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1. INTRODUCCIÓ 

 1.1 Definició del Projecte Educatiu de Centre: PEC. 

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document que arreplega els valors, els 

objectius, explica la identitat del nostre centre i les prioritats d'actuació. Serveix per 

a orientar l'activitat educativa i s'elabora tenint en compte les característiques 

socials i culturals de l'entorn on està situat el centre i les necessitats educatives de 

l'alumnat. És aprovat pel consell escolar. 

L’escola està viva. Per tant, el PEC també és un document viu i en constant canvi. 

Sempre mirant cap a endavant i introduint millores producte de la nostra 

experiència i pràctica educativa.  

El PEC reflecteix els criteris, les prioritats i els plantejaments educatius i 

metodològics. És a dir, com s'enfoca el procés d’ensenyament-aprenentatge i què 

i com s’avalua. Per tant, per al desenvolupament del nostre PEC, prenem com a 

referència les Instruccions d’Inici de curs d’Infantil i Primària pel 2019/2020 i el 

DECRET 253/2019 que regula l’organització i funcionament d’Infantil i Primària a 

partir del curs 2020/2021 i l’estructurem en els següents apartats:  

1. Característiques de l’entorn social i cultural del centre. 

2. Valors, objectius i prioritats d’actuació del centre. 

3. Línies i criteris bàsics que orienten les mesures organitzatives i de 

funcionament del centre, a mitjà i llarg termini per a: 

a. La participació dels diversos estaments de la comunitat educativa i les 

formes de col·laboració entre aquests.  

b. La cooperació entre les famílies o representants legals de l’alumnat i el 

centre. 

c. La coordinació amb els serveis del municipi i les institucions públiques 

així com la possible utilització de les instal·lacions del centre per part 
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d’altres entitats per a realitzar activitats educatives, culturals, esportives 

o altres de caràcter social. 

d. Plans i Programes:  

− Projecte lingüístic de Centre: PLC. 

− Concreció curricular. 

− Programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i 

material curricular. 

− Pla per al foment de la lectura. 

− Pla d’Igualtat i convivència: PIC. 

− Reglament de Règim Interior: RRI. 

− Pla d’Atenció a la Diversitat i la inclusió educativa: PADIE. 

− Pla d’Acció Tutorial: PAT. 

− Transició entre etapes i modalitats d’escolarització. 

− Pla específic d’organització de la jornada escolar.  

− Pla de formació permanent del professorat. 

− Projecte educatiu del menjador escolar.  

− Altres projectes i programes que desenvolupa el centre. 

e. La promoció i bon ús de les tecnologies de la informació i les 

comunicacions. 

f. Aprovació, difusió, seguiment i avaluació del PEC. 
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1.2. Preceptes legals. 

El Projecte Educatiu com a document intern que regula el funcionament del centre, 

respon al context legal vigent en l’actualitat pel qual, es dona autonomia als centres 

escolars per a dotar-los de mecanismes propis per al seu funcionament.  

Les lleis les quals regulen aquest document i que guien la tasca educativa, són les 

següents: 

⮚ CONSTITUCIÓ ESPANYOLA, en el seu article 27 s’estableix el dret a l’educació.  

⮚ Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació.  

⮚ Llei 4/1983, d’ús i ensenyament del valencià. 

⮚ Llei Orgànica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de Llei Orgànica 5/1982, de 1 de 

juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

⮚ La Llei Orgànica d'Educació (LOE) 2/2006, de 3 de Maig.  

⮚ Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat  educativa. 

(LOMCE) 

⮚ Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis 

d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià. 

⮚ Llei 26/2011, d’1 d’Agost, d’adaptació normativa a la convenció internacional sobre 

els drets de les Persones amb discapacitat. 

⮚ Llei 9/2018, de 24 d’Abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 11/2003, de 

10 d’Abril, de la Generalitat, sobre l’estatut de les persones amb discapacitat. 

⮚ Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la 

infància i adolescència. 

⮚ Llei 2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI. 

⮚ Decret 108/2014, de 4 de Juliol, del Govern valencià pel qual s’estableix el 

currículum i normes de funcionament de l’Educació Primària a la Comunitat 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_001_2006.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_005_1982.pdf
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Valenciana. 

⮚ Decret 88/2017, de 7 de juliol, que estableix el currículum i desenvolupa 

l'ordenació general d'Educació Primària. 

⮚ DECRET 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s’estableix el currículum 

del segon cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. 

⮚ ORDRE de 24 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, sobre l’avaluació en 

l’etapa d’Educació Infantil. 

⮚ ORDRE 89/2014 de 9 de desembre, de la Conselleria d’Educació, per la que 

s’estableixen els documents d’avaluació i es concreten aspectes de l’ordenació 

general de l’Educació Primària a la CV. 

⮚ Decret 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i 

el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació 

Infantil o d’Educació Primària. 

⮚ Ordre 25/2016, de 13 de juny, per la qual es regulen les condicions i el procediment 

de sol·licitud d'autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar 

en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, 

Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana. 

⮚ Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió 

de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema 

educatiu valencià. 
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2. L’ENTORN SOCIAL I CULTURAL DEL NOSTRE CENTRE: 

 

2.1 Situació i entorn. 

Xàbia esta situada a l'extrem oriental de la Comarca de la Marina Alta.  S'obri a la mar 

entre els caps de Sant Antoni i La Nau i descansa a recer del Montgó.   

Bàsicament es troba repartida en tres nuclis: el Centre històric, Duanes de la Mar i 

l'Arenal.  A més, hi ha un gran nombre d'habitatges repartits per tot arreu del terme, 

agrupant- se en urbanitzacions i partides. 

Actualment compta amb una població de 27.221 habitants, dels quals el 41’95%  són 

població estrangera.  

A nivell econòmic, el 98% de la població es dedica al sector serveis; tot relacionat amb 

la construcció i el turisme.  

2.2 Característiques del centre 

El “C.E.I.P. Graüll" és un Centre Públic d’Infantil i Primària d'Ensenyament en 

Valencià, depèn de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, 

Generalitat Valenciana. Des de l’any 1998 vam començar a aplicar el PEBE (Programa 

d’Educació Bilingüe Enriquit ), en el 1999 vam ser Centre pilot del programa 

experimental d’introducció de l’anglès en infantil. Des del 2011 integrats en la xarxa 

de Centres Plurilingües i en la Xarxa de qualitat.  Hem portat  a terme durant este curs 

el projecte d’innovació "Aprèn amb  natura i els sentits" mitjançant l’hort escolar, 

projecte de Patis Coeducatius i Projecte Erasmus + Captivating Innovation (KA101): 

Europa, a banda del programa per prevenir conflictes TEI (Tutorització entre iguals). 

És, segons el mapa escolar,  un centre de 6 unitats d’educació infantil, 12 de primària  

i 1 unitat específica. Actualment és un centre de doble línia. El nostre centre de 

Secundària de referència és l’ IES Antoni Llidó, al qual estem adscrits. 

Pel que fa a les instal·lacions, compta amb un edifici antic, inaugurat l’any 1960. El 

Centre compta amb 14 aules en l’edifici principal. A la planta baixa, hi ha 6  destinades 
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a Infantil, amb els serveis corresponents. A més, hi ha un despatx que comparteixen 

secretaria, cap d’estudis, direcció i administrativa, l’arxiu/sala de fotocopiadora, 

despatx de mesures reduïdes (per a entrevistes), la sala de mestres, el menjador 

escolar ,sense cuina, amb servei de càtering (empresa Mendoza Colectividades) que 

atén una mitjana de 125 comensals . 

Al llarg del curs 18-19 en el pati interior d’aquesta planta es va posar en funcionament 

un hort escolar (Programa Ecoescoles). En aquest pati està projectat un espai per 

afavorir l’aprenentatge a l’aire lliure i el contacte en la natura. 

A la primera planta hi han 6 aules destinades a 1r, 2n i 3r nivell de primària. A més 

disposa de Biblioteca, aula d’informàtica i dependències auxiliars: una ocupada pel 

departament d’anglès, un aula grup de suport i una aula menuda de religió.   

En els espais habilitats en les antigues cases de mestres estan ubicades l’aula de 

Pedagogia Terapèutica, la d’Audició i Llenguatge i la d’Orientació. El curs passat 2019-

2020 iniciarem una UEEE que també està ubicada en la mateixa ala junt a un aula 

multisensorial. Al següent  bloc de l’edifici es troben l’aula de música, magatzem de 

música  i el despatx de  l’AMPA. 

A la pista d’atletisme d'uns 6000 m2 dotada amb vestuaris, serveis i parc infantil, s’han 

ubicat 6 aules prefabricades destinades a 4t, 5é i 6é de primària, sent el lloc on 

l’alumnat de primària es diverteix durant el temps d'esplai. Durant el curs 2020-2021, 

degut a la situació de pandèmia, s’han habilitat tres taules exteriors per aula per tal de 

treballar a l’aire lliure. 

El pati d’infantil es realitza en una pista de bàsquet dotada amb vestuaris i serveis, 

però que ni per la ubicació ni per la manca de mobiliari infantil té les característiques 

adients.   

Després de nombrosos informes per part dels tècnics/ques de l’Ajuntament i els  del 

servei territorial d’Alacant, s’aprova la construcció d’un nou edifici, enderrocant l’actual 

i l’edifici annex de les cases de mestres. L'Ajuntament ha realitzat totes les gestions 

amb la Conselleria i hem entrat en el programa Edificant.  
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2.3 Característiques de l’equip que treballa al centre, alumnat, famílies i 

serveis. 

El CEIP Graüll està format per un gran equip, organitzat en aules i en grups de treball. 

Consta d’una plantilla de 29 professors/es,  una orientadora de l’SPE, un Educador, 

un conserge, 1 administrativa compartida amb el CEIP Mediterrània, 7 monitores/ors 

de menjador, 2 cuineres i 4 netejadores/ors. Tant el conserge com el grup de 

netejadores depenen de l’Ajuntament de Xàbia.  

Els operaris municipals adients s’encarreguen d’aquelles reparacions que al llarg de 

l’any van produint-se, i cada curs la direcció del Centre proposa les millores 

estructurals que s’estimen necessàries per al manteniment i millora de l’edifici.  

Actualment l’empresa de menjador és Mendoza Catering. 

El Consell escolar el conformen 23 membres. 

El claustre està compromès i obert a iniciatives innovadores. L’assignació de tutories 

es realitza atenent a una sèrie de criteris. 

El professorat es divideix en diferents equips (nivell, cicle, COCOPE, departament 

d’orientació, diferents comissions, etc.) per programar i mantenir una correcta 

coordinació dels diferents aspectes que es treballen.   

 ED. INF.  EDUCACIÓ PRIMÁRIA  

 INF. PRIM ANGL. ED. FIS MUS REL. AL PT UEE 

 

A

L 

P

T 

E

D 

          1 1 

TOTAL 8 11 2 2 1 1 1 1     2 
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En aquest centre l’alumnat presenta una gran diversitat lingüística (és bàsicament 

valenciano-parlant), encara que cada dia més la realitat del centre està canviant. El 

nombre d’alumnat de primària és de 282  i el d’infantil de 77. Respecte a l’alumnat 

estranger, 93 provenen d’altres països. 

En l’actualitat la situació d’unitats i alumnes és la següent: 

 EDUCACIÓ 

INFANTIL 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 3anys 4 anys 5 anys 1r. 2n. 3r 4t. 5é 6é UEE 

Unitats 1 

(+1nf) 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Alumnat 23 28 26 42 48 45 48 49 45 5 

 

Vinculades a l’alumnat aprofitem per esmentar a les famílies. Una part significativa 

participa en les activitats que proposa el centre amb gust i cordialitat. Es realitzen 

reunions periòdiques amb elles tant a nivell individual com de grup. Destacar que 

l’AMPA col·labora activament en el centre. Una gran majoria de les famílies pertanyen 

a l’ AMPA. 

Respecte als serveis que oferta l’escola nomenar el menjador escolar (en el Pla anual 

de menjador es realitza l’adaptació a cada curs escolar), el transport escolar i les 

activitats extraescolars oferides per l’Ajuntament ( Tallers de teatre, habilitats socials i 

batukada). Des de la Regidoria d’esports ens ofereixen diverses activitats.  

 

3. VALORS, OBJECTIUS I PRIORITATS D’ACTUACIÓ DEL CENTRE. 

 

L’escola Graüll, és una escola inclusiva en un entorn d’aprenentatge significatiu, 

funcional i innovador. 
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Entenem la inclusió com un procés obert i dinàmic mitjançant el qual l’escola busca 

maneres d’atendre les necessitats educatives de l’alumnat. És a dir, concebem la 

inclusió com una recerca constant per descobrir els millors enfocaments i estratègies 

innovadores per atendre la diversitat. La inclusió fa referència a aprendre com viure 

amb la diferència i aprendre de la diferència. L’educació inclusiva ens mou a 

millorar els entorns d’aprenentatge i, alhora, a crear oportunitats perquè tot l’alumnat 

puga experimentar l’èxit i esdevenir subjectes del seu propi procés d’aprenentatge.  

També significa accessibilitat, presència, participació, igualtat d’oportunitats de 

tot l’alumnat en les diferents experiències que es desenvolupen a l’escola. 

Per a nosaltres, parlar d’inclusió és parlar de normalització. La nostra escola parteix 

del principi que el procés inclusiu ha de portar a la normalització educativa, és a dir, 

que donar resposta a la diversitat no crea un tractament diferenciat entre l’alumnat,  

ajuda a prendre consciència de què totes i cadascuna de les persones som diferents 

i, per tant, tots necessitem d’un tractament educatiu adequat a les nostres 

característiques individuals. 

Perquè tot l’alumnat puga desenvolupar al màxim les seves capacitats, atenem la 

diversitat de capacitats, orígens, interessos i motivacions que configuren les 

necessitats educatives –ordinàries i especials– de tots i cadascun dels xiquets i 

xiquetes escolaritzats al centre. Per fer-ho, el projecte educatiu de la nostra escola 

parteix del convenciment que tots els individus som diferents, que cadascú és com és 

i que en la diversitat hi ha la riquesa que ens ajuda a desenvolupar-nos com a individus 

particulars en un entorn socialitzador. Per tant, a l’escola, tothom hi és benvingut i 

tothom hi té un lloc propi.  

 

3.1. TRETS D’IDENTITAT. 

El C.E.I.P. Graüll és una escola pública, valenciana, inclusiva i innovadora que pretén 

la formació integral dels xiquets i xiquetes en totes les seves vessants: emotives, 

intel·lectuals, físiques i socials, tot fent servir diferents metodologies que respecten les 

intel·ligències múltiples de l’alumnat i els diferents estils d’aprenentatge. 

És una escola formada per un equip de mestres plenament implicat en el funcionament 
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del centre i que incorpora les famílies en la gestió i en la vida del centre i compta 

amb la seva col·laboració en el procés d’aprenentatge dels seus fills/es. 

Fomenta la coeducació, la igualtat d’oportunitats per a tothom, i creu en la inclusió 

com a força d’acollida de la diversitat. 

Aplica progressivament les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació amb 

esperit de motivació i renovació. Volem garantir la presència de les tecnologies digitals 

com a ferramenta d’ús quotidià, amb el convenciment que aporten una millora en 

l’adquisició de les Competències Clau. 

Som un centre capaç de garantir un Projecte Educatiu compromès amb l’atenció a la 

diversitat i la inclusió, i que treballa amb la metodologia que potencia l’atenció 

individualitzada. 

Per tant, la nostra visió de l’escola, els nostres trets d’identitat, els entenem com el 

lloc:  

A. On l’alumne/a és el centre i es prioritza el seu desenvolupament integral, 

sabent que cada xiquet i xiqueta té una combinació única d'intel·ligències, sent 

aquest el desafiament educatiu fonamental.  

B. On sentir, comprendre i gestionar les emocions és l'eix de l’aprenentatge. 

C. On el mestre/a exerceix de guia i acompanyant, sent l'impulsor i facilitador de 

l'aprenentatge que necessita assolir l’alumnat. 

D. On aprendre a viure junts fomenta el diàleg, la interacció i la solidaritat. El 

treball en equip i cooperatiu són la base de l’aprenentatge. 

E. On es facilita la participació de les famílies mitjançant l'acompanyament en 

diferents activitats: la dinamització dels grups interactius... 

F. On l'educació és inclusiva, on cadascun dels alumnes es beneficia d'un context 

ordinari que ofereix a tots i totes altes expectatives d'èxit educatiu, 

independentment de les seves característiques, necessitats, capacitats o 

discapacitats, donant l'oportunitat de créixer conjuntament, compartint 

experiències i situacions d'aprenentatge. Fugint del model "talla única”. 
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G. On es desenvolupa la capacitat d'aprendre a aprendre, l'autonomia i l'esperit 

crític, promovent un aprenentatge significatiu, globalitzat i competencial 

mitjançant diferents estratègies metodològiques i organitzatives: ambients, 

projectes, grups interactius i tallers entre altres, per tal d’oferir un ventall de 

possibilitats metodològiques adaptades a les necessitats. 

H. On l'alumnat creix i es desenvolupa en un entorn plurilingüe, on aprèn a 

entendre i a expressar-se en valencià, castellà i anglès, interrelacionant les 

diferents llengües per a desenvolupar una competència comunicativa que 

afavorirà la integració social tant en l'àmbit acadèmic com personal. 

I. On el joc suposa una eina fonamental per al desenvolupament dels xiquets i 

xiquetes, ajudant tant a la seva capacitat de pensar com a la seva creativitat, 

sent el motor de l’aprenentatge. 

J. On les sortides, les convivències i les festes d'escola són una oportunitat 

excel·lent per apropar a l'alumnat a l'entorn natural, social i cultural, prioritzant 

les tradicions més arrelades del nostre poble. 

K. On es fomenta una consciència envers la sostenibilitat i un compromís amb el 

medi ambient.  

L. On l'avaluació és una eina d'ajuda a l'alumne dins del procés d'aprenentatge i 

creixement personal, fent ús de l'autoavaluació i la coavaluació per afavorir 

l'aprenentatge significatiu. L'avaluació ha de verificar els nivells d'assoliment 

dels resultats d'aprenentatge establerts prèviament amb els estàndards de 

qualitat adequats. 

 

3.2. UNA ESCOLA PER A TOTHOM: L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

La Unitat Específica d’Educació Especial (UEEE). 

Les unitats específiques ubicades en centres ordinaris constitueixen un recurs de 

suport especialitzat i intensiu per a facilitar la presència, la participació i l’aprenentatge, 

en contextos normalitzats i en grups ordinaris de referència, a l’alumnat amb 
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necessitats educatives especials derivades de discapacitat o diversitat funcional que 

requereix una resposta educativa especialitzada, intensiva i o personalitzada. 

Al nostre centre, el curs 2019/2020, per avançar en l’educació inclusiva i promoure un 

model de pràctica educativa que afavoreix la participació en entorns escolars ordinaris, 

la Conselleria d’Educació ens va dotar d’una Unitat Específica d’Educació Especial 

(UEEE) mixta i poder donar així resposta a la necessitat d’un alumnat que requereix 

unes mesures de resposta específica de Nivell IV. 

Aquesta dotació ens ha ajudat a donar suport a la participació de l’alumnat amb 

necessitats específiques en l’entorn de les aules ordinàries. El funcionament de la 

UEEE implica un seguit d’actuacions que, de manera col·laborativa entre tots els i les 

professionals del centre i amb el lideratge de l’equip directiu, permeten disminuir les 

barreres per a l’aprenentatge i participació d’aquest alumnat i implementar valors i 

pràctiques inclusives. 

Alumnat de la UEE:  

Actualment a l’aula hi estan matriculats 4 xiquets i 1 xiqueta, que estan atesos dins i 

fora de l’aula, en funció de:  

− El nivell d’inclusió a l’aula ordinària. 

− L’edat i el curs en que fa la inclusió l’alumnat. 

− El desfasament entre el currículum ordinari i la seua competència curricular. 

− L’aprofitament de les sessions ordinàries respecte a la programació de cada 

alumne/a. 

− Les matèries d’Educació Física, psicomotricitat, plàstica i música en els horaris 

de l’alumnat. 

L’alumnat d’Educació Infantil, participa a l’aula ordinària amb els seus iguals, quan fan  

les rutines i assemblees que sol coincidir a primeres hores. 
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L’alumnat d’Educació Primària, inicialment treballa a l’UEEE les àrees instrumentals, 

tot i que al llarg del curs s’està incrementant la seva participació en les aules 

ordinàries, sempre tenint en compte el nivell d’aprofitament d’aquestes inclusions.  

Poden treballar de forma grupal o individualment dins l’aula específica amb les 

mestres d’A i L i PT o amb tot el grup classe a l’aula ordinària. 

L’alumnat que ho necessita, a més a més,  té suport de l’educador, dins de l’aula 

ordinària, sobretot a Educació Infantil. Aquesta distribució de les sessions es realitza 

considerant les necessitats individuals de cadascú /una. 

 

3.3. OBJECTIUS I PRIORITATS D’ACTUACIÓ DEL CENTRE:  

Els objectius, que considerem prioritaris actualment, són els següents:  

⇒ Prioritzar el tractament de la diversitat per afavorir la cohesió social i garantir la 

inclusió escolar. 

⇒ Optar per un model d’escola inclusiva, on tots els xiquets i xiquetes tinguen 

cabuda i on tots i totes possibiliten un enriquiment per a tota la comunitat.  

⇒ Facilitar el màxim de possibilitats de cadascú, adaptant ritmes, recursos i nivells 

del currículum. 

⇒ Establir línies conjuntes d’actuació entre famílies i escola per a que els xiquets 

i les xiquetes puguen desenvolupar al màxim les seves potencialitats. 

⇒ Proporcionar a l’alumnat les capacitats i competències pel seu 

desenvolupament integral per a esdevenir persones reflexives, sanes, 

inquietes, creatives, dialogants i amb esperit crític.  

⇒ Formar en el respecte a la pluralitat lingüística i cultural i fer competent l’alumnat 

en les tres llengües d’ús en l’escola. 

⇒ Promoure una educació no sexista, coeducadora, amb voluntat socialitzadora, 

solidària i dialogant, com a garantia d’igualtat  d’oportunitats i la integració de 

tots els col·lectius. 
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⇒ Mantenir un programa d’eixides i convivències al llarg de tota l'escolarització, 

per tal d'afavorir el coneixement de l’entorn i crear vincles entre el grup.  

⇒ Potenciar i afavorir l’ús de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement 

(TIC i TAC). 

⇒ Promoure la sensibilització, la implicació i el compromís de tota  la Comunitat 

Educativa en la solució de problemes sobre l’educació social i ambiental. 

⇒ Millorar la pràctica ambiental del centre mitjançant la reducció en el consum de 

recursos (paper, aigua, energia, etc...) i en la producció de residus. 

Els objectius específics que guien i orienten la tasca educativa del nostre centre són 

els següents:  

⮚ Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu, funcional i competencial, 

fomentant el desenvolupament d’una actitud curiosa, investigadora i crítica  que 

desenvolupen la iniciativa personal i la creativitat de l’alumnat.  

⮚ Potenciar la utilització de diferents llenguatges de comunicació: oral, escrit, 

matemàtic, gestual, corporal, musical, artístic i visual.  

⮚ Potenciar el coneixement i el respecte de l’entorn més proper.  

⮚ Adequar elements i materials curriculars, organitzatius i metodològics per 

atendre la diversitat i equitat en tot moment, i dins l’entorn escolar ordinari.  

⮚ Afavorir l’ús d’estratègies que permeten a l’alumnat assolir el grau de seguretat 

afectiva i emocional que correspon al seu nivell maduratiu.  

⮚ Transmetre els valors propis de la societat democràtica i l’educació igualitària: 

la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 

⮚ Vetllar per a que la gestió dels conflictes es base en el diàleg, el respecte i la 

reflexió evitant l’autoritarisme, fomentant el compromís amb la pau i els drets 

humans. 
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⮚ Preservar el caràcter laic de la institució escolar, respectant les diverses 

tradicions religioses des de la perspectiva històrica, folklòrica i cultural, excloent 

qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

⮚ Afavorir l'aprenentatge i l'ús col·loquial del valencià, especialment en l'alumnat 

procedent d'altres àrees lingüístiques i assegurar el coneixement del castellà 

com a llengua cooficial i preparar l'alumnat per a la convivència en un món 

plurilingüe. 

⮚ Dinamitzar i facilitar la participació de la comunitat educativa. 

⮚ Utilitzar diferents instruments d’avaluació: rúbriques, taules d’observació, 

qüestionaris, investigacions i proves, entre altres. 

⮚ Fer de l’avaluació una eina global de reflexió per al diagnòstic i millora de la 

nostra acció educativa, amb caràcter continu, individualitzat i general, i 

integrada a tots els processos d'ensenyament aprenentatge.  

⮚ Motivar i sensibilitzar a la Comunitat Educativa en el respecte al medi ambient 

i  el  no malbaratament de matèries primeres: reciclatge. 

 

4. LÍNIES I CRITERIS QUE ORIENTEN LES MESURES ORGANITZATIVES I DE 

FUNCIONAMENT DEL CENTRE. 

 

4.1. Estructura organitzativa i funcionament del centre:  

L’estructura organitzativa ve determinada pel Decret 253/2019, de 29 de novembre del 

Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que 

imparteixen ensenyaments d’ Educació Infantil o d’Educació Primària.   
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⮚ Òrgans unipersonals de govern:  

 L’equip directiu del centre està format per la directora, direcció d’estudis i 

secretària, els quals treballen de forma coordinada en l’acompliment de les seves 

funcions. 

⮚ Òrgans col·legiats de govern: 

Aquests són: el consell escolar i el claustre de professorat. 

● Consell Escolar de centre:  

És l’òrgan col·legiat  de govern a través del qual es garanteix la participació dels 

diferents sectors que constitueixen la Comunitat Educativa: Centre educatiu, 

municipi, famílies i entitats, organitzacions o persones que es considere 

convenient. 

● Claustre de professorat. 

És l’òrgan propi de participació del professorat en el govern del centre. Actualment 

compta amb un total de 29 docents . Té la responsabilitat de planificar, coordinar, 

informar  i, si escau, decidir sobre tots els aspectes educatius i acadèmics del centre. 

Està presidit per la directora i està integrat pel total de persones que presten serveis 

docents. L’educador participa en el claustre amb veu però sense vot. 

     Solem fer claustre el dilluns o qualsevol altre dia si escau i és extraordinari. 

⮚ Òrgans col·legiats de coordinació docent: 

Els òrgans de coordinació docent son els següents: 

● Comissió de coordinació pedagògica: COCOPE 

És l’òrgan responsable de coordinar, de manera habitual i permanent, els assumptes 

relacionats amb les actuacions pedagògiques, el desenvolupament dels programes 

educatius i la seua avaluació.  



PROJECTE EDUCATIU 

 DE CENTRE 

___________________________________ 

 

 

Està formada per la directora (presidenta), la direcció d’estudis, els/les 

coordinadors/res  de cicle, l’orientadora de l’SPE, un membre de l’equip de suport a 

la inclusió, la mestra de P.T. i la persona coordinadora d’igualtat i convivència. També 

podran participar altres mestres si s’escau). 

● Equip de suport a la Inclusió:  

Aquest equip de suport a la inclusió està format pel personal especialitzat en OE de 

l’SPE i pel personal especialitzat de suport a la inclusió que intervé al centre (PT, A i 

L i educador), coordinats per la direcció d’estudis.  

 La seva finalitat és la de donar suport a la inclusió educativa i col·laborar amb l’equip 

directiu i el professorat en la implementació del model d’escola inclusiva i en 

l’organització dels diferents nivells de mesures de resposta educativa. 

● Equips de cicle i equips docents:  

Entenem als equips docents i als equips de cicle com a òrgans de coordinació entre els  

docents.  

En Educació Infantil, l’equip de cicle actua com a òrgan de coordinació docent. Està dirigit 

per un coordinador/ra.  

En Educació primària, actuaran  com a òrgan de coordinació els equips docents. Els 

claustres han de determinar en la PGA el nombre d’equips docents dins de l’etapa 

d’acord amb les seues necessitats organitzatives. Cada equip docent o de cicle serà 

coordinat per un membre de l’equip, designat per la direcció del centre, preferentment 

amb destinació definitiva. 

● Tutoria:  

La finalitat de l’acció tutorial és  contribuir, junt amb les famílies,  al desenvolupament de 

l’alumnat, tant en l’àmbit acadèmic com en el personal i social.  

Cada grup té una  tutora/or  designada per la directora a proposta de la direcció d’estudis, 

d’acord amb una sèrie de criteris establerts pel claustre. Tenim clar que tot l’alumnat és 

responsabilitat de tot el professorat independentment que siguen tutors/res o no amb la 
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finalitat de compartir la competència sobre el procés educatiu i d’aprenentatge de tot 

l’alumnat. 

És tasca de la direcció d’estudis coordinar l’acció tutorial.  

Criteris per assignació de tutoria: 

1. Per continuïtat de cicle al mateix grup, indistintament si és una persona 

definitiva o no al centre o una persona interina. 

2. Persones definitives amb més antiguitat al centre. 

3. Persones definitives per ordre d’adjudicació. 

4. Persones que estiguen en comissió de serveis. 

5. Interins per ordre d’adjudicació 

6. Les tutories de primer curs s’adjudicaran a personal definitiu sempre que 

siga possible. (ROF. Decret 253/2019 de 9 de novembre). 

7. S’evitarà l’assignació de les tutories o matèries, que les i els docents que 

són representants legals de l’alumnat en el mateix centre, exercisquen com 

a professorat /o tutors/es d’aquests. (Resolució del 17 de juliol de 2020). 

⮚ Altres figures de coordinació:  

 

● Coordinadora o coordinador TIC:  

És qui coordina l’ús de l’aula d’informàtica i la utilització dels dispositius digitals que 

emprem diàriament a les aules, vetllant pel seu manteniment. És la persona que promou 

i assessora sobre l’ús de les TIC en la tasca docent així com inventariar el material 

informàtic del centre, i encarregat de notificar les avaries dels dispositius al SAI. 

● Coordinadora o coordinador de formació PAF:  

És la persona responsable de la coordinació de formació permanent del professorat del 

centre. D’entre les seves funcions estan les de detectar les necessitats de formació del 

claustre i la coordinació amb el CEFIRE per la posada en marxa de les activitats 

proposades i aprovades per l’Administració. 
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● Coordinadora o coordinador d’igualtat i convivència CIC:  

És la persona responsable de coordinar i assessorar en les actuacions establides en el 

Pla de coeducació i d’Igualtat impulsats per la Generalitat i en el Pla d’Igualtat i 

Convivència del nostre centre, per tal de garantir que totes les persones que conformen 

la comunitat educativa puguen exercir els drets fonamentals que empara la legislació. 

● Coordinadora o coordinador del programa de reutilització de llibres i 

materials curriculars. 

Entre les seves funcions estan les de vetllar pel bon funcionament de reutilització de 

llibres i materials curriculars i coordinar la planificació i gestió del banc de llibres. 

A més dels òrgans de coordinació assenyalats, al nostre centre ens organitzem en 

diferents comissions, per tal de facilitar la participació i coordinació de tota la comunitat 

educativa: 

● Comissió de festes:  

Aquesta comissió s’encarrega d’organitzar tos els esdeveniments festius i altres actes 

que es realitzaran al llarg del curs. Inclou: 9 d’octubre,  25 novembre (eliminació de la 

violència contra la dona),  3 de desembre dia de la diversitat funcional, Nadal, Dia de la 

Pau (gener), dia del càncer infantil ( 15 febrer), Carnestoltes, dia de la dona ( 8 març), 2 

abril (dia de l’autisme), 5 maig (dia de la síndrome -5p), festival de fi de curs (1r divendres 

de juny) . En el Festival de fi de curs participa tota la Comunitat Educativa amb l’objectiu 

de fomentar els vincles entre escola i famílies amb un sopar de germanor, a banda de  

col·laborar en el viatge de l’alumnat de sisè i acomiadar el curs. 

Cada any es tria una temàtica al voltant de la qual van lligats els diferents actes. 

● Comissió d’ornamentació:  

Formada per alguns especialistes, mestres de suport d’Infantil i tutors /res que no 

participen en el Festival de fi de curs. S’encarrega de fer la decoració dels escenaris del 

Festival de Nadal i de Fi de curs, a banda de la preparació dels Reis Mags i altres 

esdeveniments del centre. 
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● Comissió de comunicació i difusió: 

És la comissió encarregada de difondre a les xarxes socials i altres mitjans de 

comunicació les diferents activitats que organitza el centre. 

● Comissió de biblioteca: 

 S’encarrega de catalogar nous llibres, comprar nous exemplars, ordenar-los, 

gestionar el servei de préstec i dinamitzar la biblioteca. 

● Comissió Erasmus+ 

S’encarrega de la gestió i execució del projecte Erasmus+ (KA101) Captivating 

Innovation en el seu cicle de vida que abasta de l’1 de juny de 2019 al 31 de maig de 

2022. 

Cada comissió ha de tenir un coordinadora/r que dinamitze el seu funcionament 

i ha d’estar formada com a mínim per un membre de cada cicle.  

  

4.2 Mesures organitzatives.  

La  direcció d’estudis organitza l’estructura de reforços per a un suport adequat 

a l’hora de portar a terme la implantació de noves metodologies de forma que siguen 

efectives per a l’alumnat i enriquidores per al professorat. A final de curs, a la memòria 

final s’avaluaran els resultats d’aquestes intervencions. 

Es barreja a l’alumnat (seguint uns criteris establerts en el RRI (títol IX, capítol 

6). Les intervencions es fan quan van a canviar de cicle, és a dir, quan passen d’Infantil 

a primer, de segon a tercer i de quart a cinquè. Al barrejar-los, tres voltes al llarg de la 

seua escolaritat, ens assegurem que tots i totes es coneixen i afavorim la diversitat 

amb aquesta mesura. 

Pel que fa a l’optimització de recursos, el recolzament ordinari  i el suport  de 

PT i A i L es fa dins de l’aula ordinària intentant prioritzar aquells grups on hi ha més 

alumnat amb NESE. S’ha  de començar a posar en pràctica la cotutoria, i intentar que 
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hi haja dos docents dins de l’aula per tal de posar en funcionament diferents tipus de 

metodologies per afavorir la inclusió. 

4.3 Mesures Organitzatives en les aules i els espais del centre.  

L’objectiu d’aquestes mesures és que TOT l’alumnat estiga present en les aules, 

garantint la seua participació en totes les activitats de l’aula i assegurant la 

personalització de l’aprenentatge.  

Aquestes mesures condicionen l’organització del centre i dels horaris. 

Quines mesures organitzatives posem en marxa en les nostres aules? 

 Desdoblaments  

Es fan en els grups de 1r, 2n i 3r en les àrees instrumentals . Mig grup es queda a 

classe amb la tutora i l’altre mig grup es queda amb l’especialista d’ E. Física o Música.  

Es realitza el mateix amb l’altre grup del mateix nivell, d’aquesta manera les tutores 

treballen amb mig grup i l’especialista té un grup sencer ( mig d’una classe i mig d’un 

altra). 

Els grups no són estables i poden variar  durant el curs.  

Degut a la pandèmia de la COVID- 19 durant el curs 20-21 no s’han  pogut realitzar 

desdoblaments ja que els grups estan configurats com a GCE. 

 Docència compartida a l’aula.  

A l’aula hi ha present dos mestres que prèviament s’hauran coordinat i planificat quins 

continguts van a treballar- se en les sessions. La persona que entra amb el tutor aporta 

diferents activitats i intervé amb el mateix protagonisme que el tutor/ra. S’intenta dur a  

terme en totes les tutories de Primària. 

 Grups Interactius 

Els grups interactius són agrupacions heterogènies dins de l’aula on més d’un adult 

dinamitza el treball de l’alumnat. Aquests adults poden ser professionals o voluntariat 

(poden ser familiars o un altre membre de la Comunitat Educativa). L’objectiu 
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d’aquests és assegurar l’aprenentatge entre iguals maximitzant les interaccions. Estan 

dirigits a la millora dels resultats de l’aprenentatge instrumental i la convivència per 

mitjà de les diferents interaccions que es produïsquen. 

Cada grup realitza una tasca preparada per la tutora, hi ha tantes tasques preparades 

com grups. El temps de cada tasca oscil·la entre 15-20 m. Una vegada acaba el temps 

es passa a la següent activitat, de manera que el grup torna a interactuar amb altre 

adult per tal de fer una altra tasca diferent. S’utilitzen diferents espais (passadís, 

biblioteca), a banda de la classe. 

Al finalitzar la sessió, es realitzarà una avaluació grupal amb tot l’alumnat i les 

persones que hagen assistit de voluntàries. 

Al nostre centre , al primer cicle, s’aprofitaran els grups interactius per a treballar i 

consolidar aprenentatges fonamentalment de Llengua Valenciana i de l’àrea de 

Matemàtiques, degut  a la importància que s’escau en ambdós àmbits al llarg de 

l’etapa d’Educació Primària. S’intentarà combinar diversos tipus d’activitats en els 

diferents xicotets grups. Algunes de les propostes són: manipulatives, d’assimilació, 

de cooperació, de reforç, de caràcter més lúdic (joc) . 

L’avaluació formarà part de manera sistemàtica d’aquesta activitat educativa. 

Degut a la pandèmia de la COVID- 19 durant el curs 20-21 no s’han  pogut realitzar 

grups interactius ja que els grups estan configurats com a GCE i les famílies no han 

pogut entrar a l’escola. 

 Racons, estacions d’aprenentatge i propostes de treball. 

És una proposta d’ambients d’aprenentatge on es modifica l’ambient de l’aula per 

transformar-lo en context d’aprenentatge. L’objectiu de treballar per racons és 

desenvolupar habilitats meta cognitives, l’autonomia de l’alumnat (autoregulació, 

planificació, organització) i el treballar per descobriment. Tot això permet fomentar les 

interaccions dialògiques que construeixen l’aprenentatge.  
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Es plantegen de 4 a 6 activitats relacionades amb els continguts que es treballen en 

eixe moment. Cada grup realitza una tasca preparada per el tutor/a. El temps de cada 

tasca oscil·la entre 15m. aproximadament. Una vegada acaba el temps es passa a la 

següent activitat. S’utilitzen diferents espais (passadís, biblioteca), a banda de la 

classe. 

Al nostre centre aquesta pràctica l’estan emprant només en Educació Infantil, primer  

i segon cicle. 

 Suports docents. (Codocència) 

Normalment el professorat que entra a fer suport a l’aula acorda amb el tutor/ra els 

continguts a treballar per tal de recolzar a tot l’alumnat. Per tant, és necessari que les 

dos persones que estan a l’aula compartisquen el sentit i els objectius de les activitats.  

És cert que , cada vegada més, hi ha tutories on el professorat condueix l’activitat de 

forma conjunta , és a dir, un/na dirigeix l’activitat però els/les dos fan aportacions i 

,depenent de tutories, el professorat de suport prepara el material per fer en classe, la 

qual cosa requereix de coordinació fluida.  

Es planifiquen conjuntament les activitats de forma que tinga accés tot l’alumnat , 

tenint en compte que va a participar l’alumnat de la unitat específica i han d’eliminar 

barreres d’accés, participació i aprenentatge. La idea és garantir pràctiques més 

inclusives. 

S’aprofiten els suports per portar endavant  tallers, projectes i estacions 

d’aprenentatge per treballar els continguts de les àrees de llengües, matemàtiques i 

ciències. 

Com s’organitzen els espais de les nostres aules i de la resta del centre? 

En Infantil, les aules estan organitzades en espais diferenciats per tal que puguen 

realitzar l’assemblea, treballar en equips i per racons. A banda, d’utilitzar altres espais 

del centre per fer psicomotricitat, informàtica per grups,... 
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L’organització de les aules en primer i segon de primària haurà de comptar amb els 

acords arribats en el Pla de transició d’Infantil a Primària , per tal que respecten el 

treball en grup i hi haja continuïtat en la línia metodològica duta a terme en Infantil 

(raconets de joc). 

Pel que fa a tercer, les aules es poden organitzar de manera similar a les de segon ja 

que tenen espai suficient.  

Pel que respecta a quart ,cinquè i sisè, com que són aules prefabricades i la ràtio 

d’alumnat és alta, s’intenta treballar agrupant l’alumnat però no hi ha racons 

diferenciats. Es treballa en grups cooperatius. A més a més,  s’intenta treballar en gran 

grup per opinar, explicar,.. en xicotet grup quan s’inicia algun projecte i treball en 

parelles quan han de realitzar activitats on la base és l’ajuda d’ambdós. Actualment, 

comptem amb aules exteriors que s’utilitzen per fer desdobles i qualsevol tipus 

d’activitat que es considere. 

S’inculquen valors com la responsabilitat personal, el compromís i la col·laboració amb 

els altres, l’empatia, el respecte, l’afecte i l’esforç cap al treball. Es promou el principi 

que tothom té alguna cosa valuosa a fer i a aportar a l’equip. 

Pel que fa a l’organització del temps, s’intenta sempre adaptar-lo a les necessitats de 

l’alumnat. En la mesura del possible, s’intentarà que les sessions dels especialistes 

estiguen concentrades davant o després del pati, per tal de permetre al tutor/ra 

disposar de dues sessions seguides amb el seu grup classe i facilitar el 

desenvolupament de tasques competencials, interdisciplinàries i globals.  

 

Organització dels patis coeducatius 

El claustre ha rebut una formació en sensibilització i en el disseny d’un P.C.C. el qual 

ha permet desenvolupar de manera consensuada una sèrie d’actuacions i reflexions 

al voltant de la inclusió de la perspectiva de gènere en diferents àrees de treball. 
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L’interès s’ha focalitzat de forma molt especial al pati escolar. En aquest sentit, s’ha 

dut a terme un diagnòstic de la situació al voltant de 3 fonts d’informació (triangulació 

metodològica): 

● Coneixement previ del professorat en aquestes matèries i percepció general 

del col·lectiu respecte del sexisme en el tipus de joc i en l’ocupació de l’espai 

al pati escolar. 

● Percepcions generals al voltant del joc al pati per part de l’alumnat. 

● Observació sistemàtica del joc al pati (a què juguen, amb qui, quin espai 

ocupen, etc... sempre tenint en compte el sexe de l’alumnat en totes aquestes 

variables). 

S’han acordat un total de 37 accions a desenvolupar en els dos espais on fem els patis 

( Infantil i Primària) que apareixen reflectides en el Pla Coeducatiu de centre i que es 

revisaran periòdicament.  

Entenem el pati com un espai : 

-  valuós d’aprenentatge, coeducació i convivència dins de l’escola, on ha d’haver 

equitat de gènere en el joc, s’han de trencar rols i s’han d’afavorir dinàmiques 

igualitàries. Es pretén la inclusió de tot l’alumnat en el joc compartit i la gestió positiva 

dels conflictes. 

- on s’ha de fer una redistribució equilibrada dels espais. Tots els jocs i activitats tenen 

espais de qualitat i amb perspectiva de gènere. Ha d’haver accessibilitat per a tot 

l’alumnat pensant en els que tenen diversitat funcional. S’han de combinar estructures 

fixes i material lúdic mòbil. 

- on ha d’haver diversitat d’ambients i activitats lúdiques i creatives. S’han de crear 

ambients per al joc actiu, semiactiu i tranquil. Espais i materials atractius, estimulants  

i amb reptes per a totes les edats i capacitats. És per això, que posem en pràctica 

diferents activitats com “bibliopati” (l’alumnat major s’encarrega de traure un carro amb 

llibres per a totes les edats. La seua funció és controlar que l’alumnat que agafe un 

conte l’ha de tornar abans que s’acabe el pati. Tots els dies es trau el carro) 

- confortable i connectat amb l’entorn amb algunes zones d’ombra i espais assolellats, 

amb fonts, bancs , papereres i de fàcil accés a les aules. 



PROJECTE EDUCATIU 

 DE CENTRE 

___________________________________ 

 

 

-d’usos diversos per  a la comunitat i el veïnat, versàtil per a fer educació física, esport 

extraescolar, festes,... 

-on s’ha de garantir el contacte amb la natura, reverdir i enjardinar , plantant arbres i 

plantes. 

Ha de combinar espais i experiències per al joc i l’educació a l’aire lliure per al benestar 

de l’alumnat. 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
JOC ESPORTIU 

DEL MES 
 
 

 

 
JOGUINA DE 

CASA 
 I 

MÚSICA, 
ARENER  

 
 

 
JOGUINA 
DE CASA  

I  
JOCS AMB 

PILOTA 
SENSE PEU 

 
 

 
JOGUINA DE 

CASA 
I 

PINTAR AMB GUIX 
 

 

 
JOC 

TRADICIONAL  
O  

DE TAULA 
 
 

BIBLIOPATI                

 

Actuacions generalitzades: 

● Pintar una o dues parets del pati de baix amb pintura de pissarra. 

 

● Pintar el banc de l’amistat (cada curs pintarà un disseny, entre totes i tots 

votarem quin és el que més ens agrada. Posteriorment, pintarem aquest banc, 

s’intentarà que participe el major nombre d’alumnat). 

 
● El joc esportiu canviarà una vegada al mes. Cada tutoria rebrà un full amb 

l’explicació i les normes d’aquest joc. 

 

● Es demanarà a les famílies si tenen joguines de la platja que no les necessiten 

les poden dur per a jugar a la sorrera. 

 

● L’alumnat de 3r cicle seran els encarregats/des de traure i replegar el material. 

4.4 Actuacions i mesures metodològiques. 

Mesures metodològiques: 

 Aprenentatge cooperatiu. 



PROJECTE EDUCATIU 

 DE CENTRE 

___________________________________ 

 

 

Formació e incorporació progressiva d'aprenentatge cooperatiu (encara que ja hi ha 

professorat que el du a terme). Continuem realitzant formació sobre com posar en 

pràctica les diferents tècniques d’aprenentatge cooperatiu a les nostres aules. 

En l’aprenentatge cooperatiu l’alumnat es reparteix en grups heterogenis on cadascú 

adopta una funció cooperativa per a un bon funcionament del grup i fent possible els 

4 principis bàsics de Kagan. I amb això es pretén una bona cohesió de grup, cooperar 

per a aprendre i aprendre a cooperar. 

Els docents han de crear una sèrie d’estructures cooperatives per a aconseguir-ho i 

que aprenguen i treballen. 

 Aprenentatge per projectes. 

Aquesta metodologia cooperativa fomenta el ser capaç de fer. L’alumnat té autonomia 

per decidir, planificar, prendre decisions i dissenyar el seu treball. El docent és el que 

guia  i estableix connexions (tenint en compte els continguts que vol treballar) però és 

l’alumnat qui tria el tema i això assegura que l’aprenentatge siga més motivador . 

A banda dels continguts del projecte es treballa:  

• El treball en equip. 

• La comunicació i habilitats socials. 

• L’autogestió del temps, forma de treballar per projectes. 

• La interculturalitat. 

• La presa de decisions i organització. 

• Aprendre a autoavaluar-se i avaluar a la resta. 

• Desenvolupar un pensament lògic per tal de resoldre problemes. 

• Millorar habilitats d’investigació ja que han de buscar, organitzar i sintetitzar la 

informació trobada. 

A l’hora de treballar per projectes es tindran  en compte els següents criteris: 
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 En Infantil, anar motivant-los per a que amb imaginació vagen descobrint totes 

les curiositats que se’ls plantegen. 

En primer i segon, se’ls ha de guiar, fent-los reflexionar en la formulació de les 

preguntes, en la recerca de nous coneixements i en el propi procés d’aprenentatge. 

En tercer i quart, té més rellevància el treball cooperatiu iniciat en cursos anteriors, 

s’han de prendre decisions sobre com repartir les tasques, es posa en comú el treball 

individual i s’elabora conjuntament el resultat. 

En cinquè i sisè, es valora més el procés d’investigació (cercar, interpretar), formular 

dubtes i preguntes i establir relacions. 

El treball per projectes variarà depenent del nivell on ens situem. En els nivells inferiors 

el docent és el que tancarà el tema, donarà pautes sobre com dissenyar i 

desenvolupar el treball. En els nivells més alts, l’alumnat pren les decisions. 

Actualment en el nostre centre en l’etapa d’Infantil ja estan treballant per projectes, al 

igual que alguns/es mestres de Primària. Seria interessant que durant el curs 2020-

2021 continuaren treballant seguint aquesta metodologia, sobretot en les àrees de 

ciències.  

En cinquè i sisè, aprofitant que treballen en dispositius  digitals Chromebook també 

s’han iniciat a fer alguns projectes en l’àrea de ciències naturals. Caldria animar-se i 

començar a treballar per projectes en altres àrees. 

 

 Tutoria entre iguals.  

Considera la participació activa dels iguals com a elements bàsics del procés de 

prevenció i intervenció en situacions de violència a assetjament escolar: 

És una intervenció sistemàtica en el desenvolupament dels plans de convivència, en  

la prevenció de l'abús de poder i la resolució de conflictes, encaminats a la creació 

d'una cultura de la no-violència, on l’alumnat és l’element bàsic de dinamització. 
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La tutoria entre iguals està centrada en les competències emocionals amb un model 

positiu, i en el desenvolupament de competències sobre sensibilització, empatia i 

empoderament del grup classe com a element preventiu i dissuasiu de les conductes 

violentes. 

El programa de tutors / es entre iguals TEI, es va iniciar al  C.E.I.P. Graüll el curs 

2017/1018, té com a objectius principals millorar la integració escolar i treballar per la 

cultura de la no exclusió i la no violència, fomentant que les relacions entre iguals 

siguen més satisfactòries. 

L’alumnat de cinquè de primària exercirà de tutor/ra de l’alumnat de 3r. A. Cada 

alumne de 3r se li assignarà un tutor/ra (seguint una sèrie de criteris) al/la  que podran 

acudir cada vegada que se’ls plantege un conflicte per a que facen de mediadors/res  

i els/les ajuden a resoldre´ls sense emprar la violència. Per aconseguir això han de 

crear uns vincles entre  les parelles que s’afavoriran realitzant una sèrie d’activitats 

entre els grups al llarg de tot el curs. 

Ja des d’Infantil s’utilitza l’assemblea per  treballar rutines diàries però també resolució 

de conflictes, emprant el diàleg com a eina per empaitar amb els altres i reconèixer 

les pròpies errades. 

A les classes de Primària , sol aprofitar-se el divendres com a dia per tractar els 

diferents temes que sorgisquen i que l’alumnat considera que s’han de parlar 

mitjançant els pots de les emocions, bústia suggeriments, etc. En els nivells de primer 

i segon es posa en pràctica alguna tècnica de resolució de conflictes com ara el club 

dels valents i valentes o els superherois i superheroïnes i en estos cursos no tenen 

especificat un dia per tal de resoldre diferents situacions ja que els conflictes es 

resolen al moment.   

 

 TAC aplicades al coneixement   



PROJECTE EDUCATIU 

 DE CENTRE 

___________________________________ 

 

 

Com a recursos al centre totes les aules tenen PDI i monitors interactius. Les aules 

d’Infantil i primer cicle disposen de tauletes a l’abast de l’alumnat amb app’s 

relacionades amb els seus aprenentatges que s’usen en diferents racons o activitats 

grupals i també donant suport a les atencions individualitzades de cada alumne. 

Per altre costat, en cinquè i sisè es treballa amb Chromebook mitjançant els llibres 

digitals, posant en pràctica quantitat d’aplicacions informàtiques diferents, garantint 

l’aprenentatge de tot l’alumnat.  

Recalcar que al llarg del curs van rebent diferents xerrades de la policia local i agents 

de la Guàrdia Civil sobre l’ús adequat de les xarxes socials. 

 Matemàtiques manipulatives 

A l’etapa d’infantil utilitzen les matemàtiques manipuatives per a l’aprenentatge del 

càlcul i la numeració. L’objectiu és desenvolupar la competència matemàtica dels més 

menuts i menudes d’una forma senzilla i natural, partint de l’experimentació i 

l’aprenentatge manipulatiu. Es treballa amb nombres complets, on les unitats, desenes 

i centenes es descomponen sense aplicar una determinada regla. Aquest caràcter 

obert és un dels seus signes d’identitat, no hi ha una única manera per calcular els 

algoritmes (suma, resta, multiplicació i divisió), es pot arribar a la seua resolució 

mitjançant camins diferents i en funció de cada alumne/a.  

Característiques: 

- Flexible i significatiu 

- Augmenta la capacitat de càlcul mental, raonament i resolució de problemes 

- L’alumnat entén el que fa i sap explicar per què 

- Experimental i manipulatiu 

- Fàcil d’implementar (materials quotidians) 

- Motiva a l’alumnat. 
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Està implementant- se des de l’etapa d’ infantil fins el primer cicle de primària que 

també van a combinar-lo amb materials d’Innovamat.. Els resultats estan sent molt 

positius. La resta de Primària mitjançant la realització d’estacions d’aprenentatge 

també treballen les matemàtiques de forma  lúdica i manipulativa. 

 

Actuacions: 

A continuació es concreten les actuacions contextualitzades d’acord amb les 

característiques i necessitats dels nostre centre, en els NIVELLS II i III de resposta 

educativa: Organitzatives, metodològiques, curriculars i socials. 
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 ACTUACIONS INF

3 

INF

4 

INF

5 

1r 2n 3r 4t 5é 6é 

MES

URE

S 

ORG

ANIT

ZATI

VES 

Suport dins aula X X X X X X X X X 

Desdoblament    X X     

Grups interactius    X X X    

Docència compartida a 

l’aula  

X 

 

X X 

 

X X X X X X 

Racons X X X x      

MES

URE

S 

MET

ODO

LÒGI

QUE

S 

ABP  X X X X X X X X X 

Aprenentatge cooperatiu X X X X X X X X X 

TAC         X X 

Tutoria entre iguals      X X X X 

Psicomotricitat X X X       

Matemàtiques 

manipulatives 

X X X X X X X X X 

MES

URE

S 

CUR

RICU

LARS

RS 

DUA          

Pla estimulació del 

llenguatge 

   X X X    

Programa d’habilitats 

socials i /o gestió 

d’emocions 

X X X X X X X X X 

MES

URE 

SOCI

ALS 

Pla d’acollida X X X X X X X X X 

Compromís família-

tutor/a 

       X X 
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5. LA PARTICIPACIÓ DELS DIVERSOS ESTAMENTS DE LA COMUNITAT 

EDUCATIVA I LES FORMES DE COL·LABORACIÓ ENTRE AQUESTS. 

Per tal que hi haja un bon enteniment, col·laboració entre els diferents sectors, i 

participació de tota la Comunitat educativa, partim del diàleg com a eina  fonamental 

de treball. Mitjançant aquest, es pretén la participació i foment de la coordinació de 

tots els membres en la gestió del centre, establint canals de comunicació adequats 

per tal de garantir el bon funcionament organitzatiu de l’escola. 

A.M.P.A. 

D’acord amb les seues finalitats i dins de la seua competència, col·labora en la vida 

del centre mantenint una bona relació. Fa diverses aportacions de material i 

econòmiques a distints cursos (granja- escola, viatge fi de curs, llibres setmana 

cultural, scape room, gimcana....). A banda, participa activament en les activitats de 

Nadal elaborant dolços, intervenint activament en la mostra, en la festa de fi de curs i 

en diverses activitats que proposa el centre. 

Es realitzen reunions periòdiques per tal d’anar informant als seus membres de les 

actuacions que es fan en el centre. 

Relació amb altres centres educatius.  

Trobem interessant estar en contacte amb altres centres de la localitat, de fet 

mantenim bona relació amb tots per tal de poder compartir experiències. Volem iniciar 

una sèrie d’actuacions amb el centre més proper a nosaltres CEIP Mediterrània, amb 

l’objectiu que l’alumnat de sisè es puga conèixer i facilitar el pas de Primària a 

Secundària ja que tenim el mateix institut de referència.  

Per altra banda, per tal de portar endavant el Pla de transició de l’Educació Primària a 

l’ Educació Secundària, es duen a terme una sèrie de reunions i visites on intervé el 

professorat de tercer cicle, l’orientadora del centre i els professionals que treballen a 

l’ institut. Algunes de les intervencions són les següents: 
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- Reunions periòdiques entre el professorat. 

- Establiments de contacte entre tutors/res per tractar qüestions relatives a 

hàbits, objectius, metodologia, .. 

- Intercanvi de cartes entre l’alumnat de sisè i l’alumnat de tercer de l’ ESO  ja 

que en els dos centres desenvolupen el programa TEI i l’alumnat de 3r ESO 

actuarà com a tutor del de sisè. 

- Visites de l’alumnat a l’ IES amb la realització de diferents activitats. 

- Traspàs d’informació rellevant de l’alumnat. 

 

5.1 La cooperació entre les famílies o representants legals de l’alumnat i el 

centre. 

Participació de l’alumnat. 

Considerem a l’alumnat el pilar fonamental del procés educatiu. Per tant , s’ha de 

fomentar el diàleg i, sobretot, el respecte mutu, l’acceptació de les normes i les 

funcions dels òrgans unipersonals, col·legiats, professorat... 

S’intenta: 

- Afavorir les assemblees d’aula per tal d’establir les normes de classe, treballar 

la resolució de conflictes i recollida d’idees i suggeriments. 

- Promoure la seua participació en la vida i el funcionament del centre. 

- Facilitar la seua participació en el Consell escolar. 

 

El centre planteja una sèrie d’accions que es celebren en dies específics, entre altres:  

- Dia de la lluita contra el càncer infantil. 
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- Dia de la Pau. Al llarg de varis dies es plantegen activitats diverses al voltant 

de les relacions humanes i la no violència. 

- Dia de la dona, al centre es realitzen activitats al llarg del curs fomentant la 

figura de les dones a la nostra societat, a banda de participar en les activitats 

que ens proposen des de l’ajuntament. 

- Dia contra la violència de gènere, enguany ens hem adherit a un projecte en el 

que participaven varies escoles de la comunitat,  hem omplert el centre de 

papallones i pintat un banc per tal de donar visibilitat a les dones maltractades. 

- Dia de la diversitat funcional (dia de l’autisme , del síndrome -5p,...). 

- Accions per tal d’educar en la responsabilitat en l’ús de les instal·lacions i 

recursos del centre. 

- Dia del medi ambient, dies dels oceans, de la Terra, entre altres. 

 

Relació amb les famílies. 

Considerem prioritari establir unes línies d’actuació conjuntes entre l’escola i les 

famílies ja que el nostre objectiu prioritari és afavorir el creixement personal de 

l’alumnat i la seua educació. Així que es marquem com a finalitat, establir una relació 

basada en la confiança i la tolerància. 

Les famílies s’han de sentir responsables de l’educació dels seus fills /filles , participant 

en el seu procés d’ensenyament- aprenentatge. 

La participació en la vida del centre pot realitzar-se d’aquestes dues formes: 

- Mitjançant la tutoria, amb les reunions periòdiques amb el tutor/ra i la resta del 

professorat del seu fill/a. 

- Mitjançant els seus representants en el Consell Escolar de centre. 
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- Mitjançant les actuacions en els grups interactius d’aula. 

- Mitjançant la col·laboració en les festes fent disfresses, escenaris, dolços ... 

Per tal de mantenir la seua implicació en la vida del centre, tenim en compte les 

següents qüestions: 

- Realitzar les reunions informatives de l’alumnat d’Infantil 3 anys, una al juny o 

juliol on la direcció explicarà aspectes generals del funcionament del centre  i 

les tutores característiques pròpies de l’etapa d’infantil i altra a setembre on 

s’explicaran l’organització i funcionament de l’aula de 3 anys. 

- En Educació Infantil, s’han integrat activitats acadèmiques en les que participen 

famílies i/o representants legals per reforçar el vincle emocional de l’alumnat 

envers l’aprenentatge a l’escola. 

- Aprofitar les reunions generals de principi de curs per conscienciar a les famílies 

de la importància de mantindre’s en contacte amb l’escola per fer seguiment 

del treball dels seus fills /filles. 

- Organitzar al llarg del curs reunions periòdiques per informar dels continguts, 

objectius, criteris avaluació, qüestions conductuals,.. (mínim una al trimestre). 

- Establir vies de comunicació escola- família  mitjançant l’agenda escolar i la 

pàgina web. A banda via telegram i web família. 

- Fomentar la participació dels pares /mares en la vida de l’escola  (en festes, 

festival, activitats de Nadal,...) i altres aportacions dins de les aules. 

 

5.2. La coordinació amb els serveis del municipi i les institucions públiques així 

com la possible utilització de les instal·lacions del centre per part d’altres 

entitats per a realitzar activitats educatives, culturals, esportives o altres de 

caràcter social. 
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Relació amb l’ajuntament i altres entitats. 

- Vetllem per mantenir i potenciar la bona relació que existeix amb la Regidora 

d’Educació i Cultura i els representants dels seus departaments.  

- Tenim una relació estreta amb el departament de Serveis Socials per tal 

d’intervindre directament en aquell alumnat que ho necessita per diversitat de 

raons. 

- Continuar mantenint relacions fluides amb la Policia Local, que a banda de, 

impartir els tallers d’Educació Vial i tallers sobre l’Assetjament a l’alumnat, ens 

ajuda en les eixides, desfilades, etc. 

- Pel que fa al departament de Serveis de l’Ajuntament, tenim una comunicació 

estreta i fluida per tal de transmetre les sol·licituds d’intervenció per tenir un bon 

manteniment de la infraestructura del centre. 

- Mantenim relació amb altres entitats com la Guàrdia Civil que també  imparteix 

tallers a l’alumnat de cinquè sobre ciberassetjament i assetjament, associats al 

Pla Director. 

- Amb diferents associacions i entitats locals, amb les que participem/col·laborem 

amb alguna de les seues activitats (Rotary Club, Associació Amigos por Jávea, 

Creu Roja, Club d’escacs entre altres). 

- Es manté bona relació amb els diferents clubs d’esport de la localitat per tal  

que facen ús de les nostres instal·lacions. 

 

5.3. Implantació pràctica d’una educació sostenible al centre. 

El centre és conscient dels residus que genera i la importància del seu reciclat. És per 

això que ens marquem com a objectius específics per treballar al llarg del curs, els 

següents:  

● Diagnosticar l’impacte ambiental de residus d’envasos generats en el centre 

escolar i traslladar els hàbits sostenibles de l’escola a les llars. 

Actuacions: - classificació de les deixalles en els diferents contenidors a l’aula i 
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al pati. 

- Conscienciació d’utilització d’envasos reutilitzables per portar l’esmorzar i per 

beure. 

- Concertar amb l’empresa de menjador que els envasos on porten el menjar 

siguen reutilitzables, per fomentar la sostenibilitat. 

● Millorar l’ús de materials per fer una escola més sostenible. 

- Actuacions: - Recollida de taps de plàstic, tonner, piles, roba per tal que es 

reutilize. 

- Conscienciació de l’alumnat de la utilització dels contenidors de colors a l’hora 

de classificar els envasos. 

- Neteja de deixalles i respecte de l’entorn quan fem activitats complementàries.  

- Utilització sempre que siga possible de paper reciclat, eliminació de les circulars 

en paper i ús dels canals oficials de la Conselleria. 

- Ús de l’agenda o llibreta viatgera per a la comunicació a les famílies per tal 

d’emprar menys paper. 

● Fer un consum energètic responsable en el centre. 

- Actuacions:- Apagar ordinadors i dispositius tàctils quan no s’utilitzen, apagar 

les llums quan eixim al pati i anem al menjador/ casa, ús responsable de la 

calefacció, ... 

- Participarem en el projecte Xarxa 2030 per tal de treballar al centre els objectius 

ODS 

 

6. PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE. 

El Projecte lingüístic de centre (PLC) és l’instrument mitjançant el centre educatiu 

articula i concreta l’aplicació del Programa d’educació plurilingüe i intercultural (PEPLI) 

d’acord amb les característiques del centre educatiu i de l’alumnat. 

Actualment estem aplicant el PEPLI.  

Depenen dels recursos personals del PAM posem en pràctica el programa d’art and 

crafts. (annex I) 
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7. CONCRECIÓ CURRICULAR. 

La Concreció curricular del centre és el document que desenvolupa, completa, adequa 

i concreta el currículum oficial a cada centre docent. Suposa l’establiment d’un marc 

comú, acordat pel claustre, que defineix les línies educatives del centre i dona 

coherència i continuïtat a les programacions didàctiques que el composen, al llarg de 

tota l’etapa educativa. 

És el document que, a partir de les prescripcions fixades per l’Administració educativa, 

estableix què, quan i com s’ha d’ensenyar i què, quan i com s’ha d’avaluar. En aquest 

document s’inclouen els elements transversals establerts per la normativa vigent. 

 

8. PLANS I PROGRAMES. 

El PEC constitueix el marc de referència de tota l'activitat escolar del centre educatiu. 

Podríem dir que és una estructura en forma de xarxa que relliga altres plans, 

programes i projectes i els hi dona coherència. 

Al nostre centre, els diversos projectes i programes que actualment estem 

desenvolupant, son els que tot seguit explicarem de manera resumida, ja que el seu 

desplegament els adjuntem en qualitat d’annexes en aquest PEC, formant part així del 

seu contingut .  

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ, REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL 

CURRICULAR.  

El programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular 

té com a finalitat última avançar cap a la plena gratuïtat de l’educació i fomentar els 

valors de la solidaritat i la corresponsabilitat entre els membres que conformen la 

comunitat escolar, en el sentit més ampli; incentivar l’ús sostenible dels llibres de text 

i el material curricular i fomentar l’autonomia pedagògica i de gestió del centre. 
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PLA PER AL FOMENT DE LA LECTURA. 

El Pla de foment de la lectura (PFL) és una proposta o línia de treball que comprèn el 

conjunt d’objectius, metodologies i estratègies del centre educatiu que conflueixen per 

a promoure el desenvolupament de la competència lectora de manera transversal i de 

la competència de composició textual en tot tipus de textos (impresos, visuals i 

audiovisuals) i de suports (analògics, digitals, etc.).  

Aquest programa conté una sèrie d’actuacions que persegueixen afavorir l'interès per 

la lectura entre els xiquets i les xiquetes. Parteix, a més, de la consideració de la 

lectura com a instrument fonamental per a l’aprenentatge en totes les àrees de 

l’ensenyament, i també com a font d’entreteniment i plaer. 

Dins del Pla de foment lector del centre, es fa  aquesta activitat molt motivadora per a 

tot l’alumnat ja que l’alumnat de cursos superiors es prepara un conte ja siga en format 

paper o en format digital i s’encarrega de contar-lo als més menuts i menudes, 

agrupant-los per parelles o trios. 

-Per tal de millorar la lectura es dedica una sessió de lectura dos dies a la setmana 

des d’Infantil a Primària a la mateixa hora, utilitzant diferents espais, com ara les aules 

a l’aire lliure, i els patis.      

-Dinamització de la biblioteca. L’alumnat pot fer ús de la biblioteca  unes hores a la 

setmana determinades per la comissió encarregada d’ impulsar aquest espai. 

S’estableixen horaris, diferents dies i hores, per tal de dinamitzar el préstec de llibres. 

 

PLA D’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA: PIC. 

El Pla d’igualtat i convivència (PIC) és el document on es recullen el conjunt d’accions, 

procediments i actuacions que permeten la consecució dels valors democràtics i 

inclusius establerts en el Projecte educatiu del centre del què forma part. 

Té com a objectiu primordial la promoció de la igualtat, la coeducació, la convivència, 

la prevenció dels conflictes i la gestió o la resolució pacífica d’aquests, prestant 
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especial atenció a la violència de gènere, la igualtat en la diversitat i la no-

discriminació, tot atenent i respectant les circumstàncies, condicions i característiques 

personals de l’alumnat. 

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

L’organització i funcionament del centre (antic RRI), és la norma interna que inclou el 

conjunt d’objectius, principis, drets, responsabilitats i normes pels quals es regula la 

convivència de tots els membres de la comunitat educativa. 

El RRI recull les normes de convivència i conducta, que seran de compliment 

obligatori, i concreta els deures de l’alumnat i les mesures correctores aplicables en 

cas d’incompliment prenent en consideració la seua situació i les seues condicions 

personals. 

PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I LA INCLUSIÓ EDUCATIVA: PADIE. 

El Pla d’atenció a la diversitat i inclusió educativa pretén consolidar la coordinació, la 

reflexió, la planificació i la presa de decisions compartides per tota la comunitat 

escolar, donant una resposta educativa a tot l’alumnat. 

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL: PAT. 

El Pla d’acció tutorial (PAT) ha de potenciar el paper de la tutoria en la prevenció i en 

la mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i en la millora de la convivència 

escolar i la igualtat d’oportunitats.  

El pla haurà d’incloure les característiques i la situació personal de l’alumnat i la 

necessitat específica de suport educatiu, per la qual cosa haurà de preveure els criteris 

de coordinació dels tutors i tutores amb tots els i les professionals de suport del servei 

psicopedagògic escolar o gabinet psicopedagògic autoritzat. 

Així mateix, s’hauran de planificar les activitats d’informació i assessorament acadèmic 

a l’alumnat, especialment les que afavorisquen la màxima adaptació i participació de 

l’alumnat al centre, particularment del procedent d’un altre nivell educatiu o el de nou 
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ingrés, així com les que faciliten el desenvolupament personal de l’alumne o l’alumna 

i la seua integració en el grup classe. 

TRANSICIÓ ENTRE ETAPES I MODALITATS D’ESCOLARITZACIÓ. 

Els centres elaboraran plans i accions de transició a fi de garantir el transvasament 

d’informació, l’orientació i l’acompanyament a l’alumnat i a les famílies, la continuïtat 

de les actuacions educatives i la detecció de necessitats, que poden produir-se en els 

processos de transició entre nivells, cicles, etapes i modalitats d’escolarització en què 

les barreres i les desigualtats es manifesten amb més freqüència i intensitat. 

Mesures de coordinació amb el primer cicle d’Educació Infantil. 

El centre receptor sol·licitarà l’historial educatiu al centre d’origen de l’alumnat 

prèviament escolaritzat en el moment de la seua incorporació en l’etapa d’Educació 

Infantil. 

L’equip de cicle ha de tindre en compte l’informe qualitatiu de cada alumne o alumna 

que forma part del seu historial educatiu per a prendre les mesures necessàries per a 

la seua millor adaptació al nou centre. 

Transició entre el segon cicle d’Educació Infantil i el primer curs d’Educació Primària. 

El nostre Pla de Transició des del segon cicle d’Educació Infantil al primer curs de 

l’Educació Primària inclou l’adaptació progressiva de l’alumnat, l’adquisició de les 

seves competències, destreses, habilitats i actituds per tal de facilitar la seua 

adaptació a l’Educació Primària.  

En la transició d’educació primària a l’educació Secundaria, també hi ha elaborat un 

Pla de transició conjuntament amb l’ institut de referència, en el nostre cas, IES Antoni 

Llidó. 

En aquests plans es fa constar com ens organitzem i coordinem amb l'Institut durant 

tot el curs, per a acompanyar al nostre alumnat en el seu pas a l’educació secundaria. 
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PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR. 

El Pla específic d’organització de la jornada escolar (PEOJE) regula la jornada escolar 

per als centres autoritzats perquè en l’exercici de la seua autonomia, puguen adoptar 

plans de treball i formes d’organització escolar en els termes establerts per la 

normativa. 

Organització de la jornada escolar 

L‘any 2015 ens van autoritzar el pla específic d’organització de la jornada escolar.  

Horari d'obertura del centre: a les 9’00h. 

Horari de tancament: a les 17’00h. 

Horari lectiu: de les 9’00h. fins les 14’00h. 

HORA DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES 

9’00-11’00 DESENVOLUPAMENT CURRICULAR 

11’00-11’30 PATI (30M.)  INFANTIL (45M.) 

11’30-14’00 DESENVOLUPAMENT CURRICULAR 

14’00-15’45 DINAR / MENJADOR/ CASA 

15’45-17’00 TEMPS D’ESPLAI (ACTIVITATS MENJADOR) 

 

Horaris de les entrades i eixides del Centre. 

Per tal de conciliar la vida familiar i planificar un horari de recollides i entrades de 

l'alumnat del Centre per part de les seues famílies, es planteja el següent horari: 

Durant el matí, recomanem que les famílies porten o arrepleguen als seus fills /filles a 

les 9’00h. i a les 11’00h.  

L’hora d’eixida serà a les 14’00h (no usuaris de menjador) i a les 15’30h i 17’00h els 
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usuaris de menjador. 

 

PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT. 

Com que apostem per una escola inclusiva, al llarg d’aquest curs 2020/2021 estem 

portant a terme cursos de formació per utilitzar les següents metodologies inclusives 

que seran la base del nostre projecte educatiu:  

● Aprenentatge cooperatiu. 

● DUA. Programació multinivell. 

● Metodologia TEAACH, comunicació i llenguatge. 

 

PROJECTE EDUCATIU DEL MENJADOR ESCOLAR.  

El servei de menjador escolar s’insereix en l’àmbit educatiu, aspecte que 

necessàriament s’ha de tindre en compte per a ser aprofitat i potenciat. 

El projecte ha de tindre en compte les característiques, necessitats i interessos de 

l’alumnat i de les seues famílies, i ha de preveure les actuacions i els suports per a 

l’alumnat que, per raons de discapacitat o limitacions funcionals, permanents o 

transitòries, requereix una atenció específica. 

Distribució de l'horari de menjador escolar. 

 

CURSOS HORARI ESPAI 

I3 ANYS 13:30h Menjador 

I4 ANYS 13:30h Menjador 

I5 ANYS 13:30h Menjador 

1r 14:00h Aula I4 A 

2n 14:00h Aula I4 B 

3r 14:00h Menjador 

4t 14:00h Menjador 

5é  14:30h Menjador 

6é + UEE 14:30h Menjador 
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Després de dinar, l’alumnat realitza activitats de manualitats, jocs, temàtiques... amb 

les seues monitores. 

 

ALTRES PROJECTES I PROGRAMES QUE DESENVOLUPA EL CENTRE. 

Programa d’estimulació del llenguatge i treball de consciència fonètica –

fonològica en primer cicle. 

És un taller que ja s’ha dut a terme cursos enrere i segueix treballant-se ja que està 

comprovat que serveix de molta ajuda en l’adquisició correcta del procés lecto-

escriptor.  

Són un conjunt de tallers que es planifiquen amb l’objectiu d’afavorir el 

desenvolupament mitjançant l’estimulació de processos implicats en l’aprenentatge 

(percepció, atenció, memòria, metacognició, estimulació del llenguatge i la 

comunicació, consciència fonològica, habilitats socials, gestió de les emocions,...).  

El responsable de l’elaboració i aplicació del programa és l’especialista d’A i L junt 

amb la tutora/or i va adreçat a l’alumnat de 1r i 2n i si, hi ha recursos personals 

suficients, s’iniciaria en Infantil de 5 anys. 

Programa de llenguatge escrit des de tercer a sisè. 

L’objectiu d’aquests tallers és donar resposta a l’alumnat amb necessitats 

específiques de suport educatiu en l’àrea de llengua tant valencià com castellà en el 

nivell II, tenint en compte la diversitat de tot el grup.  

És una forma idònia de prevenció  de dificultats d’aprenentatge a l’àrea de llengua i 

de promoure la inclusió i l’èxit escolar en tot l’alumnat. 

La idea és treballar el llenguatge oral i l’escrit fomentant els grups cooperatius i 

emprant materials atractius com diferents tipus de jocs de taula. 

Partim de que la llengua és el vehicle de comunicació per excel·lència, té una faceta 

de regulació de la pròpia conducta i una altra, de catalitzador dels aprenentatges; des 
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d’aquests enfocaments, l’àrea contribueix de forma molt directa a l’adquisició de les 

competències socials i cíviques i a la competència per a aprendre a aprendre. 

-Programa d’escacs per a l’alumnat de 4t de primària. 

La matèria optativa o taller d’Escacs en la Educació Primària respon a les diferències 

creixents d’ interessos, motivacions, ritmes i formes d’ aprenentatge, actituds i aptituds 

de l’alumnat, conseqüència lògica del desenvolupament personal i social. Per aquest 

motiu, el joc dels escacs atendria a la diversitat individual de l’alumnat. 

-Educació vial. 

En coordinació amb la Policia local de Xàbia, l’alumnat rep sessions d’educació vial 

on destaquen els següents continguts: 

✔ Senyals i marques vials. 

✔ El funcionament dels semàfors. 

✔ Indicacions dels Agents de tràfic. 

✔ Utilització de la vorera i pas de vianants. 

✔ ... 

Les sessions s’adapten a l’horari lectiu. 

9. SEGUIMENT I AVALUACIÓ. 

Considerem que el PEC és un document viu, contínuament sotmès a canvis, és 

per això , que posarem especial atenció en com es desenvolupa, així com als 

resultats obtinguts.  

El seguiment i l’avaluació cobraran molta importància en el procés de la nostra 

actuació. 

Avaluació del procés: 

- Som responsables de l’aplicació del document, per la qual cosa, una vegada 

a l’any el revisarem per tal de millorar-lo i corregir–lo. 
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- Realitzarem un seguiment dels objectius i les dificultats que trobem. En 

aquesta avaluació intervindran el Claustre i el Consell escolar. 

- Com a resultat del procés d’avaluació, l’equip docent acordarà les propostes 

de millora per al curs següent. Serà el cap d’estudis qui arreplegue les 

conclusions i propostes en forma d’objectius per al proper curs. 

- En l’avaluació es valorarà el grau de consecució dels objectius  proposats i 

les accions dutes per a aconseguir-los. Els resultats es presentaran a la 

Comunitat educativa mitjançant dos vies: 

1. L’equip docent serà informat per la presentació de la Memòria Anual final. 

2. El Consell Escolar valorarà i farà aportacions referides al PEC elaborat. 
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10. MODIFICACIÓ DEL  PEC I DOCUMENTS ANNEXATS. 

CRONOGRAMA DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

PEC 

  

DATA  

APROVACIÓ 

MODIFICACIONS 

PROJECTE EDUCATIU 14-07-21  

DOCUMENTS 

Concreció dels 

currículums 

Revisar  

Pla lingüístic de centre 13-03-18  

Pla d’acció tutorial Revisar  

Pla d’ acollida alumnat 

nouvingut 

16-07-20  

Pla d’atenció a la diversitat 16-07-20  

Pla de convivència i igualtat 

PIC 

2019  

Organització i 

funcionament centre 

Fer 2021  

Projecte educatiu de 

menjador 

23-11-20  

Pla de foment per a la 

lectura 

Revisar  

Pla d’autoprotecció 2020  
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Pla de transició d’Educació 

Primària a Educació 

Secundària 

Revisar  

Pla de transició d’Educació 

Infantil  a Educació 

Primària 

16-07-20 

 

Juny 2021 

Pla d’organització de la 

jornada escolar 

Pròrroga 3 anys  

Projecte UEEE 23-11-20  

Programa de reutilització 

de llibres i materials 

curriculars 

16-07-20 

 

 

Pla de contingència 29-10-20  

Pla d’inici de curs 29-10-20  
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DISPOSICIONS FINALS 

 

Diligència per a fer constar que aquest Projecte Educatiu de Centre s'aprova i 

entrarà en vigor a partir del 14 -07-2021 

 

 

A aquest reglament quedaran automàticament incorporats, com a annex, tots els 

documents que s'estableixen d'obligada inclusió i que es detallen a les instruccions 

d'inici de curs. 

 

Així mateix, i a l'endemà de la seua aprovació, quedarà exposat al tauler d'anuncis 

i es farà difusió també a la web oficial del centre. 

 

 

 

 

En Xàbia, a  14  de  Juliol       de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE EDUCATIU 

 DE CENTRE 

___________________________________ 

 

 

 


