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PRESENTACIÓ 
 

El projecte educatiu de centre és el “document marc en què es defineix el tipus d’ensenyament 

que es vol fer i que explicita les directrius i les aspiracions comuns, tot considerant les 

característiques i les peculiaritats del medi social, cultural i econòmica que envolta el centre 

escolar” (Serafí Antúnez). 

És un document marc que s’elabora a partir d’uns principis ideològics. Una base ampla que 

defineix els principals acords consensuats per la comunitat escolar en relació als principis 

pedagògics, els objectius i l’estructura organitzativa del centre. 

A la vegada, ha de ser un document viu, que responga a la realitat canviant de l’escola i dels 

seus integrants, que reculla la línia educativa i la faça explícita. Ha de ser un instrument 

assumit pel conjunt de la Comunitat Educativa, per tal de garantir que la intervenció pedagògica 

siga coherent, coordinada i estructurada. 

 

MARC NORMATIU 
 

 Constitució Espanyola de 1978 

 L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

 LOE Llei Orgànica d’Educació 2/2006 

 LOMQE Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa 8/2013 

 REIAL DECRET 1630/2006, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen els 

ensenyaments mínims del segon cicle d'Educació infantil. 

 REIAL DECRET 126/2014, de 28 de febrer, pel que s’estableix el currículum bàsic de 

l'Educació Primària 

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

Segon Cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat Valenciana 

 DECRET 39/2008 de 4 d'abril del Consell, sobre la convivència en els centres docents 

no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, 

mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i servicis 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/01/11/pdfs/A00291-00299.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/01/11/pdfs/A00291-00299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/03/pdf/2008_3838.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/03/pdf/2008_3838.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf
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 DECRET 88/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 108/2014, de 

4 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el currículum i es desenvolupa l'ordenació 

general de l'Educació Primària en la Comunitat Valenciana. 

 DECRET 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual estableix el currículum i desplega 

l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana 

 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 

  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 i o 

d'Educació Primària. 

 DECRET 58/2021, de 30 d’abril, del Consell, sobre jornada lectiva del personal docent i 

nombre màxim d’alumnat per unitat en centres docents no universitaris 

 DECRET 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d’organització de l’orientació educativa i 

professional en el sistema educatiu valencià. 

 ORDRE de 24 de juny 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, Cultura i Esport, per 

la que s’estableixen els documents oficials d'avaluació i es concreten aspectes de 

l'ordenació general de l'Educació Primària en 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. 

 ORDRE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la 

qual s'actualitza la normativa que regula l'elaboració dels plans de convivència en els 

centres educatius de la Comunitat Valenciana i s'estableixen els protocols d'actuació i 

intervenció davant de supòsits de violència escolar 

 ORDRE 46/2011 de 8 de juny de la Conselleria d'Educació, per la que es regula la 

transició des de l'etapa d'Educació Primària a l'Educació Secundària Obligatòria en la 

Comunitat Valenciana 

 Altres ordres, resolucions i reglaments que dicten instruccions de funcionament i 

organització de centres educatius  

 

https://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/14/pdf/2017_6394.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/14/pdf/2017_6394.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/14/pdf/2017_6394.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2014/07/07/pdf/2014_6347.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2014/07/07/pdf/2014_6347.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7822.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7822.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/1997/09/08/pdf/1997_10024.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/1997/09/08/pdf/1997_10024.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/1997/09/08/pdf/1997_10024.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2008/07/25/pdf/2008_8788.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2008/07/25/pdf/2008_8788.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2014/12/12/pdf/2014_11310.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2014/12/12/pdf/2014_11310.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2014/12/12/pdf/2014_11310.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/03/pdf/2019_4442.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/03/pdf/2019_4442.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/03/pdf/2019_4442.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/03/pdf/2019_4442.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7216.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7216.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7216.pdf
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I. OBJECTIUS I PRIORITATS D’ACTUACIÓ DEL CENTRE 
 

 

A.- OPCIÓ METODOLÒGICA 

 

Els principals objectius relatius a la nostra opció metodològica són: 

 Ensenyament actiu. 

 Ensenyament integral. 

 Ensenyament en la coeducació i la inclusió. 

 Ensenyament significatiu. 

 Ensenyament competent. 

 Ensenyament crític. 

 Ensenyament en la responsabilitat. 

 

Recursos 

 
 

 

Avaluació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els recursos metodològics seran variats i creatius 

fomentant l’ús de materials diversos en distintes 

situacions. 

 

Entenem l’avaluació com un procés que ajuda a regular 

constantment la feina de l’alumnat i de l’ensenyant per tal 

d’adequar-la a les necessitats individuals. La seua funció 

és orientadora i reguladora del procés ensenyament-

aprenentatge i ha de permetre conèixer quin és l’estat de 

la qüestió en cada moment per tal de poder reflexionar i 

millorar. 
 

L’avaluació s’aplica als diferents aspectes i àmbits de 

l’escola: alumnat, currículum, metodologies i 

funcionament intern. 
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B.- CONTINGUTS 

 

Des del punt de vista del currículum, treballem en la concepció en la qual els diferents 

objectius d’infantil i primària es complementen, de manera que el conjunt de capacitats es 

puguen començar a treballar en una etapa i s’assegure la continuïtat i l’aprofundiment en la 

següent. 

 

L’itinerari educatiu ha d’atendre la diversitat tenint present el ritme d’aprenentatge de cada 

alumne, el seu punt de partida i les seues circumstàncies personals i ambientals. 

 

 

Currículum 

 
 

 

 

Competències  

 

 

 

 

 

 

 

 

Procediments 

 

 

 

 

Donem especial rellevància allò que l’alumnat ha de saber fer 

més que assolir uns coneixements, potenciant el treball 

cooperatiu i l’aprenentatge basat en projectes. 
 

Comprén els objectius, les competències, els continguts, les 

metodologies, els estàndards d’aprenentatge i els indicadors 

d’avaluació, d’acord amb el currículum establert per les lleis i 

decrets corresponents. 

 

Les competències que els alumnes han d’adquirir són: 

o Competència en comunicació lingüística 

o Competència matemàtica i competència bàsica en ciència 

i tecnologia 

o Competència digital 

o Aprendre a aprendre 

o Competència social i cívica 

o Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor 

o Consciència i expressions culturals 
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Conceptes 

 

 
 

 

 

Actituds, valors i 

normes 

 

 

 

Transversalitat 

 

 

 

 

 

Avaluació de  

l’alumnat 

 

 

 

 

 

 

 

Tenim especial cura a l’hora de desenvolupar la capacitat 

de prendre decisions davant dels fets de la pròpia vida 

des d’una actitud crítica, oberta, dialogant, respectuosa i 

solidària.  

 

Donem rellevància a la interrelació coherent entre els 

diferents continguts que tindrà en compte la 

transversalitat. 
 

Fomentem activitats que funcionen com a eixos 

transversals: festes, tallers, jornades culturals, elaboració 

de projectes interdisciplinaris interetapa Infantil-Primària-

Secundària. 

 

L’avaluació que portarem a terme amb l’alumnat serà 

global, formativa i contínua. 

A Infantil es facilitarà a les famílies un informe trimestral 

qualitatiu per àrees curriculars. Aquest anirà acompanyat 

d’imatges representatives del text. 

A Primària es facilitarà a les famílies un butlletí trimestral 

de notes per àrees, amb anotacions dins l’apartat 

d’observacions. 

A final de tercer de Primària es facilitarà a les famílies un 

Informe Valoratiu Individualitzat de Final de Curs i a final 

de sisè un Informe Indicatiu del Nivell Obtingut en l’Etapa 

de Primària. 

 

Fomentem que els aprenents no siguen repetitius, sinó 

que a partir de l’observació, l’anàlisi, la reflexió individual i 

grupal, els alumnes puguen arribar a la generalització 

que donarà pas a la definició del concepte. 
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C.- FUNCIONS PEDAGÒGIQUES DE L’EQUIP DE MESTRES 

 

Dinamitzador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tutores, mestres i 

especialistes 

 

 

 

Comunicació amb  

les famílies 

 

 

 

El docent no és un simple transmissor de coneixements 

sinó que té un paper clau en la planificació i organització 

de dinàmiques del grup classe, alhora que ha de liderar el 

grup cap a l’aprenentatge. 
 

Treballa en la línia que: 

 Proporciona diferents entorns per afavorir 

situacions d’aprenentatge significatives. 

 Possibilita que l’alumne adopte les normes per 

viure en convivència. 

 Facilita i afavoreix que l’alumne s’inicie en la presa 

de decisions i fomenta la seua iniciativa. 

 Facilita l’autoavaluació i l’anàlisi dels errors com a 

font d’aprenentatge. 

 Adequa les tasques a cada realitat individual que 

parteix dels coneixements previs. 

 Manté un contacte amb el seu entorn, tot implicant 

a tota la comunitat educativa. 

  Faran el seguiment del procés d’aprenentatge de 

l’alumnat i l’adaptaran en la mesura de les seues 

possibilitats a les característiques de cada individu. 
 

L’acció tutorial contribuirà a crear una dinàmica positiva 

en el grup classe. 

 

Tots els docents fomentaran la comunicació amb les 

famílies tenint en compte la seua diversitat (sobretot en 

aquelles més vulnerables), assegurant la informació 

sobre el procés d’aprenentatge de l’ alumnat i afavorint la 

col·laboració família-escola. 
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D.- FUNCIONS DE LA TUTORIA 

 

Tutor/a 

 

 
 

Tutoria 

 

 

 

 

 

Assemblees 

 
 

 

 

E.- FUNCIONS DE L’EQUIP D’ORIENTACIÓ 

 

Membres 

 

 

Funcions 

 

 

 

 

La figura del tutor/a és vital dins d’un grup-classe ja que 

és el docent qui, a través de les distintes activitats que 

es portaran a terme a l’aula, fomentarà actituds de 

cooperació i respecte envers les diferències. 

És important dedicar el temps necessari a l’aprenentatge 

de tècniques de resolució de conflictes. El diàleg entre 

l’alumnat implicat per tal d’arribar a una solució per 

resoldre el conflicte és vital. Es pot utilitzar la tècnica 

NEMO per guiar aquest diàleg.  

Les assemblees d’aula setmanals són essencials per 

tractar els temes que més els preocupen (normes, 

comportaments, agressions, felicitacions, millores...) i 

dur a terme una gestió democràtica de l’aula fomentant, 

a més, la participació activa de l’alumnat en la gestió del 

centre gràcies a les reunions mensuals de delegats. 

Orientadora, especialista d’AL, especialista de PT i 

educadora d’educació especial. 

 Duen a terme la detecció primerenca de 

necessitats educatives especials i fan el seu 

seguiment a través dels PAPs. 

 Ofereixen suport especialitzat a l’alumnat, 

professorat i famílies. 

 Planifiquen actuacions dins les programacions 

didàctiques i el PAT. 

 Planifiquen activitats informatives i d’orientació 

amb plans i actuacions de transició entre etapes. 

 

 



 

Codi Centre: 03003152 - c/ La Comarca, 1 – 03810 Benilloba – Tel 96 652 78 45 
 

 10 

F.- PLA D’ACOLLIDA 

 

Acollida infantil 2-3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Noves incorporacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectius del Pla  

d’acollida 

 
 

 

 Apropar a la resta la cultura de l’alumnat nouvingut per 

fomentar relacions positives d’interculturalitat. 

 Fomentar la tutoria entre iguals per a què l’alumne 

nouvingut tinga un referent dins l’aula i al centre. 

 Aconseguir que l’alumnat nouvingut comprenga el 

funcionament del centre i que s’integre el més aviat 

possible per a què se senta còmode. 

L’escola acull a l’alumnat que inicia la seua escolaritat 

amb una programació específica per tal de: 

 Crear un ambient acollidor des del primer 

moment. 

 Poder atendre de forma més personalitzada les 

xiquetes i xiquets en el seu primer contacte amb 

el món escolar. 

 Facilitar l’adaptació al ritme i l’ambient de l’escola 

i la coneixença de la mestra. 

 Adaptar progressivament l’horari definitiu i les 

pautes organitzatives del grup classe. 

 Establir un contacte significatiu amb les famílies. 

 

El Pla d’acollida és el conjunt d’actuacions que posem 

en marxa per tal de facilitar l’adaptació de l’alumnat 

nouvingut que prové d’altres països o d’altres 

autonomies i que ha de portar a terme un procés 

d’adaptació escolar i d’aprenentatge de la llengua. 

El centre té establert un protocol específic d’acollida 

inclòs dins el pla d’igualtat i convivència per tal d’oferir 

una resposta educativa coherent  a partir de l’avaluació 

de les necessitats de l’alumne i la planificació dels 

recursos necessaris. 
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G.- FOMENT LECTOR 

 

Objectius 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organització 

 

 

 

 

 

 

Pla de Foment 

 Lector (PFL) 

 

 

 

 

 

 

 

 Crear i fomentar en l’alumnat l’hàbit i el plaer de la lectura, 

i aprendre a utilitzar les biblioteques al llarg de la seua vida. 

 Difondre la lectura així com també els recursos i els 

serveis de la biblioteca escolar dins i fora de la Comunitat 

Escolar. 

 Oferir oportunitats de crear i utilitzar la informació per 

adquirir i comprendre coneixements i desenvolupar la 

imaginació i entretenir-se. 

 Mantindre un espai atractiu per a atraure a l’alumnat. 

 

La dotació de biblioteca està enregistrada al programa PMB. 

Els llibres curriculars i d’informació estan organitzats per 

temàtiques i els llibres de lectura per cicles. Encara més, 

llibres catalogats com d’educació emocional, diversitat, 

interculturalitat, etc. estan senyalitzats amb una estrela i a 

una prestatgeria diferenciada. Al Pla d’Acció Tutorial es 

troba un llistat de tots els llibres catalogats amb aquest 

distintiu. 

 

El desplegament de les activitats es decideix per l’equip 

docent dins del Pla Lector. 

Dins aquest pla es contemplen les actuacions a fer de 

manera mensual en tots els cicles, alhora que s’estableixen 

les lectures que s’han de treballar de manera sistemàtica 

sobre l’educació emocional i la coeducació i igualtat. 

Encara més, es contemplen apadrinaments intercicles de 

manera mensual on es treballen distintes tipologies textuals 

amb aplicacions artístiques. 
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H.- APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES 

 

Objectius 

 
 

 

 

 

 

Organització 

 

 

 

 

Avaluació 

 

 

I.- ÚS DE LES TECNOLOGIES 

 

Objectius 

 

 

Organització 

 

Avaluació 

 

 Fomentar un aprenentatge actiu i significatiu. 

 Motivar l’alumnat a l’hora d’aprendre continguts 

curriculars gràcies a noves metodologies. 

 Introduir l’ús de les TIC de manera sistemàtica al dia a dia 

de l’aula. 

 Incorporar l’aprenentatge competencial de l’alumnat per 

aprendre a saber fer. 

 

Els grups de treball són diversos. A les assignatures de 

naturals i socials es treballa per grups heterogenis 

mitjançant el treball cooperatiu (estructures Kagan). 

Els projectes interdisciplinaris es treballen de manera 

interetapa. 
 

 

Els instruments d’avaluació seran diversos: resultats finals, 

rúbriques, dianes... 

Es fomentarà la coavaluació i autoavaluació. 

 Promoure la competència digital del nostre alumnat. 

 Fomentar un ús responsable de la tecnologia. 

 Potenciar l’esperit crític de l’alumnat a l’hora de seleccionar 

informació. 

 

Cada aula està dotada amb un ordinador i un canó. A més, tot 

l’alumnat té accés a tablets i l’aula d’informàtica. 

 

La bona utilització d’aquestes tecnologies es valorarà en els 

treballs realitzats dins les distintes assignatures. 
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J.- EDUCACIÓ EMOCIONAL 

 

 

Paper pedagògic 

 

 

 

Organització 

 

 

 

 

 

Avaluació 

 

K.- COEDUCACIÓ I IGUALTAT 

 

Paper pedagògic 

 
 

 

 

Organització 

 

 

 

Avaluació 

L’educació emocional és imprescindible per a una bona 

convivència al centre i la formació integral de l’alumnat. 

Es fomentarà la consciència emocional per a millorar 

l’autocontrol, l’autoestima, la creativitat en la resolució de 

problemes i les seues habilitats socials. 

 

Hi haurà un racó de les emocions a cada aula. A més, 

penjarem cartells per a la resolució de conflictes (NEMO) 

per tot el centre. També es treballaran tècniques 

específiques de mindfulness de manera habitual. 

Al pla lector es treballarà de manera sistemàtica 

l’educació emocional a través d’una bibliografia 

específica. 

 

L’eficàcia del treball sobre educació emocional es veurà 

reflectit als informes trimestrals de convivència. 

 

Som un centre pilot  Coeducacentre. Treballem de 

manera transversal el coneixement, respecte i valoració 

de la diversitat de totes les persones i famílies, així com 

la prevenció de conflictes. 

 

Celebrem el 25N Dia contra la Violència de Gènere, l’11F 

Dia de la Dona en la Ciència, el 8M Dia de la Dona i 15M 

Dia de la Família Diversa. També tenim un programa de 

diversitat afectivosexual i el pla lector amb lectures 

mensuals per cursos sobre coeducació i igualtat. 

 

L’eficàcia d’aquest  treball es veurà reflectit als informes 

trimestrals de convivència. 

 

 



 

Codi Centre: 03003152 - c/ La Comarca, 1 – 03810 Benilloba – Tel 96 652 78 45 
 

 14 

L.- TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES 

 

Paper pedagògic 

 
 

 

 

Organització 

 

 

 

Avaluació 

 

 

 

M.- HORT ESCOLAR 

 

Paper pedagògic 

 
 

 

 

 

Organització 

 

 

Avaluació 

 

Encara que la majoria d’alumnat del centre és 

valencianoparlant, pràcticament tots són bilingües. Per 

tant, treballar amb llibres de text de llengua valenciana i 

castellana on es repeteixen els continguts dues vegades 

és antipedagògic i ineficaç. 

La societat actual està cada vegada més urbanitzada, pel 

que l’alumnat desconeix en moltes ocasions el món rural. 

L’hort escolar fomenta un treball actiu i manipulatiu de les 

plantes i les verdures, alhora que els apropa a d’on venen 

els aliments. A més, fomenta hàbits de cultura ecològica 

sostenible i menjar saludable. 

 

El coordinador de l’hort estableix què ha de plantar cada 

classe, quan i on. D’altra banda, hi ha un horari setmanal 

per cursos per a la cura i reg de l’hort. 

 

Es pot apreciar en la quantitat i qualitat de la collita, la 

qual serà cuinada per la cuinera del centre per a consum 

escolar. 

El centre ha seqüenciat la gramàtica, ortografia i 

tipologies textuals de valencià, castellà i anglés  per a tots 

els cursos. A més, s’ha elaborat material específic per a 

poder treballar sense llibre de text. 

 

A nivell d’aula hi haurà una observació directa mitjançant 

indicadors, proves escrites i productes finals. 

De manera trimestral es farà un Claustre on durem a 

terme una autoavaluació docent conjunta. 
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N.- PATI ACTIU 

 

Paper pedagògic 

 
 

 

 

 

 

Organització 

 

 

   Avaluació 

 

 

O.- ESTILS DE VIDA SALUDABLE 

 

Paper pedagògic 

 
 

 

 

Organització 

 

 

 

   Avaluació 

 

El pati és l’espai on es generen interrelacions, 

experiències i multitud d’aprenentatges. Aquest és molt 

important tant per a desenvolupar la creativitat, joc lliure, 

experimentació i aprenentatge autònom, com per a 

millorar les relacions amb els companys.  

Per tant, cal un pati que fomente situacions de joc actiu 

amb agrupacions d’alumnat heterogènies. 

 

Hi ha un calendari anual que delimita per setmanes les 

pistes de pati. També hi ha dies específics amb activitats 

especials (biblioteca, colpbol, futbol...) i setmanes amb 

propostes diverses (disfresses, campionats d’esport...) 

 

L’eficàcia d’aquest  treball es veurà reflectit als informes 

trimestrals de convivència. 

 

És molt important aprendre estils de vida saludable ja que 

la nostra societat cada vegada és més sedentària i la 

publicitat fomenta el consum d’aliments ultraprocessats 

amb molt de sucre i greix. 

 

S’organitzen distintes activitats com: Meatless Monday, 

dimecres Dia de la Fruita, xerrades sobre esmorzars 

saludables a càrrec de salut pública, activitats esportives 

(carrera solidària, zumba...), treball de l’hort escolar i 

projectes interetapa amb aquesta temàtica. 

 

Estadístiques mitjançant diagrames de barres i rúbriques 

d’avaluació en els projectes interetapa.  
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P.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES FORA DEL CENTRE 

 

 

Paper pedagògic 

 
 

 

 

 

Planificació 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Avaluació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les eixides i altres activitats de relació amb l’entorn 

formen una part essencial de la metodologia de l’escola 

ja que constitueixen un valuós complement del treball a 

l’aula i els seus objectius estan vinculats amb els de les 

àrees corresponents. 

Les activitats complementàries es planifiquen a nivell 

curricular per part dels mestres. 
 

De manera general, per a omplir els autobusos 

agruparem l’alumnat d’infantil amb el de primer cicle i 

l’alumnat del segon cicle amb el del tercer. 
 

La programació de les eixides estarà plasmada a la 

Programació General Anual del centre i, per tant, estarà 

aprovada pel Consell Escolar. 

 

Després de cada eixida el Claustre durà a terme una 

reflexió conjunta per avaluar l’activitat. 
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Q.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DINS DEL CENTRE 

 

L’escola inclou dins del seu calendari la celebració de les activitats complementàries més 

destacades: 9 d’octubre, Halloween, Carrera Solidària, 25N, Nadal, Dia de la Pau, Sant 

Valentí, Tendeta Solidària, Carnestoltes, Dia de la Dona, Projecte Interetapa, Dia del 

Centre, Pasqua, Dia del Llibre, Dia de la Família Diversa i Festival de Fi de Curs. 

 

Objectius 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organització 

 

 

 

 

 

Avaluació 

 

 

 

A partir dels diferents òrgans de gestió s’organitza el 

desplegament de cada activitat, tenint en compte les 

característiques pròpies de cada nivell. L’AMPA participa 

activament en aquestes activitats. 
 

El desenvolupament d’aquestes activitats estarà plasmat en 

la Programació General Anual del centre. 

 

 

Al Claustre posterior a cada activitat es durà a terme una 

reflexió conjunta per avaluar l’activitat. 

 

 Vincular l’escola amb l’entorn social i cultural arrelant-la en 

les tradicions populars. 

 Afavorir el desenvolupament de la identitat social i cultural 

dels alumnes. 

 Establir períodes en la vida quotidiana, relacionats amb els 

mesos i les estacions de l’any. 

 Afavorir la interrelació de tota la Comunitat Educativa, en 

un marc pedagògic i lúdic. 

 Establir situacions significatives per canalitzar activitats 

curriculars. 
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II. CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN SOCIAL I CULTURAL 
DEL CENTRE 

 

En l’any 1982 s’inaugurà el Col·legi Públic Comarcal “Virgen de los Dolores” amb alumnat de 

13 pobles del voltant, com són: Alcoleja, Balones, Benasau, Benifallim, Benilloba, Benimassot, 

Fageca, Famorca, Gorga, Millena, Penàguila, Quatretondeta, Tollos i masos. Ací acudeixen els 

xiquets/es de Benilloba i d’aquestos pobles i acaben la seua escolarització obligatòria en la 

Secció IES Pare Arques amb qui compartim instal·lacions, horaris i serveis de menjador i 

transport, havent dues rutes d’autobús des dels diferents pobles del voltant. 

 

La titularitat del Centre depén de la Conselleria d’Educació i constava de les etapes d’Infantil, 

Primària i 1r cicle de Secundària fins al curs escolar 2003-2004 que suprimiren les dues unitats 

d’E.S.O. per a crear la Secció de l’I.E.S. “Pare Arques” amb quatre unitats, coincidint en la 

construcció d’un Centre nou compartit. 

 

Actualment tenim dues unitats d’Infantil, tres de Primària i dues habilitacions. La nostra escola 

es troba ubicada en la zona alta del poble de Benilloba, en l’últim carrer urbanitzat. 

 

El problema més seriós que tenim actualment és la baixa natalitat de Benilloba i els pobles 

adscrits al Centre i a la Secció. La matrícula és prou alarmant, posant en perill la supressió de 

més unitats i línies d’autobús. Açò implica més canvis en la gestió i organització del Centre i les 

seues activitats, com les extraescolars, que es veuen afectades pels elevats pressupostos del 

transport obligant a fer les mínimes. Tot el que hem exposat va en detriment de la necessitat 

d’aquest alumnat de tenir més contactes culturals.  

 

El fenomen de la immigració no és tan fort com a altres zones o comarques, però és un factor a 

tenir en compte als centres. Cal que les administracions competents afavorisquen la vida en 

l’àmbit rural per augmentar el número d’habitants als pobles i no perdre alumnat. 

 

També les característiques de les famílies han anat canviant. En general, corresponen a classe 

treballadora, amb un o dos fills. 
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S’han incrementat les famílies destructurades i monoparentals. El percentatge d’alumnat que 

cursa el primer cicle d’infantil en guarderies privades és baix. 

 

El número de xiquetes i xiquets que per necessitat de cobrir l’horari laboral de les famílies o per 

pertànyer a altres localitats resten al centre a l’horari del menjador és quasi el 100%. 

 

La llengua dominant en l’àmbit familiar continua sent el valencià, si bé hi ha d’una banda 

famílies angleses i sud-africanes amb desconeixement de les dues llengües cooficials, i d’altra 

famílies romaneses i sud-americanes (Bolívia, Argentina i Colòmbia) que parlen el castellà. Un 

80% entén el valencià. 

 

Aquests i altres factors han anat definint canvis i noves estratègies per treballar en un projecte 

educatiu que no quede al marge de la realitat del seu context. 

 

A.- LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

El nucli de la comunitat educativa del col·legi són el professorat, les famílies i l’alumnat, però 

hem de treballar per la participació de tots els sectors que, d’una manera o altra, formen part de 

la realitat al centre. 

 

L’AMPA té un paper molt important en el projecte educatiu de centre i ha de fomentar la 

participació de les famílies en les activitats que es realitzen a l’escola: activitats 

complementàries, hort escolar... 

 

Som una escola rural molt peculiar on més del 50% de les famílies no viuen en la localitat on 

està situat el centre, fet que implica una baixa participació de les famílies. Per exemple: les 

eleccions de representants al Consell Escolar és mitjana (un 60%) i els candidats són quasi 

sempre de Benilloba. És important fomentar la participació de totes les famílies en el dia a dia 

del centre perquè tots junts fem l’escola que volem. 

 

L’assistència a les reunions generals disminueix a mesura que els fills es fan més grans i hi ha 

més participació de mares que de pares, tot i que la tendència està canviant. 
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1. Alumnat 

La ràtio de l’alumnat per aula és baixa, una mitja de 9, ja que ens trobem en una zona rural 

amb una natalitat molt baixa. 

En general són alumnes que provenen de sectors de la població de nivell socioeconòmic mitjà, 

per la qual cosa no solen presentar molts problemes derivats de dificultats econòmiques. 

Cal destacar que hi ha una baixa incidència de la immigració al nostre Centre. 

En general, el rendiment escolar de l’alumnat es troba dins de la normalitat, superant la majoria 

els objectius de l’Educació Primària. 

Les relacions entre l’alumnat i el professorat són fluides i properes. 

 

 

2. Professorat 

La plantilla docent de la nostra escola consta actualment dels següents llocs de treball: quatre 

mestres en Educació Primària (dues del PAM), tres en Educació Infantil (una per la unitat 

habilitada de 2 anys), una mestra especialista d’anglés, un mestre especialista de música, un 

mestre especialista d’Educació Física, una mestra especialista de Pedagogia Terapèutica (pel 

PAM), una mestra especialista de Religió Catòlica (itinerant) i una orientadora a temps parcial. 

L’estabilitat del professorat varia amb molta freqüència (només hi ha quatre mestres definitius) 

pel que el canvi de personal és una constant durant tots els cursos acadèmics. 

El nivell de preparació del professorat en valencià és i ha sigut alt, com l’interés i il·lusió per 

reciclar-se o ampliar la seua formació participant en tota mena de cursos o grups de treball. 

 

3. Personal no docent 

Està format per una auxiliar administrativa i una conserge resident que depenen 

econòmicament de la Conselleria, ocupant-se per igual de Primària que de Secundària. 

 

També comptem en la plantilla amb una educadora d’educació infantil i altra educadora 

d’educació especial, a l’espera d’un fisioterapeuta. 
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Pel que fa al personal de neteja està format per dues persones que depenen laboralment d’una 

contracta de l’Ajuntament de Benilloba, les quals s’ocupen dels espais ocupats per Infantil i 

Primària, i altres dues de la Conselleria que cobreixen els espais d’ESO i els comuns. 

A més, hi ha una cuinera, i huit monitores del menjador contractades per una empresa 

autoritzada per Conselleria, a més de dues monitores d’autobús per a les dues rutes de 

transport col·lectiu contractades, també, per una empresa autoritzada per Conselleria. 

 

4. Famílies i associació de pares i mares 

Les famílies són un pilar fonamental del nostre Centre, la seua col·laboració en les tasques 

educatives i el seu respecte envers l’equip docent i les seues actuacions constitueixen un factor 

qualitatiu molt important en el prestigi del Centre. 

Les famílies del nostre entorn pertanyen fonamentalment a sectors de la població de nivell 

mitjà. 

Pel que fa al nivell cultural dels pares un 10% declara no tenir estudis, més del 75% tenen 

estudis primaris i la resta tenen estudis de grau mitjà o superior. Aquestes dades estan 

canviant ja que cada vegada s’incorpora nou alumnat amb pares joves que tenen estudis de 

grau mitjà o superior. 

En general, existeix interés de les famílies per l’educació dels seus fills i les relacions escola-

família solen ser fluïdes. 

Més del 95% de les famílies del Centre pertanyen a l’AMPA, la qual representen les famílies al 

Consell Escolar, col·laboren en la celebració dels “dies especials”, organitzen i gestionen 

activitats extraescolars complementàries i subvencionen econòmicament la compra de material 

per a l’alumnat. 

 

 

B.- PROCESSOS CULTURALS I SOCIALS 

 

El nostre entorn és rural amb poques demostracions culturals, però, hui en dia el nostre entorn 

immediat ja no és l’únic referent. 

La majoria dels nostres alumnes reben informació d’Internet i dels mitjans de comunicació, 

principalment de les xarxes socials i la televisió.  

El PEC ha de tenir en compte les característiques essencials dels canvis en la societat: 
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 La diversitat familiar. 

 Les TIC i les xarxes socials. 

 La inclusió de la diversitat. 

 El paper de la dona a la societat. 

 La importància creixent dels mitjans de comunicació de masses. 

 Els hàbits de salut i alimentaris. 

 La globalització econòmica i cultural. 

 L’escalfament global del planeta. 

 Canvis en la cultura i en els models de comportament de la infància i la joventut. 

 Multiplicació i dispersió d’entitats i institucions que tenen una tasca o una funció 

educativa. 

 

Observem elements en l’actualitat que ens aporten una perspectiva diferent de l’alumnat: 

 Nous valors que tendeixen a homogeneïtzar conductes (videojocs, youtubers, sèries de 

televisió, reality shows...) que introdueixen nous valors en els hàbits de comportament i 

aspiracions al món laboral. 

 Desvalorització del rol social de l’escola. 

 Nous llenguatges que dominen el món actual: expressions plàstiques, visuals, 

iconogràfiques, multimèdia... en tant que la cultura escrita continua sent la dominant a 

l’escola. 

 Excés d’estímuls relacionats amb el consum. 

 Tendència general a sobreprotegir als fills, moltes vegades com a “compensació” per la 

desatenció que determina l’horari laboral de les famílies. 

 Creixent demanda per a què l’escola done resposta a molts temes socials i culturals: 

educació vial, educació emocional, violència de gènere, coeducació, xenofòbia i racisme, 

salut mediambiental, promoció d’estils de vida saludables, seguretat a internet, 

addiccions tecnològiques, prevenció a la drogodependència... 

 Certa desvalorització del coneixement acadèmic. Abans el que donava credibilitat era 

“ho ha dit el mestre”, ara passa a ser substituït per “ha eixit en la televisió”. 

 

Les demandes són cada vegada més complexes i les diferents funcions estan en continua 

revisió a causa, precisament, dels canvis profunds i ràpids de la mateixa societat. 

C.- RECURSOS EDUCATIUS DEL CENTRE 
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1. Edifici principal 

 

En quant espais instructius, dues aules d’Infantil amb un pati exterior, a la planta baixa, 

en zona diferenciada de la resta d’estances de l’edifici. Dues aules per a les optatives de 

Secundària a la mateixa planta que les d’Infantil. Quatre aules de Primària més altra per 

a desdoblaments i quatre per a Secundària, en la segona planta. Altres aules ubicades a 

la segona planta són: aula de Música, de Plàstica, de Tecnologia, d’Informàtica i 

Laboratori. 

A la planta de baix trobem la biblioteca d’Infantil i Primària i la de la Secció (amb un 

magatzem de material). 

Dues aules de Pedagogia Terapèutica, en la segona planta, una per a Primària i l’altra 

per a Secundària i una aula d’Audició i Llenguatge. 

Els espais formatius estan formats per un Seminari, en la planta baixa, per a material i 

reunions del professorat d’Infantil. Sala del professorat, a la planta baixa, per a l’escola i 

la Secció. Departaments de Secundària, tots a la segona planta. Dos departaments 

d’orientació, a la planta baixa, un per a l’escola i altre per a la Secció. 

Com a espais complementaris: dos despatxos de Direcció, un per a l’escola i altre per a 

la Secció, en la planta baixa; la secretaria i Administració per a les dues Direccions. Sala 

de reunions per a l’AMPA d’Infantil, Primària i Secundària, al primer pis. Consergeria a 

l’entrada principal. Servei d’ascensor i magatzems, dos a la planta baixa, tres a la 

segona planta i un altre al pati. 

Serveis: el Centre compta amb suficients serveis per a l’alumnat i el professorat a la 

planta baixa: Tanmateix, a la segona planta són insuficients, mal distribuïts i no 

diferenciats per a Primària i Secundària. Infantil té els seus serveis dins les aules. 

El Centre compta amb serveis per a minusvàlids, de pati i per al personal de neteja del 

Centre. 

Respecte a les dependències del Menjador, estan en un extrem del pati i atén dos torns 

d’alumnat que arriben als 95 alumnes. Té magatzems a l’exterior de la cuina, una sala 

de caldera i una caseta amb les bombones de gas propà per al servei del menjador. 

 

 

Hi ha una casa Conserge adherida a l’edifici principal amb entrada independent. 
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Finalment, pel que fa als patis, Infantil n’hi ha un amb accés d’entrada i eixida 

independent de la resta del Centre i amb parc de jocs incorporat. A Primària i 

Secundària hi ha un pati de terra, una pinada i dues pistes de les que es parlarà al punt 

següent. 

També comptem amb un hort escolar i un hivernacle al costat del gimnàs, tot i que 

actualment estem ampliant les zones de cultiu a altres zones verdes del centre. 

 

2. Gimnàs 

 

Edifici d’una planta amb vestuaris i serveis per a xics, xiques i minusvàlids, seminari 

docent, magatzem de neteja i magatzem per al material d’Educació Física. 

Pista esportiva interior envoltada pel frontó, trinquet i galotxeta, utilitzada aquesta última 

per a material esportiu de gran volum que no cap al magatzem. 

A la dreta del gimnàs una pista esportiva de bàsquet i pàrquing de cotxes; i, a l’esquerra 

del gimnàs, comunicat per una rampa, la pista de futbol; darrere del gimnàs, un espai 

amb arbres. 

Les pistes consten de zones verdes amb arbres autòctons i distints arbustos. Tot el 

recinte està envoltat per una tanca metàl·lica. 

 

 

D.- RECURSOS EDUCATIUS DE L’ENTORN 

 

No disposem de Consell Escolar Municipal per ser l’única escola/institut de la localitat. 

Tampoc rebem educació vial ja que el poble no disposa de Policia Local i el municipi 

més proper que en té no contempla oferir-nos aquest servei. 

L’Ajuntament dóna suport a moltes iniciatives proposades per l’escola. 

Els recursos educatius dels nostre entorn són quasi nul·les, entre altres: biblioteca 

pública (actualment fora de servici), jocs d’esplai, frontó, pista esportiva, aula de cultura, 

aula universitària de la UA, llar del jove i escola de música. 

Organismes i serveis: centre de salut, assistència social, mestresses de casa i centre de 

jubilats. 
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III. TRETS D’IDENTITAT, CRITERS BÀSICS I LÍNIES A SEGUIR 
 

Ensenyem a sumar, a escriure, a dibuixar, a cantar... però també ensenyem a riure, a conviure, 

a jugar, a parlar, a buscar i estimar.  

 

A.- QÜESTIONS IDEOLÒGIQUES I VALORS FONAMENTALS 

 

CONFESSIONALITAT 

 

Aconfessiona 

 
 

 

Dret i  

responsabilitat 

 

Tradicions 

 

 
 

COEDUCACIÓ I IGUALTAT 

 

No discriminació 

 

Coeducació 
 

 

 

Diversitat com a 

riquesa 

 

El nostre centre es defineix com aconfessional i es manifesta 

pluralista, tolerant i respectuós amb la diversitat religiosa en 

el marc de la legislació vigent. 

 

Considerem un dret i una responsabilitat de les famílies 

prendre l’opció i donar la formació religiosa que creguen 

oportuna per als seus fills. 

 

Activitats tradicionals com les festes de Nadal, el Dia del 

Centre o la participació en campanyes d’ONGs inclouran els 

elements religiosos només com a foment de valors. 

Som un Coeducacentre que potencia una educació integral 

de l’alumnat i promou la no discriminació per part de 

l’alumnat a cap persona tant dins com fora del centre. 

 

Vetllem per la superació dels rols tradicionals d’home i dona, 

proporcionant a l’alumnat imatges diversificades que 

trenquen els estereotips marcats per la societat. 

 

Considerem la diversitat (cultural, determinació de gènere, 

afectivosexual, familiar, religiosa, econòmica...) com un fet 

enriquidor per a la totalitat de la Comunitat Educativa. 
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INCLUSIÓ I TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 

 
 

 

Principis d’equitat  

 

 

 

Model d’educació 

inclusiva 

 

 

 

 

 

Personalitzem 

l’aprenentatge 

 

 

 

Factors que afavoreixen  

la inclusió 

 

 

 

 

 

 

Cada alumna i cada alumne té necessitats úniques, pel 

que considerem la diversitat com un valor positiu que 

millora i enriqueix el procés d’aprenentatge i 

ensenyament. 

Entenem l’educació inclusiva no com una obligació, sinó 

com un dret. 

Busquem donar una resposta educativa que afavorisca al 

màxim el desenvolupament de tot l’alumnat i elimine totes 

les formes d’exclusió, desigualtat i vulnerabilitat, tenint en 

compte un model coeducatiu, dins d’entorns segurs, 

saludables, sostenibles i democràtics, en què totes les 

persones siguen valorades per igual. 

 

E Fomentem l’aplicació flexible de diferents vies d’accés per 

a l’alumnat –organitzatives, curriculars, materials i 

personals– per a atendre les situacions en què l’alumnat 

necessita algun tipus de suport.  

 

Potenciem les actuacions ordinàries, sense perjudici que 

determinat alumnat puga requerir també mesures de 

caràcter més específic, i organitzem les activitats, 

mesures i suports que permeten el màxim nivell d’inclusió 

de l’alumnat gràcies als desdoblaments de grup, reforços 

dins l’aula, programacions multinivell, treball de la mestra 

de PT dins l’aula i organització d’activitats i tallers 

internivell i interetapa (Infantil-Primària-Secundària) per 

tal d’afavorir l’ajuda entre iguals. 
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Disseny d’actuacions  

 

 

 

 

 

 

 

Tractament a les 

famílies 

 

 

 

Avaluació 

 

 

 

 

 

Gestionem els recursos humans i materials dels que disposem 

amb criteris de qualitat, eficàcia, eficiència i sostenibilitat, fet 

que es reflecteix als horaris del professorat (promovent la 

codocència) i a la gestió dels distints projectes que portem 

endavant com la consciència fonològica, el treball de les 

funcions executives, l’hort escolar, el pati actiu, els projectes 

d’innovació educativa interetapa, el treball cooperatiu i 

l’aprenentatge basat en projectes. 

 

Fomentem que les famílies reben la informació necessària i 

assessorament individualitzat, i participen en les decisions que 

afecten l’escolarització de les seues filles o els seus fills, 

sense descurar especialment l’atenció a les famílies que es 

troben en situació de major vulnerabilitat. 

 

Impulsem la coordinació setmanal de l’equip docent amb 

l’equip d’orientació educativa per a fer, actualitzar i avaluar 

conjuntament els PAPs de l’alumnat. 

De manera trimestral (actes de COCOPE referents al PAM) i 

anual (memòria final), el Claustre amb l’equip d’orientació fem 

una anàlisi dels factors del context que faciliten o dificulten la 

inclusió en els distints àmbits de l’escola (aula, corredor, pati, 

menjador, autobús, activitats extraescolars...) amb l’objecte 

d’articular les mesures necessàries que permeten eliminar les 

barreres identificades que limiten l’accés, la participació i 

l’aprenentatge, i de mobilitzar i reorganitzar els recursos 

disponibles. Si es considera convenient, també es fa una 

valoració de la situació i de la possible actuació amb les 

famílies implicades per tal de saber la seua opinió i que la 

resposta que donem seguisca la mateixa línia.  
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PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS 

 

Solidaritat i  

tolerància 

 
 

 

 

Llibertat d’expressió 

 

 

IDENTITAT CULTURAL 

 

Coneixement, 

Respecte i estima 
 

 

Diversitat cultural 

 

 

Contacte amb el  

medi 

 

EDUCACIÓ PER A LA VIDA 

 

Educació integral 

 

 

El centre garantirà la llibertat d’expressió a tots els 

membres de la Comunitat Educativa, sempre respectant 

els canals habituals de l’escola, i dins d’un marc 

democràtic. 
 

Considerem que s’ha de fomentar en els alumnes 

actituds de diàleg i de tolerància davant les diferents 

manifestacions socials. 
L’escola pretén donar a conèixer a l’alumnat la societat 

valenciana i despertar en ells el respecte i l’estima, des 

d’una perspectiva humanística i universal. 

 

En un marc de diàleg i convivència, es fomentarà 

l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat 

i el respecte a la diversitat de llengües i cultures. 

 

L’escola potenciarà contactes amb el medi, fent conèixer 

a l’alumnat la realitat lingüística, cultural, històrica i 

geogràfica que configura la localitat on viu. 

L’escola considera essencial l’educació integral de 

l’individu, fomentant valors i actituds que es concreten en 

hàbits i pautes de comportament que faciliten el 

funcionament en societat. 

L’educació i la convivència es desenvoluparan en un 

marc de tolerància i respecte a la llibertat de cadascú, a la 

seua personalitat i conviccions. 
 

Entenem que el sentit de la llibertat va lligat al de la 

responsabilitat i al respecte cap als altres i a un mateix. 
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EDUCACIÓ DEL MEDI AMBIENT 

 

Preservació del 

medi 

 
 

 

 

 

 

EDUCACIÓ PER A LA SALUT 

 

Entorn saludable 

 
 

 

 
 

Informació i 

prevenció 

 

 

 

B.- PROJECTE LINGÜÍSTIC 

 
 

Valencià, la llengua 

vehicular 

 
 

 

Plurilingüe 
 

 

Eduquem l’alumnat per tal que adquirisca consciència i 

valore la preservació del seu medi, tot disposant dels 

coneixements, els valors, les destreses, l’experiència i 

també la determinació que els capacite a estimar el medi 

ambient i a fer-se responsables, individual i 

col·lectivament, en la resolució de problemes ambientals 

presents i futurs. 

L’escola ha de ser un entorn que afavorisca la salut física, 

psíquica, afectiva i social de les persones. 
 

Es vetllarà per tal que l’alumnat adquirisca estils de vida 

saludables. 

 

El centre aportarà informació i estimularà conductes de 

prevenció davant dels riscos greus i freqüents per a la 

salut individual i col·lectiva. 

El valencià és la llengua de comunicació i d’aprenentatge 

en tots els òrgans i àmbits de la Comunitat Educativa. 
 

És d’ús habitual, tant a nivell oral com escrit. 

 

El valencià és la llengua vehicular de totes les assignatures 

a excepció de les matemàtiques i la llengua castellana (les 

dues en castellà) i l’educació física i l’ensenyament de la 

llengua estrangera (les dues en anglés). 
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C.- LÍNIA PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

 

L’informe Delors menciona els quatre grans pilars sobre els quals s’assenta l’educació: 

 Aprendre a conèixer, és a dir, adquirir les eines de la comprensió. 

 Aprendre a fer, per poder actuar sobre l’entorn. 

 Aprendre a viure junts, per participar i cooperar amb els altres en totes les 

activitats humanes. 

 Aprendre a ser, progressió essencial que participa dels trets aprenentatges 

anteriors. 

 

 

L’escola com a  

lloc d’aprenentatge 

 
 

 

 

Aprenentatge en la 

diversitat 
 

 

Aprenentatge 

integral 

 
 

 

Aprenentatge crític 

 

 

 

 

L’aprenentatge és part del desenvolupament natural de 

l’alumnat, que aprén com a subjecte actiu a partir del 

conjunt d’experiències i en relació a una gran diversitat 

d’estímuls en relació amb l’entorn. El docent té un paper 

orientador i dinamitzador d’aquest desenvolupament 

natural. 
 

Dins del marc de la societat on vivim l’escola fomentarà el 

respecte a la diversitat individual i cultural de tots els seus 

integrants. 

L’aprenentatge és un procés que implica la totalitat de la 

persona, en el qual es desenvolupa una gran diversitat de 

capacitats: socials, intel·lectuals, procedimentals, 

emocionals, actitudinals... 
 

 

 

Entenem l’aprenentatge com a intercanvi en discussió 

constructiva i raonada. Afavorirem la consciència crítica i 

reflexiva, la iniciativa i la presa de decisions, tot defugint el 

conformisme i la passivitat en els alumnes. Dedicarem 

especial atenció a compensar la forta influència dels mitjans 

de comunicació en els valors de l’alumnat.  
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Aprenentatge actiu 

 

 
 

 

 

 

 

Aprenentatge 

constructivista 

 

 

Aprenentatge 

responsable 

 

 
 

 

 

 

Aprenentatge 

competent 

 

 

 

A l’escola fomentarem la curiositat i la investigació, 

implicant l’alumnat activament en el seu procés 

d’aprenentatge  i evitant un rol de receptor passiu de la 

informació. 

 

Les activitats de recerca, descobriment i treball de camp 

tindran un paper important. 

 

 

Entenem l’aprenentatge com un progrés individual de 

l’alumnat que parteix de les seues capacitats i fomenta 

l’assoliment de noves capacitats. 

 

 

 

Afavorirem la integració responsable de l’alumnat en 

l’entorn cultural, social i ecològic a partir d’allò més 

proper: família, escola i poble. 
 

Fomentarem la implicació responsable de l’alumnat en el 

seu aprenentatge. 

 

 

L’escola vetllarà per l’assoliment de les competències, 

entenent-les fonamentalment com a eines per a integrar-

se adequadament en un món complex i canviant. 
 

Es fomentarà l’ús de les TIC i les seues distintes 

aplicacions tant a l’aula com en el seu dia a dia. 
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D.- MODALITAT DE GESTIÓ 

 

 

Participativa 

 
 

 

 

 

Implicació-compromís 

 

 

 

 

 

 

 

Vies de participació 

 

 

 

Comunicació 

 

 

 

 

 

 

L’escola promou una gestió participativa, democràtica i 

efectiva en tots els òrgans que la composen per mitjà dels 

representants elegits per cada un d’ells. 

L’escola treballa amb les propostes que rep per 

organitzar els recursos existents, facilitant l’autonomia i el 

treball individual del professorat, la discussió i reflexió 

comunes i la participació en la presa de decisions. 
 

L’impuls del treball en equip es combina amb la 

importància de la feina individual de cada docent. Per 

tant, es potencien les capacitats i la iniciativa de cadascú 

dels membres de l’equip. 

 

El col·legi crea vies de participació per aconseguir una 

unitat de tots els membres que intervenen en el seu 

desenvolupament: professorat, famílies, alumnat, 

personal no docent i personal de serveis. 

 

El centre dona gran importància als procediments i vies 

de comunicació interna i externa que garanteixen un ús 

democràtic de la informació i una participació 

responsable. 
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IV. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 

 

A.- ESTRUCTURES ORGANITZATIVES I DE PARTICIPACIÓ 

 

 

Consell Escolar 

 
 

 

 

 

 

Claustre mestres 

 

 

 

 

Equip Directiu 

 

 

Etapes i grups 

 

 

 

 

 

Amb sis o més unitats estarà format per la directora que 

actuarà com a presidenta, la cap d’estudis, la secretària, 

6 representants de les famílies (un d’ells designat per 

l’AMPA), 4 representants del professorat, 1 regidora 

representant de l’Ajuntament i 1 representant del 

personal d’administració i serveis. 

 

 

Està format per tot el personal docent. Poden participar, 

amb veu i sense vot, el personal que participa 

directament en feines pedagògiques: educadores, 

alumnat en pràctiques... 

 

 

Està format per la directora, la cap d’estudis i la 

secretària. 

 

 

Els grups queden establerts de la manera següent: 

- Educació infantil 2 anys 

- Educació infantil 3-4 anys 

- Educació infantil  5 anys 

- Educació primària 1r cicle (1r i 2n) 

- 3r de Primària 

- 4t de Primària 

- 5é de Primària 

- 6é de Primària 
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Assemblea  

alumnes 

 
 

 

 

AMPA 

 

 

 

 

 

 

 

Personal no docent 

 

 

 

L’assemblea està composta pels delegats dels grups 

des de primer fins a sisè de Primària. 

Es fan assemblees setmanals a cada tutoria i una 

mensual amb els delegats de totes les classes. 

Està formada per les famílies de l’escola que es donen 

d’alta voluntàriament en l’associació. 

Està gestionada per una junta formada per: presidenta, 

secretària, tresorera, vocals i pares i mares 

col·laboradors. 

Participen en activitats programades conjuntament amb el 

personal docent. 

 

 

Format per tot el personal depenent de les diferents 

administracions adscrites al centre: educadora d’educació 

especial, educadora infantil, fisioterapeuta, auxiliar de 

conversa, personal de neteja de l’Ajuntament, personal 

de cuina i monitores de menjador i de transport. 
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B.- FUNCIONAMENT 

 

 

Horari 

 

 

 

 

Entrades i eixides 

 

 

 

 

 

Menjador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’horari del centre és de dilluns a dijous de 9.00h a 

16.30h i divendres de 9.00h a 13.00h. Dilluns, 

dimecres i divendres a migdia s’acaba a les 13.00h i 

dimarts i dijous a les 12.30h. 

 

 

A les 9.00h l’alumnat d’Infantil entra directament a 

l’aula i el de Primària fan la fila per cursos a la pista 

de bàsquet.   

Per a les eixides, l’alumnat que se’n va a casa 

marxarà per la porta principal amb la vigilància del 

mestre amb qui estava i els de transport faran les 

files per classes a la pista de bàsquet.  

 

 

El menjador consta de tres torns. El primer des 

d’Infantil fins a 4t de Primària, el segon per a 5é i 6é 

de Primària i el tercer per a l’alumnat de la Secció. 
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C.- PLANS I PROGRAMES DEL CENTRE 

 

Els plans, programes i reglaments del centre es troben a Direcció i al despatx de l’AMPA per a 

la consulta de tota la comunitat educativa. Aquests són els següents: 

 

Programa Lingüístic  

del Centre (PLC) 

 

 

 

Concreció Curricular 

 

Projecte de Gestió 

i Règim Econòmic 

 

 

 

 

 

 

 

Pla de Foment Lector (PFL) 

 

 

 

 

És l’instrument mitjançant el qual el nostre centre 

educatiu articula i concreta l’aplicació del 

programa d’educació plurilingüe i intercultural 

(PEPLI) d’acord les característiques del centre i 

l’alumnat. 

 
És el document que estableix què, quan i com 

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

 

És l’instrument que desenvolupa les línies 

generals de l’autonomia econòmica del nostre 

col·legi i estableix els criteris a seguir en les 

decisions envers a la gestió dels recursos 

materials i econòmics del centre, afavorint una 

actuació coherent i participativa del Consell 

Escolar. 

Inclou el Pla de Sostenibilitat de Recursos, 

Eficiència Energètica i Tractament de Residus 

elaborat conjuntament amb la Secció IES Pare 

Arques i el personal tècnic de l’Ajuntament. 

 

És una proposta que comprén el conjunt 

d’objectius, metodologies i estratègies del centre 

que conflueixen per a promoure el 

desenvolupament de la competència lectora de 

manera transversal i de la composició textual en 

tot tipus de textos i suports. 
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Pla d’Igualtat i Convivència 

(PIC) 

 

 

 

 
 

 

 

Normes d’Organització 

i Funcionament (NOF) 

 

 

Programa de reutilització,  

reposició i renovació  

de llibres de text i  

material curricular (dins el NOF) 

 

 

Pla de Contingència 

(dins el NOF) 

 

 

Programació General Anual 

(PGA) 

 

 

Recull el conjunt d’accions, procediments i 

actuacions que permeten la consecució dels valors 

democràtics i inclusius. Té com a objectiu 

primordial la promoció de la diversitat, la igualtat, la 

coeducació, la convivència, la prevenció dels 

conflictes i la gestió i resolució pacífica d’aquests a 

través de la intervenció positiva, prestant especial 

atenció a la violència de gènere, el respecte a la 

diversitat i  la no-discriminació en tots els àmbits. 

 

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. 

 

Té com a finalitat avançar cap a la plena gratuïtat 

de l’educació i fomentar els valors de la solidaritat i 

la coresponsabilitat entre els membres que 

conformen la comunitat escolar i incentivar l’ús 

sostenible dels llibres de text, de lectura i el 

material curricular. 

 

Pla que regula tota la resta de plans, programes i 

projectes mentre dure la pandèmia per la Covid-19. 

Aquest va actualitzant-se segons les noves 

directrius sanitàries. 

 

És l’instrument bàsic que recull la planificació, 

l’organització i el funcionament del centre com a 

concreció anual dels aspectes recollits al PEC: 

informació administrativa, horaris, calendaris, llibres 

de text, activitats complementàries i extraescolars, 

serveis complementaris (transport i menjador), etc. 
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Pla d’Actuació per a la  

Millora (PAM) 

 

 

 

Pla d’Acció Tutorial  

(PAT) 

 

 

Plans de Transició entre 

Etapes i modalitats  

d’escolarització 
 

 

Pla d’Organització  

de la Jornada Escolar 

 

Pla Anual de Formació  

(PAF) 

 

 

Projecte Educatiu del  

Menjador 

 

 

Pla que potencia la millora en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge mitjançant distintes 

estratègies com les agrupacions i gestió dels recursos 

(personals i materials). És la part pedagògica de la 

Programació General Anual. 

 

Potencia el paper de la tutoria en la prevenció i 

mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i en 

la millora de la convivència escolar i la igualtat 

d’oportunitats. 

 

Garanteixen 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 el 

canvi d’etapa educativa (Infantil-Primària-Secundària). 

 

Regula la jornada escolar per a adoptar plans de 

treball i formes d’organització escolar en els termes 

establerts per la normativa. 

 

Pla que engloba les actuacions formatives del 

professorat de manera anual segons les necessitats 

generals del claustre i tenint en compte les prioritats i 

trets d’identitat d’aquest PEC. 

 

Té en compte les característiques, necessitats i 

interessos de l’alumnat i les seues famílies. Preveu 

menús especialitzats tenint en compte qüestions de 

salut de l’alumnat (al·lèrgies, intoleràncies, 

malalties...) conviccions o creences. 
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Musicalitza’t (PIIE) 

 

 

Projecte de l’hort  

escolar 

 

 

 

 

 

Pla d’Atenció a la  

Diversitat i Inclusió  

Educativa (PADIE 

 

Pla d’activitats de  

l’equip d’orientació  

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

És un projecte d’innovació educativa que es renova de 

manera triennal compartit amb el CEIP El Romeral, 

CEIP Miguel Hernández i CEIP Horta Major (Alcoi). 

 

És un projecte que implica a l’escola i la Secció que 

intenta treballar l’hort escolar des de distintes àrees 

per fomentar hàbits d’alimentació saludable i de valor 

a l’agricultura ecològica. 

 

Busca implicar a la comunitat educativa mitjançant el 

treball d’una Comissió de l’Hort on participa de manera 

conjunta tant famílies, com docents. 

 

 

La seua finalitat és implementar un model d’educació 

inclusiva per a tot l’alumnat. 

 

 

 

Pla que planifica les activitats i actuacions anuals que 

durà a terme l’equip d’orientació educativa d’acord 

amb el Pla d’Orientació Educativa i el Pla d’Acció 

Tutorial. 
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D.- ÀMBIT DE GESTIÓ ECONÒMIC - ADMINISTRATIU 

 

 

Gestió econòmica 

 
 

 

 

 

Recursos 

 

 
 

Documents 

 

Gestió  

administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestió econòmica de l’escola es gestiona de manera 

centralitzada. 
 

El Consell Escolar es el que porta el control de les 

despeses i ingressos anuals i les propostes de 

pressupost. 

 

Tenim l’objectiu d’optimitzar els recursos de l’escola pel 

que compartim material i despeses amb la Secció IES 

Pare Arques. 

 

Segons les disposicions legals vigents, es mantindran a 

la direcció del centre durant cinc anys. 

 

És responsabilitat de la direcció del centre. Les tasques 

més importants que es porten cada curs escolar són: 

 Moviments de matrícula. 

 Altes, baixes i actualitzacions al sistema informàtic 

dels alumnes. 

 Sol·licitud de la documentació acadèmica. 

 Tramesa de la documentació acadèmica. 

 Alta, baixa i seguiment dels mestres i substituts. 

 Registre d’entrades i eixides de correspondència. 

 Registre d’absències del professorat. 

 Validar les dotacions i inventari del centre. 

 Concreció d’actuacions contemplades al Pla 

d’Emergència i protocol de Riscos Laborals. 

 Sol·licituds, instàncies i impresos. 

 



 

Codi Centre: 03003152 - c/ La Comarca, 1 – 03810 Benilloba – Tel 96 652 78 45 
 

 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.- ÀMBIT HUMÀ 

 

 

Comunitat 

educativa 

 
 

 
 

 

 

 

Mestres i  

educadores 

 

 

 

Altre personal de 

suport 

 

 

 

 Gestió de sol·licituds d’ajudes de les famílies. 

 Actualitzar sistema d’avaluació dels alumnes i 

d’informació a les famílies. 

 Renovació parcial, cada dos anys, dels membres 

del Consell Escolar. 

 Declaració anual d’operacions amb tercers a 

Hisenda. 

 Manteniment i control dels arxius. 

 Aconseguir un ambient de respecte i de diàleg entre 

totes les persones que es relacionen a l’escola, tant si hi 

treballen com si són usuaris. 

 Aconseguir el compliment de les normes 

d’organització i funcionament. 

 Fer partícips de la dinàmica de l’escola a tota la 

Comunitat Educativa. 

 

 Fomentar la participació i el treball en equip en tots els 

àmbits de la vida del centre. 

 Afavorir unes relacions interpersonals cordials. 

 Fomentar i afavorir les activitats de reciclatge, 

d’actualització de continguts i metodologies. 

 

Són especialistes per atendre casos específics 

(orientadora i assistent social): 

 Fomentar la coordinació i el treball en equip en tots els 

àmbits de la vida del centre. 

 Afavorir unes relacions interpersonals cordials. 
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Alumnes 

 
 

 

 

 

 

 

 

Famílies 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPA 

 

 

 

 

 

 

Personal de serveis 

 

 

 Promoure el compliment de les normes escolars a 

nivell individual i grupal. 

 Potenciar el diàleg com a via de resolució de 

conflictes. 

 Tenir cura de la salut i de la seguretat dels alumnes 

en totes les activitats. 

 Aconseguir una relació satisfactòria entre el 

professorat i l’alumnat. 

 

 

 Establir unes relacions sistemàtiques entre les 

famílies i l’escola i vetllar pel seu desenvolupament i 

millora. 

 Mantenir a les famílies informades de la metodologia 

utilitzada a l’escola. 

 Mantenir a les famílies informades de l’evolució dels 

seus fills i filles. 

 

 

 Fomentar la participació de les famílies en el dia a dia 

del centre tant en els processos d’ensenyament-

aprenentatge, com en les activitats complementàries. 

 Establir mecanismes de consulta i de treball en comú. 

 Afavorir les activitats que desenvolupa l’associació i 

donar-li el suport necessari perquè es puguen portar a 

terme. 

 

 

 Afavorir unes relacions interpersonals cordials. 

 Vetllar per la salut laboral de tots els treballadors del 

centre. 
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F.- ÀMBIT DE L’ENTORN 

 

 

Obertura al món 

 

 
 

Ajuntament i  

associacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.- ÀMBIT DE SERVEIS 

 

En general, cal assegurar un bon funcionament dels serveis que ofereix l’escola i una 

connexió permanent entre aquests serveis i les necessitats de l’alumnat. 

 

 

Transport 

 
 

 

 

 Impulsar l’establiment de relacions i convenis amb 

l’Ajuntament i les diferents associacions dels pobles 

amb alumnat adscrit. 

 Col·laborar activament per apropar la comunitat 

educativa al centre mitjançant activitats culturals, 

esportives i educatives. 

 Potenciar la relació amb l’entorn social i natural. 

 Potenciar l’actitud de respecte cap a l’entorn 

afavorint accions mediambientals enfocades a 

millorar-lo. 

Coordinar les normes i el funcionament de les dues rutes 

de transport col·lectiu que compartim amb la Secció IES 

“Pare Arques”. 

 

L’escola ha de ser un element actiu dins la vida del 

poble i afavorir el sentiment de pertinença a la seua 

comunitat. 
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Menjador 

 

 

 

 

 

 

Dependències 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientar l’organització i funcionament del menjador com 

un servei que, a més de l’alimentació, possibilita 

l’adquisició d’hàbits personals i socials. 
 

La direcció del menjador està a càrrec de Primària i 

l’encarregat de menjador de Secundària. La gestió 

administrativa del menjador està a càrrec de la direcció 

de Primària. 

 

 

Vetllar pel bon estat de totes les dependències del centre, 

serveis i neteja. 

Coordinar les instal·lacions del centre per altres entitats 

pera  realitzar activitats educatives, culturals, esportives o 

de caràcter social. 
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F.- AVALUACIÓ INTERNA 

 

L’avaluació interna es planteja com una acció de revisió continuada de la nostra tasca, tant 

des del punt de vista organitzatiu com especialment des del pedagògic. 

 

Aquesta revisió es realitza en diferents àmbits i amb diversos instruments, tenint en compte 

les instruccions oficials. 

 

Resultats esperats 

 
 

 

 

 

 

Àmbits 

 

 

 

Instruments 

 

 

 

 

 

Planificació i  

seguiment 

 

 La valoració de les relacions dels individus. 

 La concreció de les decisions de canvi en un procés de 

desenvolupament en el temps. 

 L’ús de procediments de gestió. 

 Obtenir millores en la qualitat educativa de l’alumnat pel 

que fa als sabers: saber fer i saber ser. 

 

Els àmbits d’avaluació són: 

 Àmbit d’ensenyament – aprenentatge. 

 Àmbit organitzatiu. 

 

 

L’instrument essencial de l’avaluació interna del centre és 

el procés d’elaboració i resultats de la Memòria Final de 

cada curs. 

A més, de manera trimestral es convoquen Claustres i 

COCOPES per avaluar el nivell de consecució dels 

programes del centre. I, a nivell individual, cada mestre 

emplena una rúbrica d’autoavaluació trimestral. 

 

 

Com a resultat de cada procés d’avaluació s’acorden les 

propostes de millora pertinents per al proper període. 
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V. AVALUACIÓ, DIFUSIÓ I SEGUIMENT DEL PEC 
 

 

Difusió 

 

 

 

 

Seguiment 

 
 

 

 

 

 

 

 

Avaluació 

 

 

 

Aplicació 

 

 

 

El PEC està exposat gràficament en el rebedor del centre i les 

famílies tenen accés a ell de manera íntegra a través dels 

pamflets que poden arreplegar tant a l’AMPA, com a Direcció. 

Encara més, es facilitarà a les famílies en la matrícula. 

 

El seguiment del procés de reflexió de la pròpia institució i els 

canvis obligats derivats de les normatives legals fa necessària 

una revisió periòdica que recull les modificacions, millores i 

noves concrecions que es van elaborant. 

 

En el Claustre i posterior Consell Escolar ordinari de juliol 

s’avaluarà el funcionament del PEC i es tindran en compte les 

conclusions extretes del seu seguiment per a modificar-lo si 

escau. 

 

A partir de la seua aprovació per les estructures organitzatives 

del centre,  i del vist i plau de la inspecció d’ensenyament, el 

PEC serà el marc general de reflexió i elaboració dels altres 

documents del centre. 


