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1.INTRODUCCIÓ 

El projecte educatiu és la concreció i adaptació als trets característics del centre, de tota la 
normativa educativa que regula les activitats del centre (tant la mateixa LEC com els 
reglaments del Govern o del Departament que la despleguin) i, per tant, també suposa un 
desplegament, en el marc del centre educatiu, de la LEC (en la mesura que concreta, 
interpreta i aplica les previsions legals, adequant-les a les necessitats i objectius del centre). 
La normativa actual de referència és la Llei 12/2009 d’Educació i el Decret 102/2010. 

El projecte educatiu. "[…] és la màxima expressió de l'autonomia dels centres educatius, 
recull la identitat del centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit amb 
la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament 
educatiu" (LEC article 91.1)  

L'autonomia dels centres educatius es concreta, entre altres aspectes, en el fet d’elaborar, 
aprovar i executar un projecte educatiu i un projecte de gestió, com també les normes 
d'organització i funcionament del centre. 

El director o la directora dels centres públics comparteix amb el claustre del professorat la 
redacció del projecte educatiu [el director "formula la proposta inicial" (article 142.5.a), el 
claustre del professorat "formula els projectes educatius, a iniciativa del director o 
directora" (article 94.1)] i les modificacions i adaptacions corresponents. 

El consell escolar dels centres públics és l'òrgan que té les màximes responsabilitats en 
relació amb el projecte educatiu, ja que li correspon "l'aprovació del projecte educatiu" (LEC, 
art. 94.1), amb una majoria qualificada "de tres cinquenes parts dels membres" (LEC, art. 
148.3.a); a més, el director o directora "ret comptes davant el consell escolar" del grau 
d'assoliment dels objectius del projecte educatiu (LEC, art. 147.7), i doncs, avalua els 
diferents projectes del centre (LOE, art. 127.a). 

Entre les responsabilitats de la Inspecció d'Educació, la LEC li atribueix la funció de 
"controlar l'assoliment dels objectius definits en els projectes educatius" (art. 178.1.a) i, en 
conseqüència, d’examinar i comprovar l'adequació dels projectes educatius" (article 
179.1.c). 
 
En definitiva, el Projecte Educatiu és el document estratègic marc per a la institució escolar, 
que ha de formalitzar i concretar les seves intencions i actuacions, dotant-la d'una identitat 
diferenciada i plantejant aquells valors i principis que assumeix aquesta comunitat. Així, és 
l’instrument clau que orienta la intervenció educativa del centre, el projecte de referència 
a l’hora de justificar i legitimar qualsevol actuació que a nivell individual o col·lectiu realitzin 
tant el professorat com els directius i demés membres de la comunitat escolar. 

La LEC atorga al Projecte Educatiu la característica de ser la “matriu” del sistema documental 
del centre. La resta de documents de gestió concreten àmbits o àrees d’alguns continguts – 
com les NOFC-; temporalitzen objectius i indicadors d’avaluació –com la PGA i la Memòria-; 
adopten formes organitzatives previstes pel director –com el PdD-; etc. 
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2. CARACTERITZACIÓ DE L’ESCOLA I EL SEU ENTORN 

2.1 Denominació i localització 
 

ESCOLA POMPEU FABRA 
C. Sardà 23 
43201 Reus 
Telèfon: 977 34 46 76    Fax: 977 34 46 76 
Email: e3002235@xtec.cat    
Web: https://epompeufabra.wordpress.com 
Bloc biblioteca: 
http://blocs.xtec.cat/bibliopompeufabra  
Bloc anglès: 
https://www.321actionerasmusproject.com 
Facebook: Escola Pompeu Fabra                           
Twitter:Esc_Pom_Fabra 

 
Situada a la zona antiga, al carrer Sardà n.23 de 
Reus (Baix Camp) representa la frontera entre el 
Reus antic i 
 el nou.  

 
 
 
 
 
2.2 Tipologia 
 

L’escola Pompeu Fabra, és una escola petita, pública , graduada i d’una sola línia, que facilita 
la coneixença entre tots els membres i possibilita una bona comunicació i relació amb les 
famílies. 
 
Consta d’Educació Infantil i Primària. A Educació Infantil hi ha tres unitats (P3, P4 i P5) i a 
Educació Primària sis (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è). A més hi ha d’altres unitats: aula d’educació 
especial i aula d’acollida. 
 
El claustre, a més dels mestres tutors/es, el formen mestres amb diferents especialitats: 
anglès, educació física, música. 
 
L’horari escolar és de 8:30 a 13h i de 15 a 16:30h per a tots els nivells, des de P3 fins a 6è, 
fent doncs sis hores lectives tant a Educació Infantil com a Primària. 
 
Disposa d’un servei de menjador de 13 a 15h. 
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2.3 Característiques de l’entorn significatives 
 

En aquest barri és l’única escola pública, tot i que hi ha dues escoles privades concertades 
religioses, Presentació i Sant Pau. 
 
Les cases de la zona són dels anys 60 i el seu lloguer és baix. 
El barri es troba dins un procés de rehabilitació. Moltes de les cases dels anys 60 han estat 
reformades. També s’hi han construït noves edificacions. 
És un barri amb molta immigració i aprofiten el lloguer baix de les edificacions que encara no 
han sofert reformes. 

 
Donada la situació sociocultural de l’entorn escolar, el nivell sociolingüístic és molt divers. 
L’idioma predominant és el castellà seguit del marroquí.  

 
L’escola té un percentatge molt elevat d’alumnat amb nacionalitat estranger, sobretot del 
Marroc i de Sud-amèrica però també d’altres països com Armènia, Lituània, Romania, Xina, 
Argèlia, Índia, Pakistà, Senegal, Gàmbia... La resta d’alumnat és majoritàriament de parla 
castellana, tot i que any rere any van augmentant les famílies catalanoparlants. 

 

2.4  Antecedents sobre el funcionament de l’escola 
 

El 14 d’abril de 1928 va ser inaugurada l’escola amb el nom de “Grupo Escolar Primo de 
Rivera”, amb una capacitat per a 400 alumnes, separats amb nens i nenes. 
Depenent del moment polític que s’ha viscut al país, ha anat variant el nom del centre: 
- del 1928-1931: Primo de Rivera 
- del 1931-1938: Pompeu Fabra 
- del 1938-1975: Primo de Rivera 
- el curs 1975-1976, el claustre de mestres va decidir recuperar el nom de Pompeu Fabra. 

 
De la mateixa manera, també ha anat evolucionant  el repartiment dels alumnes; d’estar al 
començament separats per sexes i en grup unitaris, a passar a ser una escola graduada, fins 
l’actual amb alumnat d’Educació Infantil i Primària. 
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3. DEFINICIÓ DEL CENTRE 
 

3.1  Caràcter propi 
 

El centre consta de dos edificis units per un espai cobert:  
 El primer dels edificis, el més antic, consta de planta baixa i 1r pis i presenta en la seva  

façana la porta principal. Es va construir l'any 1928. 
 L'altre edifici és de nova construcció i complementa amb les seves instal·lacions el mòdul 

antic per adaptar-se a les noves demandes. Consta de tres plantes i dos nivells 
subterranis units per escales i ascensor. 

 

Els espais escolars del centre repartits entre els dos edificis són: 
 Despatx de direcció 
 Despatx de Cap d'Estudis i Secretaria 
 9 aules per als nivells educatius 
 Biblioteca 
 Aula de música 
 Aula d’informàtica 
 Aula d'Educació Especial 
 Aula d'Acollida 
 Aula de mestres 
 Un gimnàs 
 3 aules de suport 
 Menjador 
 Dos vestidors  
 Despatx de l’A.M.P.A. 
 Dos patis 
 Espais de magatzem 
 Lavabos-serveis 
 

3.2  Identitat 
 

Dins el marc legal que dóna la normativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, la nostra escola vol tenir com a marc de referència els següents trets 
d’identitat: 

- Justícia i solidaritat. 
- Escola participativa i integradora 
- Educació no discriminativa 
- Educació per a la democràcia  
- Educació integrada en la realitat social de Catalunya. 
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Els 7 principis transversals que orienten la creació dels entorns d’aprenentatge de la nostra 
escola són els següents: 
 
1. L'alumnat és el centre de l'aprenentatge. 
L'entorn d'aprenentatge reconeix que els alumnes en són els protagonistes, n'estimula el 
compromís actiu i els ajuda a comprendre la seva pròpia activitat com a alumnes. 
 
2. L'aprenentatge és de naturalesa social. 
L'entorn d'aprenentatge es fonamenta en la naturalesa social del procés d'aprendre i 
fomenta activament l'aprenentatge cooperatiu ben organitzat. 
 
3. Les emocions són part integral de l'aprenentatge. 
En l'entorn d'aprenentatge, és fonamental que els docents estiguin en sintonia en les 
motivacions dels alumnes i amb el paper clau que tenen les emocions en l'assoliment dels 
resultats. 
 
4. L'aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals. 
L'entorn d'aprenentatge ha de tenir molt en compte les diferències individuals entre 
l'alumnat, també el seu coneixement previ. 
 
5. L'esforç de tot l'alumnat és clau per l'aprenentatge. 
L'entorn d'aprenentatge ha de dissenyar programes que exigeixin, a tots, esforç i afany de 
superació, però sense una sobrecàrrega excessiva. 
 
6. L'avaluació continuada afavoreix l'aprenentatge. 
L'entorn d'aprenentatge ha d'operar amb expectatives clares i aplicar estratègies d'avaluació 
coherents. Cal insistir molt en el feedback formatiu que ha de contribuir a l'aprenentatge. 
 
7. Aprendre és construir connexions horitzontals. 
L'entorn d'aprenentatge promou la "connectivitat horitzontal" entre àrees de coneixement i 
matèries; també amb la comunitat i el món en general. 

 
 

TRETS SOBRE L’ALUMNE 
 

L'escola vol contribuir al desenvolupament integral de les capacitats de cadascun dels seus 
alumnes, i considera els/les mestres -al costat de les famílies- gestors fonamentals de la seva 
educació. 

L'activitat educativa parteix de la realitat i de l'entorn de l'alumne, de les seves necessitats i 
els seus interessos.  
 
L'ensenyament-aprenentatge es basa en l'observació, l'experimentació, la reflexió, la 
investigació i recerca, la pràctica, l'activitat, l'estudi i l'esforç personal. 
 
L'ensenyament promou l'aprenentatge cooperatiu i afavoreix les actituds positives i de 
respecte entre els alumnes. 
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Els/les mestres intenten que els alumnes gaudeixin d'una actitud favorable a l'aprenentatge. 
 
Els/les mestres coneixen els seus alumnes i els ajuden a progressar satisfactòriament en el 
desenvolupament integral de les seves capacitats. 
 
Els/les mestres actuen coordinadament en la planificació, execució i avaluació del procés 
educatiu. 
 
El claustre de professors està atent a les innovacions pedagògiques i les intenta incorporar a 
la seva pràctica. 
 
Famílies i mestres estableixen llaços de comunicació i mútua confiança, per tal d'afavorir 
conjuntament l'educació dels alumnes. 
 
 

TRETS SOBRE L’EDUCACIÓ 
 
Àmbit educatiu 

 Es tractarà de proporcionar a tot l’alumnat una autèntica igualtat d’oportunitats en el 
marc de les seves possibilitats sense cap tipus de discriminació. 

 Es promourà la capacitat de l’alumnat per a la seva formació mitjançant l’adquisició 
dels coneixements generals de caire cultural i instrumental utilitzant tots els mitjans 
humans i materials a disposició del centre. 

Confessionalitat 
 L'escola és respectuosa amb el pluralisme ideològic i la llibertat religiosa. L'educació i 

la convivència es desenvolupen en un marc de tolerància i respecte a la llibertat de 
cadascú, a la seva personalitat i a les seves conviccions que no podran ser 
pertorbades per cap mena de coacció i per l'obligació d'assumir idees o creences 
determinades. 

Coeducació 
 S'intenta que no hi hagi discriminacions per raó de sexe, realitzant activitats 

encaminades a una educació per a la igualtat, superant mites i tabús sobre la 
diferenciació de papers assignats a l'home i la dona. 

Llengua 
 El català  és la llengua vehicular, ambiental i d’ensenyament en l’àmbit escolar. L’ús 

de la pròpia llengua és un dret reconegut a tots els membres de la comunitat 
educativa. En tot cas caldrà garantir que a l’acabament de l’escolaritat dels alumnes 
tinguin un domini oral i escrit correcte de totes dues llengües oficials. 

 La llengua estrangera que ofereix el centre és  la llengua anglesa i s’inicia oralment a 
Educació Infantil. 

 L’escola en tot moment farà un esforç per atendre a les necessitats individuals 
d’aquells alumnes que, vinguts de fora de Catalunya, s’incorporin a Primària ( segons 
criteris de l’aula d’acollida). 

 Des del centre, aprofitem la diversitat de llengües maternes dels nostres alumnes per 
tal d’enriquir les seves experiències amb la multiculturalitat.   
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Metodologia 
 L’organització dels entorns d’aprenentatge fomenten:  

 Atendre la diversitat de l’alumnat, entenent com a tal les diferències en el seu ritme 
d'aprenentatge i en els seus interessos.  

 Donar importància tant a la relació educativa com a l'adquisició de tècniques i 
competències bàsiques. 

 Cultivar la recerca, l'adquisició de coneixements i la sistematització dels 
aprenentatges, pensant en una utilització significativa i que no hi hagi desconnexió 
entre la teoria i la pràctica.  

 Aconseguir que el coneixement de la realitat on viuen els alumnes sigui motiu 
d'estudi sistemàtic durant tota l'escolaritat i punt de partença per comprendre 
realitats més llunyanes.  

 
Inclusió i diversitat  

 El centre promou les accions necessàries per tal d’afavorir la integració plena de 
l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge i/o amb deficiències motrius i sensorials. 

 S’afavoreixen sistemes organitzatius que puguin permetre la flexibilitat i atenció a 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques. 

 Es vetlla perquè els/les alumnes provinents d’altres cultures coneguin la cultura i la 
llengua de l’escola i a la vegada es valori i respecti la seva pròpia.  

 L’escola proporciona un clima de cooperació i no confrontació de valors. 
 Es vigila que els llibres i altres materials del centre no siguin discriminatoris i/o 

negatius al representar altres cultures. 
 La Comissió d’Atenció a la Diversitat és qui té competència per a designar el tipus 

d’atenció que necessita un/a alumne per potenciar al màxim les seves capacitats.  
 
Valors democràtics 

 Els valors democràtics de l’escola han de donar sortida a tots els valors culturals 
representatius dels seus alumnes fonamentant el respecte personal, la solidaritat i 
l’ajuda mútua. 

 L’escola pretén formar als seus alumnes dins l'àmbit d'uns determinats  valors 
democràtics 
     - Pluralisme ideològic: L'educació i la convivència es desenvolupen en un marc de 
tolerància i respecte a la llibertat de cadascú, a la seva personalitat i les seves 
conviccions, que no poden ser objecte de coacció ni es pot obligar a assumir ideologies o 
creences determinades. 

      - Convivència:És important que l'alumne aprengui a viure amb els altres companys 
siguin del nivell social, raça, ... que siguin. Es fomenta una actitud de civisme i diàleg, que 
permeti a tots els membres de la Comunitat Educativa expressar lliurament la seva 
opinió de forma respectuosa i no violenta. 
 

            - Respecte a la diversitat: Es fomenta el respecte a les diferències individuals no 
discriminant per causes físiques, psicològiques... Ajustem la resposta educativa a les 
necessitats dels alumnes mitjançant: 

            - Adaptació de metodologia, activitats, ... 
            - Pla d'acció tutorial. 
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            - Activitats de suport. 
            - Valoració psicopedagògica. 
 

    - Solidaritat: L'escola tracta que l'alumnat sigui solidari amb els altres, col·laborant i 
ajudant en la superació de dificultats, esmorteint l'egoisme. 
 
  - Educació no competitiva: L'escola defensa un procés d'aprenentatge basat en l'estímul 
de la superació personal, de la col·laboració i de l'ajuda mútua i, en canvi, rebutja el 
procés que es basi solament en la competició. 
Conscients de viure dins un medi social molt competitiu, l'escola creu que l'educació no 
competitiva és un procés amb contradiccions, i accepta el repte de la creació d'un 
alumne amb una bona formació i a la vegada amb capacitat de col·laborar i ajudar als 
altres. 

                  - Educació no consumista: L'escola, immersa dins un sistema cada vegada més 
consumista, ha de contrarestar aquest corrent negatiu i ha de formar persones que 
valorin els aspectes humans per damunt els materials i les persones pel que són i pel que 
fan, no pel que tenen o pel que poden adquirir. 
Es treballa també: 
- una actitud crítica davant la publicitat. 
- no fer un ús abusiu dels recursos i materials al seu abast (material escolar, energia, etc.) 
- el reciclatge. 

 

Relacions amb l’entorn 
 L’escola establirà una relació estreta amb els serveis i entitats que l’envolten: llars 

d’infants, llars d’avis, altres escoles de la ciutat, Ajuntament (Pla Educatiu d’Entorn, 
serveis socials, OME...)  
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4. OBJECTIUS GENERALS 
 

4.1 Acadèmics 
 

 Potenciar l'ensenyament actiu en el qual es desenvolupi la iniciativa i la creativitat, 
respectant els diferents ritmes d'aprenentatge. 

 Donar estratègies per expressar les pròpies emocions per mitjà de diferents llenguatges: 
corporal, plàstic, musical i verbal, així com adquirir progressivament el vocabulari referit  
a aquestes. 

 Potenciar l’autoconeixement, la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, 
l’autoestima, l’educació de les emocions, l’autoexigència i el desenvolupament 
d’estratègies d’aprenentatge, del pensament crític i d’hàbits responsables per aprendre a 
ser i actuar de manera autònoma. 

 Utilitzar amb fluïdesa les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma. 
 Proporcionar als alumnes instruments d'anàlisi científica i fomentar la capacitat 

d'observació i de crítica. 
 Adquisició d'hàbits de treball, estudi, responsabilitat, higiene i salut, i ordre. 
 Ampliar la utilització de les TIC  dins la labor educativa quotidiana. 
 Potenciar la utilització dels diferents llenguatges de comunicació: oral, escrit, corporal, 

musical, visual, plàstic, matemàtic, audiovisual,... 
 Integrar l’aprenentatge de la llengua anglesa des de l’educació infantil com a part del 

currículum. 
 Potenciar les activitats d’entorn (sortides) com a complement i reforç del treball de 

l’aula. 
 Sempre que sigui possible es complementarà l’àrea de Psicomotricitat i Educació Física 

amb un curs de natació a 2n de CI a la piscina del Club del Reus Deportiu en funció de les 
places assignades per l’Ajuntament.  

 Potenciar la interrelació escola-medi. 
 Potenciar totes aquelles activitats escolars i extraescolars que afavoreixin l'educació en 

el temps lliure. 

 

 4.2 De l’administració 
 

 Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment. 
 Executar una gestió econòmica transparent, atorgant a la Comissió Econòmica el paper 

que li escau. 
 Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació externa i 

interna. 
 Fer un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de l’escola (expedients dels 

alumnes, avaluacions, actes de reunions, inventaris,..) 
 Fomentar que mestres i famílies intervinguin en el control i gestió del centre a través 

dels canals que regula la llei. 
 Mantenir informatitzada la gestió acadèmica, administrativa i econòmica. 
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4.3 De govern 
 

 Aconseguir que mestres, famílies, personal no docent i alumnes participin en el control i 
gestió del centre de forma adequada a les seves capacitats i competències. 

 Vetllar per a què cada òrgan de gestió assumeixi les competències que li són pròpies. 
 Agilitzar la gestió escolar concretant, planificant i temporalitzant les tasques, establint 

clarament les funcions de cada membre dels diferents òrgans. 
 Definir els canals formals que permetin que tots els grups i sectors de l'escola actuïn de 

forma coordinada. 
 Potenciar la participació activa del claustre en totes les tasques del centre, sense limitar-

la a l'àmbit de grup, nivell o cicle. 
 Fer un ús correcte de l'edifici, el mobiliari i els recursos, i instar les autoritats competents 

a mantenir-los i millorar-los. 
 

4.4 De  funcionament de l’equip docent 
 

 Aconseguir la implantació, el respecte i l'observació de les Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre. 

 Potenciar el treball en equip dels professors/es mitjançant l'activitat dels equips de cicle i 
de la realització de programacions coordinades. 

 Fomentar la participació del claustre  en els diferents projectes de centre a través del 
treball per comissions. 

 Fomentar els hàbits democràtics, el treball cooperatiu i l’empatia entre l’equip docent. 
 

4.5 Dels serveis 
 

 Potenciar una bona relació i coordinació amb les activitats extraescolars que conflueixen 
amb la tasca docent del centre: menjador i activitats diverses. 

 Obrir el centre per dur a terme diferents activitats extra-escolars organitzades 
conjuntament amb l'AMiPA i/o amb l’administració local. 

 

4.6 Del sistema relacional 
 

 Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres educatius, 
especialment de la zona, i sobretot amb les llars d’infants properes al centre. 

 Mantenir i fomentar les bones relacions i cooperació amb l’AMiPA en les seves activitats 
extraescolars i el menjador. 

 Participar en activitats culturals i educatives, en general, proposades per 
 institucions sempre que siguin coherents amb la Programació General Anual del centre. 
 

4.7  De participació 
 Establir vies per a la participació efectiva de pares, mares, o en el seu cas tutors/tutores, i 

alumnat. 
 Potenciar la participació del centre en projectes educatius innovadors que repercuteixen 

en benefici dels nostres alumnes i alhora enriqueixen la formació dels mestres, coneixent 
experiències d’altres centres. 
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5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
5.1 Components 
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ÒRGANS COL·LEGIATS 
 Consell Escolar 
 Equip Directiu 
 Claustre de mestres 
 Equips de cicle 
 Comissions de treball 
 Associació de mares i pares d'alumnes (AMiPA) 
 

ÒRGANS UNIPERSONALS 
 Director/-a 
 Cap d'Estudis 
 Secretari/-a 
 Tutors/-es 
 Especialistes d’Anglès 
 Especialista de Música 
 Especialistes d’Educació Física 
 Especialistes d’Educació Especial 
 Tutora d’Aula d’Acollida 
 Laboral docent 
 Coordinador/a del Pla Català de l’Esport 
 Coordinador/-a lingüístic/-a i convivència 
 Coordinador/-a d’etapa (educació infantil i primària) 
 Coordinador/-a de Cicle 
 Coordinador/-a de Riscos laborals 
 Coordinador/-a de Biblioteca. 
 Coordinador/-a TAC 
 Coordinador/es d’espais comuns (teatre, hort, laboratori...) 
 Tècnica d’Educació Infantil 

 
 

    5.2  Funcions 
 

- Consell Escolar: és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat 
educativa en el govern dels centres. En el consell escolar estan representats tots els 
col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, mestres, famílies, 
personal d'administració i serveis, representant de l'administració local i altres 
persones que el mateix consell consideri necessàries. Les escoles, en el marc del 
decret d'autonomia, poden adequar la composició del consell escolar adaptant-se a 
les seves característiques o necessitats. 

 
- Equip directiu: el componen el director o directora, el cap o la cap d'estudis i el 

secretari o secretària. És l'encarregat del funcionament i l'organització del centre 
educatiu i de la gestió del projecte de direcció. 
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- Claustre de mestres: és l'òrgan de participació dels/les mestres en el control i la 
gestió dels aspectes educatius del centre. El formen tots els/les mestres del centre i 
el presideix el director/a. La seva funció és, entre altres, la d'intervenir en 
l'elaboració i modificació del projecte educatiu de centre, decidir criteris d'avaluació, 
programar i avaluar les diferents activitats educatives, escollir els seus representants 
al consell escolar i establir línies d'intervenció per a l'acció tutorial. 

 
- Equips de cicle: la componen tots els/les mestres que intervenen en un mateix grup. 

La funció d'aquests equips docents és programar i coordinar les activitats de cicle, fer 
l'avaluació i el seguiment de tots l’alumnat del cicle, entre d’altres. 

 
- Comissions de treball: les componen un membre de l’equip directiu en cadascuna 

d’elles, un mestre coordinador/a de la comissió  i un mestre/a representant de cada 
cicle. La seva funció és concretar i acordar les actuacions a fer durant el curs 
referents a la comissió en concret. Es farà un seguiment periòdic i global del treball 
d’aquesta així com també un recull dels acords presos en les trobades. 

 
- Associació de mares i pares d'alumnes (AMiPA): són associacions reconegudes 

legalment amb unes normes de funcionament i estatuts propis regulats per la llei. La 
seva finalitat principal és facilitar la participació de les mares i pares en les activitats 
del centre i col·laborar-hi de manera activa. 

 

- Director/-a: és el màxim responsable de la direcció, l’organització i el funcionament 

del centre. És l’encarregat de formular la proposta del projecte educatiu del centre i 
de les posteriors modificacions i adaptacions. Té el lideratge pedagògic i ha 
d’orientar, dirigir i supervisar les diferents activitats del centre. També ha de garantir 
el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries 
corresponents. A més, té funcions de representació del centre. El director és el 
president del consell escolar i ha de fomentar la participació de les famílies. 
També és el cap de personal de totes les persones que treballen en el centre. 

 
- Cap d'Estudis: és la persona responsable de planificar i gestionar les activitats del 

centre, com poden ser l'elaboració dels horaris, la planificació dels processos 
d'acollida i altres activitats del centre i d'atenció als alumnes. 

 
- Secretari/-a: és la persona responsable de les tasques relacionades amb la gestió 

econòmica del centre, de la documentació acadèmica i administrativa i dels recursos 
materials. També controla el manteniment i la conservació de les instal·lacions. 

 
- Tutors/-es: és la persona responsable del seguiment dels alumnes. Ha de mantenir 

relació personal amb tots els alumnes del grup i les seves famílies a través 
d'entrevistes i reunions periòdiques. És qui fa, conjuntament amb les famílies, el 
seguiment del procés d'aprenentatge educatiu dels alumnes, detecta les seves 
dificultats i necessitats i, quan cal, proposa les mesures necessàries. 
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- Mestres especialistes: Les àrees de música, educació física i llengua estrangera, així 
com l’educació infantil i l’educació especial, hauran de ser assignades als mestres que 
disposin de l’especialitat corresponent.  
 
Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques docents pròpies de la 
seva especialitat, i després la docència en altres àrees, les tasques de tutor o tutora i 
les pròpies de la condició de mestre/a.  
Amb caràcter general, l’especialista col·laborarà en els àmbits següents: 
• Coordinació, suport tècnic i educatiu i assessorament als altres membres del claustre 
en aspectes de la seva especialitat. 
• Assessorament, en els aspectes relacionats amb la seva especialitat, de les 
programacions que elaborin els equips de mestres de cada cicle. 
 
En la mesura en què convingui a l’organització del centre, la direcció podrà assignar 
àrees d’especialitat a mestres no especialistes del centre, sempre que comprovi que 
tenen l'adequada titulació, formació o experiència. 
 
- Especialista d’anglès: els especialistes en llengua estrangera, atenen la docència de la 
primera llengua estrangera en l’educació primària. L’organització de l’horari dels 
especialistes preveu agrupaments d’alumnes per aconseguir millorar el 
desenvolupament de la llengua oral. 
 
- Especialista de música: l’especialista en música exercirà les funcions següents: 
impartir les classes de música de l’educació primària, segons les dedicacions horàries 
establertes i coordinar les activitats curriculars musicals del centre, fins i tot en aquells 
cicles en què no sigui preceptiva la seva intervenció directa com a docent. 
Si el seu horari li ho permet i d’acord amb la programació del centre, l’especialista en 
música podrà impartir classes de música a educació infantil. 
Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter 
d’especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre/a. 
 
- Especialista d’educació física: l’especialista en educació física exercirà les funcions 
següents: impartir les classes d’educació física en l’educació primària i coordinar les 
activitats curriculars de l’educació física del centre. 
Si l’especialista no pot impartir amb intervenció directa totes les hores assignades a 
l’àrea, haurà d’assessorar i secundar convenientment el mestre o la mestra no 
especialista que s’encarregui de les hores restants. 
Satisfetes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter 
d’especialista, es dedicarà a altres activitats pròpies de la seva condició de mestre/a. 
 
- Especialista d’educació especial: els mestres especialistes en educació especial han de 
prioritzar, d’acord amb l’equip directiu i la comissió d’atenció a la diversitat, l’atenció a 
l’alumnat discapacitat i a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, donant 
suport al professorat en la planificació i desenvolupament de les activitats del grup 
classe per afavorir la participació de tot l’alumnat en les activitats a l’aula ordinària. 
Els mestres especialistes en educació especial duen a terme les funcions 
següents: 



Escola Pompeu Fabra, Reus 
                                              
 

17 

 

• Identificació, amb la col·laboració de l'EAP, de les necessitats educatives d’aquest 
alumnat i col·laboració en la concreció del corresponent pla d’intervenció. 
• Col·laboració amb els tutors i tutores en la concreció d’adaptacions del currículum i 
en la preparació i adaptació d’activitats i materials didàctics que facilitin l’aprenentatge 
d’aquest alumnat i la seva participació en les activitats del grup classe ordinari. 
• Suport en la participació de l’alumnat amb discapacitat en les activitats del grup 
classe ordinari. 
• Desenvolupament de les activitats i programes específics que aquest alumnat 
requereixi. 
• Col·laboració en el seguiment i avaluació d’aquest alumnat. 
• Col·laboració amb els tutors i tutores en la formulació de propostes d’adaptació del 
currículum i plans individualitzats, quan l'alumnat ho requereixi. 
 
L’atenció als alumnes per part dels mestres especialistes en educació especial es pot 
dur a terme: 
• dins l’aula ordinària, conjuntament amb el tutor o tutora, per tal d’oferir a aquest 
alumnat oportunitats de participar en els entorns i activitats el més normalitzats 
possible. 
• en grup reduït o atenció individual fora de l’aula ordinària. 
 
Per a la presa de decisions sobre les actuacions que calgui dur a terme amb cada 
alumne/a podrà tenir l’assessorament dels professionals dels serveis educatius i, si 
escau, del CREDA del sector. 
 
- Tutor d’aula d’acollida: el tutor/a de l’aula d’acollida ha de dur a terme les funcions 
següents: 
· Fer l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de plans de treball individuals 
intensius, les adaptacions curriculars individualitzades i les modificacions del 
currículum d’acord amb les necessitats educatives de cada un dels alumnes respecte al 
seu procés d’ensenyament-aprenentatge. 
· Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les seqüències 
d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar processos i 
resultats. 
· Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de la 
llengua. 
· Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència. 
· Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural al procés 
educatiu de l’alumnat nouvingut. 
· Treballar conjuntament amb el coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió 
social del centre i amb els professionals especialistes (LIC, EAP...). 
· Participar en les reunions dels equips docents, comissions d’avaluació…, per 
coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la coherència 
educativa. 
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- Coordinador/-a lingüístic/-a: són funcions del coordinador/a lingüístic/a:   
• Assessorar l’equip directiu en l’elaboració del projecte lingüístic  
• Assessorar el claustre en el tractament de les llengües pel que fa a l’elaboració del 
projecte curricular del centre, d’acord amb els criteris establerts en el projecte 
lingüístic 
• Assessorar l’equip directiu en la programació de les activitats relacionades amb la 
concreció del projecte lingüístic, inclòs en la programació general del centre i 
col·laborar en la seva realització 
• Organitzar el seminaris i cursos necessaris per a la normalització lingüística en funció 
de les peticions i necessitats del professorat del centre.                      
• Aquelles altres que el/la director/a del centre li encomani en relació amb el projecte 
lingüístic que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament.  

- Coordinador/-a d’etapa: la seva funció principal és fer de “pont” entre l’equip docent 
i l’equip directiu del centre. 

- Coordinador/-a de cicle: ha de vetllar per la coherència i continuïtat de les accions 
educatives al llarg de l’educació infantil i l’educació primària, segons correspongui, 
sota la dependència del cap d’estudis. 

- Coordinador/-a de riscos laborals: ha de coordinar les actuacions en matèria de 
seguretat i salut. Elaborar juntament amb la direcció, del pla d’emergència. Revisar la 
senyalització, els equips de lluita contra incendis, l’ordre i neteja i els aspectes 
relacionats amb el pla d’emergència. Coordinar la formació dels professors del centre 
en matèria de prevenció de riscos laborals. 
  
- Coordinador/-a de biblioteca: ha d’elaborar la programació anual de les activitats 
que s’organitzaran des de la biblioteca del centre així com també dissenyar i 
desenvolupar el Pla Lector de Centre (amb el suport de la comissió). És responsabilitat 
seva dirigir el funcionament de la biblioteca del centre. 

- Coordinador/-a de Pla Català de l’Esport: ha de promoure i coordinar les activitats 
culturals i esportives. 

- Coordinador/-a TAC: ha de proposar a l’equip directiu del centre criteris per a la 
utilització, l’optimització i adquisició dels recursos informàtics. Assessora l’equip 
directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les 
TIC. Vetlla pel manteniment de les instal·lacions i equipaments. Assessora el 
professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics i 
l’orienta sobre la seva formació permanent en aquest tema. A més a més, juntament 
amb la comissió TAC, ajuda en l’elaboració del Pla TAC del centre. 

- Coordinador/es d’espais comuns (teatre, hort, laboratori...): Són els mestres 
responsables de fer un inventari del material comú que disposa l’escola i informar-ne a 
l’equip directiu i al claustre.  
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- Tècnica d’Educació Infantil: El/la tècnic/a especialista en educació infantil col·laboren 
amb els mestres tutors del primer curs del segon cicle de l'educació infantil en el 
procés educatiu de l’alumnat, principalment en el desenvolupament d’hàbits 
d’autonomia i en l’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. 
Correspon al/la tècnic/a especialista en educació infantil: 
• Participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 
aprenentatge: organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al 
desenvolupament de les sessions. 
• Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i 
aprenentatge d’hàbits d’autonomia de l’alumnat. 
• Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor/a. 
• Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants. 
• Participar en processos d’observació dels infants. 
 
El/la tècnic/a especialista en educació infantil ha de participar en les reunions del cicle 
i de nivell i en les activitats de formació que es realitzin relacionades amb les seves 
funcions i poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre en la presència 
del tutor/a. 
Així mateix, poden participar en les reunions del claustre, amb veu i sense vot, i ser 
electors i elegibles de personal d'administració i serveis al consell escolar del centre. 
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6. ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 

6.1  Criteris d’organització pedagògica 
 

a) La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en aplicació del 
principi d’inclusió. L’escola agrupa l’alumnat dins el nivell que li correspon sense 
discriminació per capacitats,  edat, sexe i/o condicions socials 

b) El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena 
integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors com a resultat de 
l’acció educativa. L’escola té una oferta formativa d’Educació Infantil i Educació 
Primària. L’obtenció del títol o certificat els permet la incorporació als estudis superiors 
d’ESO. L’avaluació és contínua en tots els ensenyaments. S’expliciten els objectius 
d’aprenentatge a assolir i la concreció dels criteris d’avaluació per tal que l’alumne 
sàpiga de què i com se l’avaluarà. 

c) La incentivació de l’esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià al 
centre educatiu. A l’hora d’avaluar es té en compte el treball diari. El foment del 
treball autònom orientat completant el treball a l'aula, entès com una metodologia 
que fomenta l'autoregulació de l'alumnat. 

d) L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual.    

Desenvolupament competencial del currículum i aprenentatges claus, especialment en 
llengua i matemàtiques. Potenciació del treball matemàtic i l'aplicació dels 
coneixements i les habilitats adquirides. Promoció de l'ensenyament explícit de les 
estratègies i habilitats lectores. Adquisició d’hàbits (organització dels materials en 
carpetes o dossiers) i tècniques d’estudi (realització d’esquemes, resums i mapes 
conceptuals o taules). Disseny d’estratègies d'aula, materials i recursos, inclosos els 
digitals, per fer més atractiu i entenedor l’aprenentatge. Elaboració per part del 
professorat de materials de reforç, d’ampliació i d’avaluació. 

e) La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat. Eliminar dels materials 
de classe tota mena de llenguatge sexista o situació que impliqui tota mena de 
discriminació per raó de sexe i integrar de forma explícita el paper de la dona en tots 
els àmbits de la societat. Potenciar  la participació de les dones en els òrgans 
representatius de l’alumnat. Atenent als criteris d’inclusió i igualtat, el professorat 
vetllarà perquè no es produeixin situacions o comentaris discriminatoris o vexatius 
envers cap membre de la comunitat educativa. 

f) L’establiment de regles basades en els principis democràtics, que afavoreixen els 
hàbits de convivència i el respecte a l’autoritat del professorat. Participació de 
l’alumnat en les assemblees de classe. Informar a l’alumnat de les regles i 
compromisos establerts a la Carta de Compromís (entre el centre i la família) i a les 
Normes del centre com a eina de millora del clima escolar, l'èxit educatiu i el respecte 
a l’autoritat del professorat. 
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g) La implicació de les famílies en el procés educatiu. Les famílies han de signar la 
Carta de compromís del centre. El professorat estarà en contacte amb les famílies per 
informar-los del progrés acadèmic o de les possibles faltes d’assistència o notificacions 
de conducta contrària a les normes de convivència. Des del centre es vetllarà per crear 
espais on les famílies puguin ser partícips del procés educatiu dels seus fills/es. 

6.2  Mesures i suports per  a l’atenció educativa dels alumnes  

Per garantir que els contextos escolars garanteixin les condicions d’aprenentatge 
necessàries per desenvolupar les fortaleses dels alumnes i assegurar el progrés de tots 
ells/es, l’escola adequa l’activitat educativa a fi d’atendre la diversitat i l’assoliment de 
la igualtat d’oportunitats.  

Aquestes mesures són: 

- AMBIENTS D’APRENENTATGE: per tal de tenir en compte veritablement els diferents 
ritmes d’aprenentatge dels infants, partir dels seus interessos i necessitats i que alhora 
l’infant sigui el protagonista del seu aprenentatge, a educació infantil s’està treballant 
amb aquesta metodologia. S’afavoreix l’autonomia dels infants, es potencia la 
cooperació entre ells i  provoca el desenvolupament de diferents llenguatges 
expressius. A més a més, és un aprenentatge molt motivador ja que els alumnes 
aprenen mitjançant el joc on desenvolupen la creativitat i l’actitud investigadora on 
el/la mestre/a adquireix un paper d’acompanyant i no tan sols de transmissors de 
coneixements. 

- RACONS D’AULA: a cicle inicial i cicle mitjà, les àrees instrumentals de català i 
matemàtiques es treballen a partir dels racons per tal de donar resposta a les 
diferències, interessos i ritmes d'aprenentatge de cada nen i nena.  Cada racó està 
dissenyat per treballar les diferents dimensions de cada àrea instrumental a partir 
d’aprenentatges significatius i funcionals on l’alumne ha d’interaccionar amb el 
material d’aprenentatge i la resta de companys. El paper del mestre és de guia i és 
l’encarregat  d’adequar el grau i el tipus d’ajuda que oferirà a cada alumne a cada racó, 
segons les seves necessitats. En el moment de dur a terme  els racons hi ha dos 
mestres a l’aula. 

- GRUPS DE TREBALL HETEROGENIS: a cicle superior, i basant-nos amb la metodologia 
de “Glottodrama” treballem la llengua catalana a partir de grups heterogenis amb 
alumnes de 5è i 6è on cadascun d’ells adquireix un  rol (portaveu, secretari...) i 
realitzen els aprenentatges a partir d’una tipologia textual i seguint sempre la mateixa 
estructura: comprensió lectora, expressió oral/dramatització,  gramàtica i ortografia i 
expressió escrita.  Un dels objectius és que els alumnes facin el procés de l amanera 
més autònoma possible fent que el mestre adquireixi un paper d’acompanyant i no 
només de transmissor de coneixement 

 

 



Escola Pompeu Fabra, Reus 
                                              
 

22 

 

- DESDOBLAMENTS: per tal de fer un tractament més individualitzat amb l’alumnat i 
afavorir el seu aprenentatge, es porten a terme els desdoblaments en diverses àrees 
curriculars segons el cicle (anglès, biblioteca, informàtica...) 

- TALLERS INTERNIVELLS:. Afavoreixen la interrelació dels infants del mateix cicle que 
d’una altra manera difícilment es relacionarien; ja que sovint es centren en els 
companys i en les companyes de la classe. Els infants més petits surten de la seva aula 
per descobrir-ne d’altres, a altres mestres i per moure’s pels espais diferents del centre 
escolar amb la expectació que comporta viure situacions noves i, així, anar adquirint 
seguretat i autonomia personal. D’aquesta manera s’estableixen nous rols i noves 
sensacions entre ells i vers els mestres, que els ajudaran a desenvolupar noves 
estratègies de relació i cooperació. Faciliten que els infants puguin compartir les seves 
estratègies de pensament que els ajudaran a trobar solucions als problemes i a avançar 
en les seves habilitats de coneixement A educació infantil hi ha 5 grups, mentre que a 
tots els cicles d’educació primària n’hi ha quatre. En aquests tallers es treballa la part 
més pràctica i creativa de les àrees: expressió oral, expressió escrita, 
experimentació,geometria, modelatge, pintura... 
 
- PROJECTES DE TREBALL: A l’àrea de medi, tota educació primària treballem per 
projectes. A l’hora de desenvolupar aquesta metodologia, tenim en compte les fases 
que la formen: l’elecció del tema, què sabem i què volem saber sobre el tema en 
concret, com ho fem (recerca de la informació) i què hem après (contrastar amb les 
hipòtesis inicials). Sovint, l’explicació del projecte treballat es realitza davant de les 
famílies dels alumnes per tal de potenciar l’expressió oral. 
 

6.3  Organització del temps 
 

La gestió del temps escolar es fonamenta amb els criteris pedagògics d’aquest projecte 
educatiu i amb les prioritats concretades en la programació general anual. Les 
decisions en relació amb l'organització i la distribució del temps escolar vetllen per la 
coherència de l'acció educativa i estan orientades a la millora dels resultats educatius.  
 
a) Horari del centre 
Som un centre que disposem d’ampliació horària donat que som escola de màxima 
complexitat i s’implanta aquesta sisena hora en tots els nivells educatius, des 
d’Educació Infantil fins a tots els cicles d’Educació Primària. 
Des del curs 13-14, escoltat el claustre, aprovat per consell escolar i tenint en compte 
les característiques del centre, les prioritats del projecte educatiu i del projecte de 
direcció, la normativa vigent i les indicacions de caràcter general; s’ha fet un canvi en 
l’horari del centre.  
L’horari dels alumnes és el següent: de 8:30h fins les 13h i de 15h fins a 16:30h. 
exceptuant l’última quinzena de juny que es fa jornada intensiva, sempre que el 
Consell Escolar ho aprovi i amb el consentiment de la direcció dels Serveis territorials 
de Tarragona. 
 
L’escola també programa per als nens i nenes que inicien l’Educació Infantil  (P3) un 
començament diferent a la resta de cursos, a fi d’aconseguir una  adaptació correcta 
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dels infants. Aquesta modificació d’horari es sol·licita als Serveis Territorials de 
Tarragona amb el vist i plau del Consell Escolar.  
 
Les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC) concreten l'horari marc 
del centre i estableixen les hores d'entrada i de sortida dels alumnes d'acord amb la 
planificació de l'activitat lectiva. També s’hi determinen quins són els marges horaris 
màxims per permetre l'entrada dels alumnes al centre més enllà de l'hora fixada per a 
l'inici de l'activitat escolar, fent sempre excepció dels casos en què s'addueixi una raó 
que des de la direcció del centre es consideri suficientment justificada.  
 
Fora de l'horari lectiu destinat a l'ensenyament reglat programem activitats 
complementàries i extraescolars, que queden recollides en la programació general 
anual (PGA). 
 
b) Horari dels alumnes 
L’horari de classe de l’alumnat és el que correspon a l’horari propi del procés 
d’ensenyament-aprenentatge del currículum establert, que inclou el temps d’esbarjo. 
Les hores de dedicació per cicle a cada àrea s’ajustaran a la normativa vigent i es faran 
constar en la carpeta de dades anuals que es presenta cada curs als Serveis Territorials. 
 
c) Horari del professorat 
Els mestres tindrem l’horari laboral setmanal de 37,5 hores, tal com està establert per 
la Generalitat.  La distribució d’aquestes hores serà la següent: 
• Es dedicaran 24 hores a la docència. 
• Es faran 6 hores per activitats: 

- Reunions: claustre, elaboració i revisió del PEC, coordinacions de cicle, 
comissions de  treball, comissions d’avaluació, coordinacions... 
- Activitats relacionades amb la tutoria dels alumnes. 
- Activitats relacionades amb la col·laboració amb d’altres professionals. 
- Activitats incloses en el Pla de Formació permanent del professorat. 
- Col·laboració en la realització d’activitats complementàries i extra escolars. 
- Entrevistes amb les/els mares/pares d’alumnes. 

• Altres activitats relacionades amb la docència 7,5 hores: entre aquestes activitats 
s’inclou la preparació de classes, correcció, formació permanent, reunions 
pedagògiques, preparacions de programacions... No s’han de fer necessàriament en el 
centre ni dins d’horari fix. 
 
- Les hores reglades amb alumnes en altres grups es destinaran a completar 
l’organització del currículum mitjançant, entre altres, l’atenció a la diversitat de 
l’alumnat,el reforç educatiu i l’ampliació horària de les àrees. 
 
- El centre té programats 30 minuts diaris destinats a la lectura (des de 1r a 6è de 
12:30 a 13h). 
- Una de les hores disponibles per completar l’organització del currículum la destinem 
al desenvolupament d’activitats d’acció tutorial amb el grup classe (Instruccions 18-
18). 
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d) Horari dels òrgans de govern 
Els òrgans unipersonals de govern dedicaran part del seu horari lectiu a les tasques 
pròpies del seu càrrec en la quantia explicitada en les Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre, en funció de les responsabilitats assignades i amb les 
limitacions globals que l’assignació de plantilla preveu per a aquest concepte. 
 
 L’esbarjo es considera com una activitat educativa integrada en l’horari lectiu de 
l’alumnat. 
 
 

6.4  Distribució i ús dels espais escolars 
 

L’organització de l’espai caracteritza la forma en que els alumnes i els professors 
treballem i interaccionem. Per això, és important que l’espai escolar estigui dissenyat 
amb la finalitat de facilitar el desplegament del Projecte de Centre, així doncs, 
procurem que l’escola respongui amb una organització flexible i proporcioni als 
mestres un lloc de treball adequat a la presència i participació d’aquests.  
 
S’intenta que l’espai sigui el més flexible i funcional possible per a poder acollir a grups 
de diversos tamanys i poder ser reconvertits per a la pràctica d’un ensenyament 
concret. És per aquest motiu que cada grup de suport disposa de la seva aula, a més de 
l’aula d’educació especial i de l’aula d’acollida . 
 
L’organització de l’espai ha d’adequar-se a les exigències de cada dia, de cada activitat, 
de cada circumstància, i es fa en col·laboració amb els protagonistes de l’experiència 
de l’aprenentatge. 
 
Atendre la diversitat dels nostres alumnes implica flexibilització. S’han eliminat les 
barreres arquitectòniques que dificulten l’accés a les instal·lacions d’aquelles persones 
amb deficiències motrius i sensorials (no ha estat possible però en l’edifici vell).
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6.5  Organització dels equips docents: de nivell, de  cicle, 
comissions... 
 

El nostre és un centre d’una sola línia des del 2n cicle d’Educació Infantil fins a 6è 
d’Educació Primària. 
 
Cada grup d’alumnes disposa d’un tutor/a que és el responsable d’orientar el procés 
educatiu de l’alumnat, tant individualment com col·lectivament. El tutor o tutora 
vetllarà especialment pel desenvolupament personal de l’alumnat i per l’assoliment 
progressiu de les competències bàsiques i coordinarà, a aquests efectes, els mestres 
que atenen un mateix alumnat, com de l’elaboració d’adaptacions del currículum a les 
necessitats i característiques de l’alumnat. L’equip directiu ha de procurar que el 
tutor/a sigui el mateix al llarg de cada cicle.  
 
Donat que al nostre centre hi ha un mestre per nivell, la principal organització és per 
cicles, reunint-se setmanalment els tutors-es i els mestres especialistes adscrits al cicle 
corresponent. L’equip de cicle serà el responsable de l’alumnat del grup i establirà les 
mesures per a la millora de l’aprenentatge. Cal que col·laborin per a prevenir els 
problemes que puguin presentar-se i han de compartir tota la informació que sigui 
necessària per a treballar de manera coordinada. Aquests equips de cicle han de fer 
col.legiadament l’avaluació de l’alumnat, d’acord amb la normativa establerta i ha 
d’adoptar les corresponents decisions de promoció. Aquestes reunions d’avaluació es 
realitzen trimestralment.  
 
Una altra organització de docents que fem a l’escola són les comissions. Algunes són 
fixes cada curs i d’altres es creen en funció de les necessitats de cada any. Cadascú 
dels membres del claustre ha decidit per voluntat pròpia de quina comissió volia 
formar part.  Actualment, les comissions que hi ha  són: 

 
- Comissió de biblioteca: fa assequible la biblioteca a tota la comunitat educativa, dóna 
suport, col·labora i integra les diferents propostes i activitats de la biblioteca en el 
claustre. Pretén garantir l’oferta d’un espai de qualitat per al foment de l’hàbit lector, 
al mateix temps que es potencia l’adquisició de la llengua i del procés de 
lectoescriptura. Aquesta comissió també és l’encarregada de promoure i aplicar el Pla 
Lector de Centre. Està formada pel coordinador de la biblioteca, representants dels 
diferents cicles i una representat de l’equip directiu.  La periodicitat amb què es 
reuneix és cada tres setmanes. 
 
- Comissió TAC: és l’encarregada d’elaborar, promoure i desplegar el projecte TAC del 
nostre centre, revisar les programacions de l’aula d’informàtica així com vetllar pel 
manteniment de les instal·lacions/material informàtic, entre d’altres. La comissió TAC 
es reuneix cada tres setmanes i està formada pel coordinador TAC, un representant de 
cada cicle i un membre de l’equip directiu. 
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- Comissió de pati: aquesta comissió sorgeix arran de la necessitat de plantejar els 
patis d’una manera diferent. Així, doncs, aquesta comissió es reuneix cada tres 
setmanes per tal d’oferir propostes motivadores i diferents de dinamitzar les estones 
d’esbarjo de l’escola. Està formada pel coordinador/a, mestres representats de cada 
cicle i un membre de l’equip directiu. 
 
- Comissió de convivència: entre les seves funcions està la de col·laborar en la 
planificació, l’aplicació i el seguiment del Projecte de Convivència a més a més 
d’unificar la metodologia emprada per treballar l’educació emocional i la resolució de 
conflictes a tots els cicles. Un altre dels objectius principals d’aquesta comissió és fer 
que tots els membres del claustre mirem cap a una mateixa direcció i tinguem un 
objectiu comú, la millora de l’educació. Aquesta comissió està formada pel 
coordinador CLIC, mestres representants dels diferents cicles i un membre de l’equip 
directiu. 

 
- Comissió Equip Impulsor d’EN21: la nostra escola forma part de la xarxa Baix Camp- 
Priorat d’EN21. La funció de l’equip impulsor és realitzar dinàmiques a tot el claustre 
per tal de treballar la visió de centre així com també assistir a les trobades que la xarxa 
organitza. Aquesta comissió està formada pel coordinador, mestres representants dels 
diferents cicles i un membre de l’equip directiu. 
 
- Comissió de xarxes socials: la funció principal d’aquesta comissió és activar i 
mantenir la presència de l’escola dins de les xarxes socials: blog, facebook i twiter ja 
que avui en dia les xarxes socials són un mitjà molt potent de comunicació i difusió. 
Dins de la comissió hi ha el coordinador, membres representants de diferents cicles i 
un membre de l’equip directiu. 

 
 - Comissió Erasmus +: està integrada per representants dels mestres i coordinada per 
l’especialista d’anglès. L’objectiu principal d’aquesta comissió és treballar per motivar 
els alumnes i el professorat. Planeja les activitats que s’han de fer al centre 
coordinadament amb els altres centres dels altres països. Mitjançant les activitats 
planejades, s’afavoreixen actituds com el respecte i la solidaritat. També s’aconsegueix 
dinamitzar la vida del centre i el treball en equip, a l’hora que es millora en l’ús de les 
TIC i en el reforç del treball interdisciplinari. La potenciació de l’anglès com a llengua 
vehicular  i  la consideració de l’alumnat com a ciutadà europeu són aspectes  molt 
importants. L’objectiu dels projectes escolars Erasmus+ és reforçar la dimensió 
europea de l’educació mitjançant la cooperació entre escoles de la Unió Europea. 
Aquesta comissió es porta a terme quan l’escola participa en un projecte Erasmus+ 
KA2. 
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6.6 Prioritats i plantejaments educatius 
 

Les nostres prioritats i plantejaments educatius queden recollits en la carta de 
compromís educatiu del centre: 
 
Per part del centre: 
 
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la 

personalitat de l’alumne o alumna. 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o  alumna en l’àmbit escolar. 

3. Donar respostes individualitzades a les necessitats educatives específiques de cada 

alumne o alumna, optimitzant els recursos disponibles. 

4. Adoptar mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre 

les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la 

família. 

5. Respectar la diversitat de procedència, raça, cultura, situació econòmica, gènere, 

religió i moral de l’alumnat i llurs famílies. 

6. Oferir a l’alumnat una educació en la convivència que impliqui la llibertat, el 

respecte als altres, la comprensió dels que pensen diferent, el respecte als drets 

humans i el sentit de la responsabilitat, afavorint que sigui el diàleg la forma de 

resoldre les diferències entre tots. 

7. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i 

funcionament del centre. 

8. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el 

rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si s’escau, explicar a la família 

els resultats de les avaluacions. 

9. Mantenir comunicació regular amb la família ( mínim una reunió de classe per curs 

i una entrevista individualitzada ) per informar-la de l’evolució acadèmica i del 

desenvolupament personal i social de l’alumne o alumna. 

10. Contactar amb la família per tal de rebre informació en el cas d’inassistències no 

justificades de l’alumne o alumna al centre com també amb els Serveis Socials del 

districte, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu 

desenvolupament acadèmic i personal. 

11. Atendre en un període raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que 

formuli la família. 

12. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si 

s’escau, el contingut, en el termini d’un curs escolar. 

 
 
 
 
 



Escola Pompeu Fabra, Reus 
                                              
 

4 

 

Per part de la família: 
 
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer per davant de tot l’autoritat del 

professorat i, més específicament, la de l’equip directiu. 

2. Respectar física i verbalment el personal que treballa al centre, tant docent com no 

docent. 

3. Com a màxima responsable, compartir amb el centre l’educació  del fill o filla i 

desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte 

educatiu de centre, així com respondre a les trucades telefòniques i els avisos 

escrits o notes a l’agenda que es realitzen des del centre. 

4. Educar el fill o filla en el respecte per les normes específiques de funcionament del 

centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament 

normal de les classes i el compliment del currículum. En cas de conflicte la família 

s’adreçarà directament al tutor o tutora i mai a l’altre alumne o a la seva família. 

5. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular 

i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè facin les tasques 

encomanades a casa pel professorat. 

6. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a adquirir, preparar i dur 

el material necessari per a l’activitat escolar (llibres, xandall, bata, bossa 

esportiva...). 

7. Educar el fill o filla en el respecte per la diversitat de procedència, raça, cultura, 

situació econòmica, gènere, religió i moral de l’alumnat i llurs famílies. 

8. Adreçar-se directament al centre per a contrastar les discrepàncies, coincidències o 

suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill 

o filla. 

9. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge. 

10. Atendre en un termini raonable ( i sempre que sigui possible en el marge d’horari 

destinat pels mestres o tutors/es ) les peticions d’entrevista. 

11. Assistir a les reunions de classe i d’escola. 

12. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/filla. 

13. Informar al fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 

14. Revisar conjuntament amb el centre educatiu, el compliment dels compromisos de 

la carta i, si s’escau, el contingut d’aquests compromisos. 
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6.7  Criteris generals que orienten els procediments d’avaluació 
 

L’avaluació a l’educació infantil l’entenem com el procés d’observació i anàlisi 
sistemàtica del procés d’ensenyament-aprenentatge. L’observació és l’eina fonamental 
per seguir els processos dels infants. Té com a finalitat recollir informació sobre el seu 
desenvolupament i, a partir de l’anàlisi, prendre decisions educatives per verificar el 
grau d’assoliment dels objectius i facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les 
característiques individuals de cada infant. 
 
L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes en l’educació primària 
l’entenem de manera contínua i global, amb l’observació sistemàtica de l’assoliment 
dels objectius educatius, integradora de les valoracions de totes les àrees, amb una 
visió globalitzada del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa i centrada en el 
desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques. Ha de ser formadora 
i formativa, amb la finalitat de detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, 
esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries a fi que l’alumne pugui 
continuar l’aprenentatge amb èxit. 

 
L’alumne/a estarà informat/da en tot moment del seu progrés per orientar el seu 
rendiment a l’èxit escolar i poder prendre, amb l’ajut dels mestres, decisions per 
millorar. De la mateix amanera, les famílies han de tenir informació sobre el procés 
d’aprenentatge dels seus fills, amb referència al nivell exigit, i han de rebre 
orientacions per ajudar-los a millorar. 

 
 
6.8 Procediments d’inclusió educativa 
 

• Detecció de necessitats educatives de l’alumnat. Recollida d’informació sobre 
l’alumne, avaluació psicopedagògica o avaluació inicial realitzada pel centre, contacte i 
traspàs d’informació amb la família. Traspàs de la informació i valoració a la Comissió 
d’Atenció a la Diversitat (CAD). 

 
• Determinació dels ajuts pedagògics que necessita l’alumne. Concreció d eles mesures 
ordinàries o extraordinàries d’atenció a al diversitat que l’alumne necessita. Elaboració 
del Pla de Suport Individualitzat de l’alumne si s’escau o adaptacions d’aula. 
 
• Determinació dels mecanismes de seguiment i avaluació d’acord amb els objectius 
fixats per a cada alumne/a: avaluacions trimestrals, avaluacions finals de cicle i 
modificacions d’estratègies d’ensenyament i aprenentatge en àrees concretes a nivell 
individual o grupal. 
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7. INDICADORS DE PROGRÉS 
 

7.1  Elements del context 
 

FAMÍLIES 
 Assistència a les reunions d’inici de curs i de les entrevistes personals. 

 Percentatge de participació de les famílies en les eleccions als representants al 
Consell Escolar. 

 Participació de les famílies a les festes. 

 Participació d eles famílies en les enquestes. 

 Nombre de famílies que són sòcies de l’AMiPA. 

 Participació i utilització de les famílies de les xarxes socials: web, blog, facebook i 
twiter i e-bando. 

 Famílies que reben ajudes de serveis socials. 
 

ALUMNES 
 Percentatge dels nens/es escolaritzats/des en el nostre centre sensats a Reus. 

 Nombre d’alumnes per classe. 

 Nivell d’absentisme escolar. 

 Percentatge dels nens/es nouvinguts. 

 Percentatge d’alumnes amb NEE. 

 Participació dels alumnes en les activitats extraescolars. 
 

CENTRE 
 Nombre de grups del centre. 

 Ús dels espais escolars (biblioteca, hort, gimnàs, patis...) 
 

POBLACIÓ 
 Nens i nenes de la zona escolar del centre, matriculats a l anostra escola. 

 

INSTITUCIONALS 
 Reunions amb director/a dels Serveis Territorials d’Educació. 

 Reunions amb l’inspector/a del centre. 

 Reunions amb el regidor/a d’Ensenyament Municipal. 

 Reunions de director/es de centres públics de la ciutat. 
 

PLANIFICACIÓ, COORDINACIÓ I AVALUACIÓ 
 Reunions d’equip directiu. 

 Reunions de Consell Escolar 

 Reunions de claustre 

 Reunions de cicle 

 Reunions d’avaluació de cicle al final de trimestre 

 Reunions de les comissions. 
 

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
 Assistència del professorat de l’escola a les formacions internes de centre. 

 Assistència de l’equip docent de l’escola a cursos de formació externa del centre. 
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7.2  Recursos 
 

HUMANS: 
 Plantilla de mestres 

 Recursos humans (administratiu/iva, TEI, monitors7es de menjador, conserge, 
personal de neteja...) 

 

MATERIALS: 
 Dotacions del departament (mobiliari, material TIC...) 
 Espais disponibles. 
 Nombre de recursos audiovisuals 
 Recursos del fons bibliogràfic de la biblioteca. 

 

7.3  Processos 
 

CENTRE 
 Nombre de grups i àrees que es poden treballar amb dos docents a l’aula. 
 Nombre de reforços humans disponibles. 
 Valoració de les sortides culturals. 
 Valoració dels projectes i del treball cooperatiu. 
 Valoració d ela metodologia entre l’equip docent implicat. 
 Valoració dels materials que s’usen. 

 

CONVIVÈNCIA 
 Entrevistes amb les famílies. 
 Reunions de la comissió CAD. 
 Reunions de la comissió de convivència. 
 Reunions de Consell Escolar 
 Reunions de l’AMiPA. 

 

PARTICIPACIÓ 
 Nombre d’activitats realitzades dins l’oferta ARE. 
 Nombre d’activitats realitzades dins l’oferta del CRP. 
 Nombre d’activitats realitzades amb d’altres centres educatius. 

 

ACCIÓ TUTORIAL: 
 Sessió d’assemblea d’aula. 
 Temes tractats a les assemblees d’aula. 
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7.4  Resultats 
 

APRENENTATGES DELS ALUMNES 
 Competències bàsiques de sisè. 
 Proves diagnòstiques. 
 Percentatge d’alumnes que superen cada cicle. 
 Proves de lectoescriptura i matemàtiques a 3r curs d’educació infantil. 
 Diagnòstic i progrés dels alumnes amb NEE. 
 Proves i registres que utilitzen els/les diferents tutors/es. 
 Percentatge d’alumnes repetidors/es. 
 Informes de seguiment dels alumnes. 
 Reunions de seguiment dels alumnes de 1r d’ESO. 
 Proves passades per l’EAP, CSMIJ i altres serveis particulars. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


