarannà dels infants. A Infantil ho 
seran els informes. Després de cada avaluació la tutora els lliurarà per tal que es retornin signats per
les famílies el més aviat possible. En el butlletí hi ha l'hora que cada tutor té dedicada expressament 
a l’atenció a les famílies. A final de curs, sempre que sigui possible es farà l’entrega de notes o 
informes finals de manera individualitzada a cada família. Aquesta informació podrà ser en paper o 
si és possible de manera digital a partir del GESTIB o altres aplicacions similars.

Absències professorat:
Les absències del professorat se cobreixen pels professors que tenen hores disponibles.

Sempre que sigui possible, el mestre serà substituït per un altre del mateix nivell o, en tot cas, per 
un d'un curs proper. Els docents que hagin faltat, lliuraran al Director el model de centre per  
explicar el motiu de l'absència per tal que en pugui fer les justificacions oportunes al GESTIB.  

 Activitats complementàries:
- VISITES DIDÀCTIQUES: Generalment se fan tres sortides didàctiques fora de la localitat

(una cada trimestre). També se'n fan d'altres dins la mateixa localitat, a criteri de cada professor. 
Aquestes activitats han d’anar relacionades sempre amb les programacions i han de promoure la 
igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat. 

- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS O COMPLEMENTÀRIES: Es realitzen intercanvis
amb altres centres, acampades, viatges Erasmus+ i viatges de fi de Primària.

NORMES:
A) Es demanarà l'autorització per escrit de les famílies.
B) Els alumnes que no poden fer les sortides didàctiques quedaran al centre a càrrec d'una mestra i 
amb feina preparada.
C) Es comprovarà l'autorització del transportista de la Conselleria de Transports sobre el transport
escolar. Es farà a principi de cada curs per part del coordinador.
D) L'alumnat seguirà en tot moment les normes de seguretat explicades pels mestres.
E) S'avisarà amb antelació d’almenys una setmana, sempre que sigui possible, a Direcció, 
emplenant els fulls de sortides. Després de la sortida s’entregarà el full de seguiment i avaluació.
F) De les corresponents programacions de cada sortida didàctica s'ha d'entregar còpia a la Secretaria
del Centre.
G) En casos de mal comportament, demostrat a partir del registre de nombroses faltes de 
comportament, indisciplina, faltes d’educació, comportament violent, bregues, ... sobretot a 
l’agenda de l’alumne, i a la suma de diverses faltes greus, aquests alumnes quedaran exclosos de 
participar en aquestes activitats, ja que és impossible per part dels docents que les duen a terme, 
poder controlar-los i fer-se càrrec de la seva seguretat i la dels altres. 



Adscripció professorat: 
Per a l'assignació dels mestres als diferents cicles, cursos i àrees, es seguirà la normativa 

sobre instruccions sobre l’horari general dels centres educatius de les Illes Balears i les establertes 
pel Claustre. Són les següents:
-  Titulació i especialització.
- Prioritat definitiu – provisional- interí.
- Utilització del criteri d’antiguitat en el centre i en el cos.
Tenint en compte els criteris prioritaris esmentats l'assignació es farà d’acord amb el procediment
següent:
- La permanència d’un mestre amb el mateix grup d’alumnes dins un mateix cicle.
- L’equip directiu, si ho considera necessari per al centre, pot assignar una adscripció determinada
per a un determinat professor.

Adscripció alumnes:
A Infantil els alumnes estan distribuïts en nou grups heterogenis en qüestió d’edat. Perquè 

els agrupaments siguin el més dinàmics i equilibrats possibles es seguiran els següents criteris a 
l’hora de fer els grups i es repartiran de forma equitativa segons:
-Nombre d’alumnes.
-Sexe.
-Data de naixement.
-Alumnes amb NEE.
-Llengua materna.
-Si han anat o no a la guarderia.
-Si hi ha bessons es separaran.
-Nom dels alumnes ( ja que comencen el procés de lectura i escriptura a partir del nom).

Els grups es refaran al començament de Primer de Primària, Tercer de Primària i Cinquè de 
Primària. En casos excepcionals els grups es podran refer en altres moments. Per tal de fer els grups
es tendran presents els següents criteris.
- Resultats acadèmics.
- Número d’alumnes NESE.
- Número de nins i nines.
- Convivència-comportament.

Aquest reagrupament es farà durant el mes de juny amb tot l’equip docent i l’equip directiu. 
Es tendran en compte els resultats dels sociogrames de cada curs per aprofitar la seva informació. 

 Per a l'adscripció de nous alumnes, es tendrà en compte el número d'alumnes de cada
grup i els alumnes amb necessitats educatives especials que hi pugui haver. En el cas d'alumnes 
repetidors, se procurarà que quedin repartits entre els diferents grups. La recuperació i promoció 
d'alumnes es farà seguint els criteris de promoció

Criteris de promoció.
Els criteris de promoció són els següents:

- A Infantil no es contempla la repetició ja que els agrupaments són d’edats heterogènies. La 
repetició d’Etapa només serà en casos molt excepcionals i amb una motivació justificada. Aquesta 
vendrà sempre recolzada per l’opinió de tot l’equip docent de l’alumne. En cas de no haver-hi 
consens serà la tutora qui prendrà la decisió.



- A Primària. La promoció de curs serà sempre a partir de l’assoliment dels objectius que el centre 
estableix per a cada un dels cursos. A més es tendrà en compte el grau de maduresa personal i 
intel·lectual de l’alumne/a; el grau d’assoliment dels continguts per a cada àrea; i els resultats de 
proves específiques. L'equip docent és el qui valorara la necessitat de repetir o promocionar. En cas 
de no haver-hi consens serà la tutora qui prendrà la decisió.

El cas de la promoció a l'Educació Secundaria Obligatòria l'alumne no promocionarà si té 
matèries instrumentals suspeses i no ha repetit cap curs a l’Etapa. L'equip docent és el qui valorarà 
la necessitat de repetir o promocionar. En cas de no haver-hi consens serà la tutora qui prendrà la 
decisió.

7.Coordinació amb serveis i institucions. 
L’escola no pot ser en cap cas una bombolla aïllada de la realitat i les institucions que ens 

envolten. Tampoc volem ser una entitat tancada i amb la mirada única cap a sí mateixa. Cal estar 
oberts a tot allò que ens enrevolta i conforma la realitat social i diària dels nostres alumnes.

RELACIONS AMB INSTITUCIONS PÚBLIQUES.

L’escola ha d’afavorir la col·laboració amb l’Administració Educativa, l’Ajuntament, la 
resta dels centres educatius i el conjunt d’entitats del poble. Ha de supervisar el manteniment i la 
seguretat de les instal·lacions escolars mitjançant els protocols d’actuació i comunicació establerts 
amb l’Ajuntament. S’inclouran en la programació del centre, sempre que sigui interessant i 
possible, la participació i utilització dels recursos i activitats que ofereixin les diferents 
administracions. L’escola mantindrà contacte amb totes aquelles persones i/o institucions que 
atenen els nostres alumnes en qualsevol aspecte (Serveis Socials, psicòlegs, pediatres, ...) 
especialment a través del treball en xarxa i les reunions de coordinació. El centre informarà i 
potenciarà la participació de l’alumnat i les famílies en activitats socials, culturals i mediambientals 
organitzades per les entitats socials. D’acord amb la normativa de la Conselleria i la normativa 
municipal, l’Escola facilitarà l’ús de les instal·lacions escolars per l’organització d’activitats 
educatives, esportives i socials. 

RELACIONS AMB ELS CENTRES ESCOLARS. 

 COORDINACIÓ PRIMÀRIA–SECUNDÀRIA. L’escola participarà com és preceptiu a les 
reunions de coordinació Primària-Secundaria, necessàries per tal d’assegurar la continuïtat i la 
coherència del procés educatiu i de l’itinerari formatiu de l’alumne, acordant criteris d’actuació 
comuns i compartits. També, conjuntament amb els equips docents dels instituts, en el procés de 
traspàs d’informació de l’alumnat que passa de Primària a Secundària. 

COORDINACIÓ PRIMÀRIA–ESCOLETES. 

S’intentarà que sempre que sigui possible, la coordinadora d’Educació Infantil de l’escola 
pugui assistir durant el curs a les reunions de treball i coordinació amb les escoletes de la localitat.  
Aquesta coordinació planifica les actuacions necessàries per facilitar als alumnes la seva integració 
a l’escola, així com totes les que fan referència a les seves famílies: informacions, xerrades 
pedagògiques, informes, dictàmens, ...  



ACTIVITATS CONJUNTES AMB D’ALTRES CENTRES I INSTITUCIONS.

 L’Escola fomentarà i participarà en activitats conjuntes (esportives, artístiques, culturals) 
amb diferents i centres i entitats de la localitat o d’altres localitats. L’escola col·laborarà amb 
l’Ajuntament i altres entitats, en projectes i programes relacionats amb pràctiques educatives.  

8.Participació dels alumnes d'educació primària, si n'és el cas, 
al Consell Escolar (referit als centres amb EP).

A la nostra escola els alumnes no participen en el Consell Escolar.

9.Documents que en formen part: 
9.1. Concreció Curricular (CC). Annex 1.

9.2. Reglament d'Organització i Funcionament (ROF).  Annex 2.

9.3. Pla de Convivència.  Annex 3.

9.4. Pla d'Acció Tutorial (PAT).  Annex 4.

9.5. Projecte Lingüístic de Centre (PLC).  Annex 5. 

9.6. Pla d'Atenció a la Diversitat (PAD) del qual en formen 
part el PALIC, els PMAR i els PISE i ALTER en els centres on
correspongui.  Annex 6. 

10. Altres programes i plans específics que determini la 
Conselleria d'Educació i Universitat.

En el nostre cas no n’hi ha cap.

11. Continguts específics per als centres amb especialització 
curricular:
11.1. Singularitats curriculars i d’organització.

Al centre treballam per ambients a diferents cicles. Això implica que durant aquest temps els
infants no treballen per edats, sinó que estan mesclats. A Infantil això passa a totes les hores. A cada 
grup de referència trobam alumnes de tres, quatre i cinc anys. A Primer i Segon de  Primària aquests
agrupaments els trobam els dimarts, dimecres i dijous, de les 12:30 a les 14:00 hores. A Tercer i 
Quart de Primària, els dimecres i els dijous, de les 12:30 a les 14:00 hores. I a Cinquè i Sisè de 
Primària, els divendres de les 12:30 a les 14:00 hores. 



11.2. Agrupaments pedagògics.
Com ja hem dit, al centre funcionam amb grups heterogenis d’edat en diferents moments de 

la setmana. Aquest fet ens permet: a). Donar resposta a la diversitat d’interessos, capacitats i ritmes 
d’aprenentatge. b). Aprofitar la capacitat lúdica per afavorir la participació activa de l´infant en la 
construcció dels seus aprenentatges. Aquesta manera d’entendre l´aprenentatge facilita l´activitat de 
l´adult i ajuda l’infant en el seu progrés individual. c). Afavorir l´autonomia dels alumnes ja que 
aprenen a organitzar-se, a planificar la feina i a ser responsables amb el material i el treball. d). 
Permetre flexibilitat horària, on establirem i programarem rutines per donar seguretat als infants i 
ens permetrà treballar hàbits de manera continuada i sistemàtica i ens situacions variades (esperar el
seu torn, escolar els companys i adults, hàbits de treball, d’alimentació, de relació...) oferint 
situacions necessàries que ajudin l´infant a aprendre a aprendre d’una manera progressiva i 
adaptant-se a les distintes situacions reals. Així, i a partir de les característiques i necessitats dels 
infants, es plantejaran un seguit de situacions educatives encaminades a l´activitat lúdica-educativa, 
cercant en el joc la font de plaer, de coneixement i de creixement físic, intel·lectual i social dels 
alumnes. Amb un model metodològic flexible i democràtic, on el diàleg, el consens, la seguretat i 
l’afecte, juntament amb l´educació en valors, fan que es desenvolupi un dels aspectes principals de 
l’educació: integrar els alumnes a la societat, compensant les desigualtats o mancances de caire 
social, personal, afectiu...
Objectius:

El treball per ambients implica una sèrie d’actituds i actuacions, que tenen com a objectius:

1. Canviar el concepte de grup-classe: els alumnes continuen tenint una mestra de referència, però a
l´hora de treball per ambients els alumnes es mesclen entre les diferents aules i els diferents nivells,
i això implica canviar de mestra.

2. Els espais són comuns i compartits per tots: cada aula és un ambient.

3.  Els alumnes aprenen a través del joc,  el  mestre és un orientador dins l´ambient,  no dirigeix
l’aprenentatge, sinó que és qui posa els mitjans necessaris per aconseguir-ho.

4. S´ha de crear un ambient on l´individu pugui ser actiu mentalment i on es possibilitin múltiples
interaccions entre els mateixos alumnes i entre aquests i el mestre.

5.  Cada alumne d’escollir el seu ambient, i d’aquesta manera es potencia la seva autonomia i a
aprendre a ser conseqüent amb les seves decisions, i a la vegada es propicia un ambient relaxat i es
garanteix l´aprenentatge i l´aprofundiment de determinats continguts curriculars.

11.3. Aspectes específics que defineixen el seu caràcter 
singular.

Aquests ja venen explicats en els apartats anteriors.

12. Difusió, seguiment i avaluació del PEC:
12.1. Mesures per a la difusió.

El PEC és un document públic i es podrà trobar a la pàgina web del centre amb els altres 
documents institucionals que hi ha. Les famílies tenen el dret d’estar informades de qualsevol tema 
que afecti a l’escolaritat dels seus fills i filles,  i el deure d’informar a l’escola de totes les dades 
acadèmiques, personals i de salut que facilitin l’atenció a l’alumne/a. El centre disposarà d’un horari
d’atenció al les famílies, tant per part de l’Equip Directiu, com dels tutors i altres mestres i també 
altre personal que tingui atenció directa amb els alumnes. Les famílies han de poder establir 



comunicació amb el centre i ser ateses, per incidències i encàrrecs i alhora tenen el deure de facilitar
al centre les dades actualitzades per tal de poder ser localitzades en cas de necessitat. Aquests 
horaris es concreten en la Programació General  Anual de cada curs i se’n fa publicitat a través dels 
canals establerts per l’escola (circular d’inici de curs, pàg. Web, GESTIB, altres...). 

12.2. Mecanismes de seguiment.
L’Equip Directiu serà l’encarregat de fer el seguiment dels diferents aspectes del PEC 

conjuntament amb la CCP i els diferents coordinadors del centre. 

12.3. Mecanismes d'avaluació i indicadors d'avaluació.
L’Equip Directiu proposarà al Claustre i al Consell Escolar, com a mínim cada quatre anys, 

aquelles modificacions que consideri oportunes, amb l’objectiu d’adaptar-lo als canvis educatius, 
socials i/o legals que s’hagin pogut produir o simplement millorar-lo d’acord amb les noves realitats
d’una societat canviant. Qualsevol membre de la comunitat escolar i tots els òrgans de coordinació i
representació del centre podran fer aportacions a la proposta abans esmentada. Per fer una avaluació
objectiva es faran servir, entre d’altres recursos, els següents indicadors d’avaluació. Aquests 
indicadors seran avaluats anualment mitjançant diferents instruments: graelles, enquestes, ... 

INDICADORS MOLT POC
0-25%

UN POC
25%-50%

BASTANT
50%-75%

MOLT
+75%

Grau de satisfacció amb la imatge del centre.

Grau de satisfacció amb el funcionament general.

Grau de satisfacció amb l’obertura i participació del centre a 
l’entorn (famílies i poble).

Grau de satisfacció amb les relacions i coordinació amb els 
IES adscrits.

Índex de mobilitat de la plantilla.

Grau de satisfacció amb els canals d’informació i 
comunicació amb la comunitat educativa.

Grau de satisfacció respecte a l’accessibilitat a l’equip 
directiu.

Grau de satisfacció amb la gestió dels recursos econòmics.

Grau d’assoliment dels acords presos amb els diferents 
sectors de la comunitat educativa.

Grau de satisfacció amb la planificació dels horaris 
curriculars dels grups.

Grau de satisfacció amb la planificació dels horaris del 
professorat.

Existència i actualització dels documents prescriptius que 
marca la normativa.

Índex d’assistència de les famílies a les reunions i entrevistes 
programades.

Motivació per a participar en les activitats que promou el 
centre.



Grau de satisfacció amb el clima de convivència.

Grau de satisfacció de les famílies respecte a l’atenció i 
informació rebuda.

Índex d’alumnes de Primària que superen totes les àrees.

Índex d’alumnes de Primària amb més de dues àrees 
suspeses. 

Grau de satisfacció amb la metodologia docent.

Grau de satisfacció amb els processos d’avaluació.

Grau de satisfacció amb la implementació dels projectes de 
centre.

Grau de satisfacció amb l’ús de les TIC en el dia a dia de 
l’aula.


