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Introducció  
 

El projecte educatiu de l’escola Sant Josep constitueix el marc de referència de tota la 

seva activitat escolar. No només pretén recollir els trets d’identitat i els objectius 

generals, sinó que vol  orientar les actuacions educatives i promoure la col·laboració de 

tots els agents implicats. 

 

El Projecte Educatiu és el conjunt de plans, programes i projectes en coherència entre 

ells, que permet incorporar noves peces al sistema escolar de manera harmònica i 

cooperativa.  

 

És fruit de la planificació dels diferents equips directius al llarg de la seva història, de la 

participació de les famílies, de la realitat educativa del  centre en cadascuna de les 

deliberacions dels equips docents, de les celebracions escolars, de les activitats lectives i 

extraescolars, etc. Per tant, és un projecte  viu i  canviant com ho és  la societat en què 

participem . 

 

Les múltiples vessants que es toquen des de l’escola no tenen sentit per si soles si no 

poden establir-se lligams entre els diferents agents que hi intervenim i donem  

coherència a un projecte global de centre. Així doncs, el conjunt de plantejaments 

pedagògics, organitzatius, de gestió, i molts d’altres,  propis de l’exercici de l’autonomia 

de cada centre docent, són l’essència del projecte educatiu, juntament amb les 

concrecions que defineixen la cultura del nostre centre. A més, entenem que el projecte 

educatiu ha de contribuir a la promoció del canvi cap a la millora mitjançant l’eficàcia en 

l’assoliment dels objectius i l’eficiència en l’administració dels recursos.  

 

Al nostre centre els objectius educatius sempre els entenem d’acord als objectius 

socials i polítics del context. Genèricament, els principis educatius en què pretenem 

desenvolupar la nostra acció educativa poden definir-se en els següents termes: 

  

 la qualitat pedagògica  
 la direcció responsable 
 la dedicació i professionalitat docents 
 la cooperació en el suport a la docència 
 la coresponsabilitat familiar 
 el compromís educatiu i social 
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 la preservació de l’equitat 
 el respecte a les idees, creences, procedència, llengua i cultura 
 la voluntat d’integració a l’entorn 
 l’avaluació de la gestió i la rendició de comptes. 

 

 
Pedagògicament, vetllarem:  
 

 Per concretar el desenvolupament del currículum i la seva d’adequació 
(mitjançant les programacions anuals) a les unitats de programació i els plans 
individuals o de recuperació. 

 

 Per promoure la coordinació docent, especialment a través del pla d’acció 
tutorial. 

 

 Per establir els criteris d’atenció a la diversitat, prioritàriament mitjançant 
l’elaboració del pla d’atenció a la diversitat. 

 

 Per planificar la formació, especialment amb el Pla de Formació de Centre (PFC). 

 Per possibilitar la innovació educativa mitjançant programes específics, 

consolidació de bones pràctiques i intercanvis amb l’entorn. 

 Per incorporar el plantejament respecte de les llengües, específicament a través 

del Projecte Lingüístic de Centre. 

 

Organitzativament, vetllarem:  
 

 Per establir l’estructura i les relacions pròpies del centre educatiu pel que fa als 

professionals que hi participen, els òrgans unipersonals i col·legiats, i els 

mecanismes de coordinació. 

 Per gestionar el temps i els espais educatius. 

 Per gestionar els serveis educatius. 

 Per determinar les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). 

 Per promoure la participació ordenada dels diferents sectors de la comunitat 

educativa, especialment mitjançant el projecte de convivència. 

 Per proposar el grau de coresponsabilitat de les famílies, especialment mitjançant 

la carta de compromís educatiu. 

 Per facilitar el procés d’integració i participació en les activitats de la comunitat 

educativa, especialment mitjançant el Pla d’Acollida i Integració (PAI). 
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Concreció del Projecte Educatiu del Centre 

Els elements constitutius del Projecte Educatiu del Centre són els següents:  

-El centre docent:  

 Caràcter propi del centre: principis, identitat, valors, objectius, prioritats 

d’actuació i orientació de les activitats.  

-El context escolar:  

 Característiques de l’entorn social i cultural del centre. 

 Necessitats educatives dels alumnes. 

-Criteris d’autonomia pedagògica 

 Concreció i desenvolupament dels currículums 

 Organització pedagògica en les diferents etapes 

 La programació general anual  

 La memòria anual 

 El projecte lingüístic 

 La formació permanent i el pla de formació de centre 

 Competències bàsiques 

 Indicadors de progrés 

 L’educació en valors 

-Criteris d’autonomia organitzativa:  

 Organigrama de centre 

 Activitats complementàries 

 Activitats extraescolars 

 Serveis escolars 

 La biblioteca escolar 

 La carta de compromís educatiu 

 Les normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) 

-Desenvolupament del PEC en altres plans i programes de centre 

 Pla d’Acció Tutorial (PAT) 

 Projecte Curricular de Centre (PCC) 

 Pla de convivència (PdC) 

 El pla de lectura de centre (PLEC) 

 El Pla TAC  El Pla de Formació de Centre (PFC) 
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CONTEXT ESCOLAR 

Característiques de l’ entorn social i cultural del centre       

L’escola Sant Josep és un centre no exempt d'una  certa  complexitat social,  

superior  a  la mediana dels centres  de  la seva tipologia a l’etapa d’educació 

primària: la diversitat significativa  situa 

l'escola  amb una dada d'alumnat amb 

NEE derivades de la seva situació 

socioeconòmica d'un 13%, sis punts 

per sabre de la mitjana. Així mateix es 

destacable la xifra de  17, 1 % d'alumnat 

estranger.   

A l'ESO els indicadors són, lògicament, similars als de l'etapa de primària. En 

aquest cas les dades de diversitat significativa són més altes i  amb un 17,46% 

d'alumnes amb NEE derivades d'una situació social desfavorida i   un 19,05% 

d'alumnat estranger . (dades extretes de l’informe AVAC, curs 15-16). 

L'estudi evolutiu indica que al llarg de temps s'ha anat reduint la diversitat que 

partia de dades encara més elevades. El centre presenta unes dades de context i  

resultats força estables al llarg dels cursos i   els resultats externs han estat 

estables i   positius i sempre superiors a la mitjana de centres de la mateixa 

tipologia de Catalunya. 

Quant a les famílies, cal seguir treballant  per incrementar el grau de participació 

de les famílies a l'AMPA de l'escola i    situar aquesta participació en dades més 

properes a  la mitjana dels centres de la seva tipologia. A grans trets, la majoria 

de  famílies de l’escola tenen una renda mitjana, tot i que cal destacar un petit 

percentatge de famílies amb rendes altes i, a l’altre extrem, les famílies amb 

rendes baixes certificades de NEE-SSCD (11.7%) o beneficiàries dels ajuts a 

l’escolarització de l’Ajuntament de Vilafranca (13.4% ). Val a dir que la Fundació 

Escolar Sant Josep, per tal de facilitar l’accés a la nostra escola a totes les famílies, 

sigui quina sigui la seva condició, acorda el pagament reduït de la quota mensual 

(quota complementària + serveis) o la compra dels llibres de text en alguns casos. 
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Necessitats educatives dels alumnes 

El nombre d'alumnes amb Plans individualitzats és 

superior a la mitjana, la qual cosa és coherent amb la 

diversitat existent al centre.  

Pel que fa als alumnes amb NEE (físiques, psíquiques, 

afectives-emocionals i socioculturals desfavorits) és a dir, 

aquells alumnes que presenten dificultats majors que la 

resta dels seus companys per accedir als aprenentatges que es determinen en el 

currículum que li correspon a la seva edat i que, conseqüentment, necessiten 

adaptacions d’accés i/o curriculars a diverses àrees del currículum, el centre 

ofereix l’organització següent:  

- Tallers d’assoliment de les CB 

- Suports de les pròpies àrees 

- Plans individualitzats  

La comissió d’atenció a la diversitat del centre treballa coordinadament amb els 

Serveis socials de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la treballadora social i 

l’equip psicopedagògic de l’EAP per atendre l’alumnat de tipologia A,  B i C (Veure 

el Pla d’Atenció a la Diversitat per aspectes més concrets d’aquest àmbit). 

 

 

  



 

                 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 
  
 

EDUCAR: compromís i  repte   6 

 

 
ORGANIGRAMA DEL CENTRE 

 

 

 

Titularitat 

Direcció 
pedagògica 

Secretaria 
Cap d’estudis 

Infantil- 
Primària 

Equip de tutors 
Infantil 

Equip docent 

INF 

Equip de tutors 

Primària 

Equip docent 
PRI 

Equip de tutors 

ESO 

Equip docent  

ESO 

Comissió de 
pastoral 

Comissió 
tecnològica 

Equip 
psicopedagògic 

Equip Pinya 

Cap d'estudis 
ESO 
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IDENTITAT 

La “Fundació Escolar Sant Josep” és la forma jurídica en la qual està constituïda l’Entitat 
Titular de l’escola. 

El seu objectiu és l’ensenyament i aquelles activitats que li són complementàries. 

 L’escola Sant Josep és una Escola privada –concertada, catòlica, seglar, catalana i 
arrelada a la realitat sociocultural de Catalunya. 

 En el nostre centre  convergeixen dues condicions de funcionament que   estan 

integrades en aquestes premisses: 

- tenim propòsits institucionals definits  en les opcions  preferents d'aquest 

document, de manera que es fa explícit el compromís docent amb respecte a la 

institució; 

 -els propòsits es mantenen  en el temps essent iniciatives  i orientacions de treball 

inherents a la identitat de la Fundació Escolar Sant Josep. 

Una escola compromesa en la millora de la societat 

 Que educa per a la llibertat, per la solidaritat i la justícia 
 Promou el descobriment en valors i la formació d’actituds 

 Que professa un profund respecte per l’alumne 

 Brindem una especial atenció a la diversitat 

 Esforçant-nos perquè els nostres alumnes siguin democràtics i participatius, 

respectuosos i tolerants. 

 Amb una visió cristiana de la realitat i respecte envers les diverses opcions 
religioses. 

Una escola amb uns criteris pedagògics exigents i innovadors 

 Que persegueix un alt nivell d’assoliment de les competències 
 Que adopta una metodologia didàctica, oberta i flexible 

 Que cultiva l’àmbit cognoscitiu i fomenta el desenvolupament intel·lectual 

 Que posa els avanços tecnològics al servei de l’educació 

 Que projecta l’educació més enllà de l‘aula 

Una escola que fomenta el desenvolupament social, emocional i interior dels 
seus alumnes 

 Ensenyant a reflexionar, gestionar i verbalitzar les pròpies emocions 
 Establint mecanismes per a la resolució de problemes 

 Facilitant moments per l’autoconeixement i … personal 
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Una escola catalana que ensenya a estimar el país: 

 Valorem la pluralitat cultural de Catalunya.  

 Fomentem el coneixement de les tradicions i el patrimoni.  

 Participem en l’entorn proper i la vida al municipi i la comarca. 

 Vetllem pel correcte aprenentatge del castellà així con de l’anglès i del francès.  

OBJECTIUS GENERALS PEDAGÒGICS 
 
L'educació que desitgem oferir a famílies i alumnes requereix una aportació coordinada 

per part de tot l’equip educatiu de cada cicle o etapa i els objectius generals pedagògics 

de la nostra tasca són els següents:  

 

 Orientar els alumnes en el seu treball per tal que descobreixin les seves aptituds 

i capacitats tot oferint-los un ample ventall d’activitats i metodologies i aprenguin a 

autoregular-se i a desenvolupar totes les seves potencialitats. 

 

 Adoptar metodologies didàctiques obertes i flexibles, conseqüents amb els 

objectius educatius que l'escola persegueix, que atenguin a tot l’alumnat i facilitin i 

motivin l’aprenentatge. 

 

 Millorar les habilitats socials dels alumnes per afavorir les relacions interpersonals 

satisfactòries i el benestar personal  a través d’una bona gestió de les competències 

emocionals. 

 

 Posar els avenços tecnològics al servei de l'educació, i preparar els alumnes 

per la societat del segle XXI ensenyant-los a comprendre i ser crítics davant les  noves 

formes d'expressió que van essent habituals. 

 

 Projectar l'educació més enllà de l'aula a través de múltiples activitats 

formatives que ajuden els alumnes a obrir-se a un món de dimensions cada dia més 

àmplies i a prendre part en iniciatives socials . 

 

 Dur a terme un  procés d'autoavaluació contínua, que ens permet verificar el 

nivell de qualitat de l'acció educativa de l'escola i la seva adequació als interessos i 

necessitats de famílies i alumnes. 

 
 
 

http://www.rafaelbisquerra.com/ca/competencies-emocionals/competencia-social.html
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OPCIONS PEDAGÒGIQUES PREFERENTS 

 
 Tecnologies de la informació i la comunicació  

Promovem la preparació dels alumnes en el món de les tecnologies de la i informació i 

la comunicació per tal de saber utilitzar-les com a mitjà de formació personal i 

acadèmic. L’ús de l’ordinador comença a P-3 amb programes de domini del ratolí i la 

realització de les diferents activitats que ofereixen els portals educatius de la xarxa. Al 

llarg de l’escolarització es va introduint l’alumnat a processadors de textos i dades, 

programes de disseny gràfic, etc. per anar endinsant-lo en les xarxes informàtiques 

com a mitjà d’informació, d’intercanvi d’experiències i d’iniciatives d’innovació. No 

podem obviar l’ús d’aquestes tecnologies per complementar i enriquir de manera 

interactiva l’aprenentatge del nostre alumnat des de les diferents àrees i matèries 

curriculars; d’aquesta manera s’ha portat a terme la digitalització d’aules a l’escola per 

poder accedir als recursos disponibles a la xarxa i oferir al nostre alu3655mnat un 

aprenentatge més motivador. En el curs escolar 2012-2013, en els nivells de  d’ ESO es 

va complementar el projecte eduSANTJOSEP1x1, amb l’ús personalitzat d’un ordinador 

portàtil per a cada alumne i la transformació de les aules actuals en aules digitals. El 

projecte té la finalitat de posar les eines i entorns digitals al servei dels aprenentatges, 

de manera que ajudin a crear un model didàctic significatiu per a l’alumnat i el 

professorat. 

 Atenció als aspectes emocionals 

En les etapes d'educació que abastem, el desenvolupament dels aspectes emocionals 

juga un paper fonamental i a més, constitueix la base o condició necessària per a 

qualsevol  progrés en els diferents àmbits del seu desenvolupament. És per això que 

des de l'escola es treballa el desenvolupament emocional dels alumnes de manera 

transversal a totes  les àrees i també de manera específica en àrees especialitzades 

(Ed. Emocional, ioga i tutoria ). 
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 Innovació pedagògica i qualitat 

 

Les metodologies centrades en l’alumnat (treball cooperatiu, treball x projectes, 

aprendre fent, etc.) dinamitzen diferents àmbits competencials i afavoreixen la 

corresponsabilitat entre professor i estudiant en el procés d’aprenentatge;  és per 

això que des de tots els cursos de l’escola s’inclouen activitats en les que s’utilitzen 

aquestes metodologies.  Promoure l’excel·lència educativa dels nostres alumnes, a la 

vegada que ajudant als alumnes menys afavorits a poder gaudir d’un procés 

d’ensenyament- aprenentatge que els permeti assolir les competències bàsiques i 

desenvolupar les seves capacitats, són pilars bàsics del nostre fer diari.  

 Projecte d'aprenentatge multilingüe  

Tenint en compte que l’aprenentatge de llengües estrangeres és essencial en una 

societat que camina ràpidament cap al multilingüisme, considerem necessari potenciar 

l’ús comunicatiu de la llengua anglesa i la seva utilització com a eina d’accés al 

coneixement. Al nostre centre, es comença l’anglès a partir de P-3 i durant tota l'etapa 

d'Infantil com a àrea complementària.  

Per tal d’incrementar el contacte de l’alumne amb aquesta llengua estrangera, també 

hem ampliat l’àmbit d’ús de l’anglès tant a l’etapa d’Educació Primària  com a 

l’Educació Secundària Obligatòria. Així, part de les hores complementàries de cada curs 

es dedica a l’avançament de l’aprenentatge de l’anglès realitzant les següents 

actuacions: 

 

- D’ensenyament i aprenentatge de continguts curriculars  en anglès ( Arts & Crafts i  

Music a Primària i Technology, Maths and Arts and Crafts a Secundària). 

 

- Des de les àrees complementàries a tota l’escolarització (1, 2, 3 ... English, Science, 

Active English i English culture and society) 

 

- Presentació de l’alumnat als exàmens de Cambridge KET i PET. 
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A través d’activitats lúdiques i de relació amb referència constant a la realitat 

immediata i a les vivències dels alumnes, l’escola també animem a la participació dels 

nostres alumnes en intercanvis i estades a l’estranger. (Colònies en anglès a 6è PRI, 2n 

d’ ESO i estada en famílies a 4t d’ ESO, immersió lingüística). 

L’objectiu primordial d’aquest projecte és, en definitiva, adquirir una potent 

competència comunicativa en anglès. 

A més a més,  des de l’escola introduïm a l’etapa d’Educació Primària, en el cicle 

superior, per mitjà de les àrees complementàries, l’aprenentatge d’una segona llengua 

estrangera, el Francès, i que té continuïtat a l'etapa de Secundària a través de les 

matèries optatives. El nostre alumnat obté al finalitzar la seva formació una 

competència en aquesta llengua estrangera molt significativa, suficient per optar a una 

Batxi-Bac en l’educació post obligatòria.  

 Potencial creatiu i emprenedor  
 

 Procurem despertar el desig de la recerca personal, de la satisfacció del descobriment 

i del rigor en el treball experimental. Així, des de  l’etapa d’Infantil, tots els cursos 

compten amb àrees relacionades amb aquest àmbit (taller de descoberta, taller 

d’experimentació, recerca al laboratori, taller de l'art, emprenedoria, servei comunitari, 

etc.). 

 Vida cultural i compromís social                         

Fem una intervenció molt significativa en el procés de socialització i d’obertura a 

l’entorn, participant en tots els esdeveniments culturals i festius  que promoguin la 

formació de ciutadans arrelats i oberts a perspectives més globals. A través de l’educació 

facilitem una inserció compromesa i crítica en una societat pluralista. Reflexionem amb 

l'alumnat sobre la importància de tenir un comportament respectuós amb tot el que 

l’envolta, i orientem la seva actitud envers aquest comportament. D’aquesta manera, i 

com a eix transversal a tot els cursos, l’alumnat de la nostra escola treballa, a través de 

tallers, visites, dinàmiques d’aula, etc. continguts vinculats a la coeducació, la pau,  la 

ciutadania, la convivència, l’educació ambiental i la salut. 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 

Les  Activitats   Educatives  Complementàries  programades per l’escola formen part 

intrínseca   del nostre projecte educatiu, són un fet diferencial entre les diferents escoles 

donant una qualitat que traspassa els ensenyaments merament curriculars;  es realitzen 

en el marc de l’horari escolar. 

El fet d’incorporar aquestes activitats ens dóna la possibilitat de disposar d’un temps 

educatiu per desenvolupar programes d’innovació que representen, d’una manera 

objectiva,  un guany diferencial dins del nostre Projecte Educatiu de Centre aconseguint  

un ensenyament de major qualitat. 

La finalitat de les activitats complementàries és la millora del nivell educatiu del 

nostre alumnat treballant aspectes que no figuren expressament inclosos en els plans i 

programes oficials. Tenen com a finalitat el perfeccionament i l’ampliació de la tasca 

educativa, cultural i social realitzada pel nostre centre, de manera que es completa el 

procés de formació dels alumnes mitjançant el desenvolupament de determinats 

aspectes del nostre projecte educatiu. 

Conscients del valor afegit que suposa integrar en les matèries complementàries tot un 

ventall d’activitats educatives encaminades a potenciar aprenentatges innovadors, 

preparem els nostres alumnes en les tecnologies de la informació i la comunicació i en 

l'aprenentatge de les llengües estrangeres –francès i anglès-;  desvetllem el potencial 

creatiu-artísitic de cada alumne i el desenvolupament de la intel·ligència emocional en 

l’entorn educatiu; desenvolupem la consciència, regulació i autonomia emocional, així 

com les competències socials i de benestar personal -aspecte que és una prioritat a la 

nostra escola i que es trasllada a tots els ensenyaments-. 

La nostra proposta s’adreça a les diferents etapes educatives atenent el 

desenvolupament i els interessos dels alumnes i es concreta en tot un ampli ventall 

d'activitats que giren entorn als eixos anteriorment descrits. 
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Educació Infantil: (5 hores/setmana) 

 Taller de l’art 
 One, two, three …English! 
 English Tales 
 Fes clic i aprèn! 
 Educació emocional 
 Natació 

 

D'aquest conjunt integrat d'activitats per a l'etapa se'n realitzen cinc activitats a cada 

curs seguint els criteris metodològics que més s'ajusten al procés maduratiu per a cada 

edat. 

 

Educació Primària: (5 hores/setmana) 

 Iniciació a la segona llengua estrangera: Francès 
 Taller Multimèdia 
 Taller d’Informàtica 
 Science 
 Learning by doing: hort i robòtica escolar 
 Educació Emocional 
 Natació 

 

Educació Secundària Obligatòria: (3,5 hores/setmana) 

 Active English 
 English society and culture 
 Taller Multimèdia 
 Revista digital 
 Activitats lúdico-esportives 

 

Les activitat educatives complementàries són  programades per l’equip directiu de 

l’escola, i  les quotes corresponents, que han de pagar les famílies,  són aprovades 

pel Consell Escolar.           

La percepció d’aquestes  quotes és  oportunament autoritzada per l’Administració 

Educativa a petició  del Titular de l’escola,  d’acord amb allò que  la legislació vigent 

estableix al respecte. 
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SERVEIS ESCOLARS 

Els serveis escolars suposen un valor afegit  que complementa i contribueix a enriquir 

l'oferta educativa que realitzem.  

 MENJADOR: cuina pròpia i monitors especialitzats 

Amb el nostre projecte educatiu volem afavorir l'autonomia de cada nen/a  en el temps 

de menjador, intentant que l'estona pròpia del dinar sigui un moment agradable i 

saludable per ell. Creiem que la base d'un bon creixement i una bona salut radica en el 

fet de menjar de tot, dins dels termes d'una dieta equilibrada, de forma que treballem 

per aconseguir que els nens/es del menjador ho entenguin i s'adaptin de forma natural 

als diferents menús. El treball en hàbits (alimentaris, d'higiene, d'interacció social...) és 

també, a la nostra escola, un element prioritari per a la formació del nostre alumnat.                                                                                 

A més a més, utilitzem l'estona restant de temps lliure complementant-la  amb diverses 

activitats segons l'etapa:      

   - estona de descans per als més petits                      

 - joc lúdic-esportiu                                                                  

 - taller d'estudi 

 SERVEI d' ACOLLIDA de MATÍ i de TARDA 

Per tal de facilitar la conciliació de la vida  laboral  amb  els  horaris escolars, oferim  

serveis  d' acollida  matinal -de 8 h. a 9 h.- i de  tarda -de 17 a 18 h.- .  

Aquests dos espais els dediquem fonamentalment al lleure, amb l'objectiu que els 

infants es diverteixin, juguin i aprenguin en un ambient distès, abans i després d'acabar 

la jornada escolar.  

Conscients que aquest espai ve a substituir una part del temps que el nen/a passa amb 

la família, els temps d' acollida tenen un tarannà càlid i lúdic alhora, fent que els infants 

se sentin còmodes i atesos. També és un espai d’entrada i sortida a l’escola, per tant a 

més de facilitar la combinació horària de les famílies, ens ocupem que els nens/es 

esmorzin i berenin. Té caràcter voluntari per als alumnes que s’hi acullen i es 

desenvolupa  fora de l’horari lectiu.  El finançament és a càrrec de les famílies. 
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 GABINET PSICOPEDAGÒGIC 
 
 

Disposem d'un servei especialitzat d'Orientació Educativa i Psicopedagògica, dedicat a 

 recolzar el Sistema Escolar en totes les etapes des d'Infantil a Secundària.  

 

L'atenció preferent d'aquest servei  intervé en els diferents àmbits : 

 Alumnes: Per mitjà de la detecció i avaluació de necessitats, i l'orientació 

escolar i professional. 

 Professors i el Centre: En el seu  conjunt a través de l' assessorament i 

l'orientació psicopedagògica. 

 Les Famílies: Mitjançant l'assessorament. 

 

 INTRANET, COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 

 

Comptem amb una plataforma virtual, certificada per ACIE (Agència de Certificació en 

Innovació), que cobreix les necessitats actuals i futures del nostre centre docent en 

aspectes de gestió de l'alumnat en les vessants acadèmica i administrativa i de 

relació/comunicació entre el centre i les famílies.  

 

Els àmbits que abasta es concreten en: 

 

 Processos Administratius 

 Processos Acadèmics 

 Generació de Documentació Oficial 

 Generació d' informes i  llistats personalitzats 

 Seguiment de l'Alumne 

 Generació d' Horaris 

 Comunicació Centre/Professors/Alumnes/Famílies 

 Integració Eines 2.0 

L’alumnat d’ESO disposa d’un Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA) on hi té allotjats els 

llibres digitals de text i altres recursos que el professorat consideri adients. A més a 

més, aquesta plataforma permet l’integració d’eines 2.0. 
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CRITERIS  D’AUTONOMIA   PEDAGÒGICA 
 

ETAPA  D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 

La finalitat de l'educació infantil  és contribuir al desenvolupament emocional i 

afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels nostres alumnes en col·laboració amb les 

seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i 

amb expectatives d'aprenentatge. 

 

A l’educació infantil es presenten tres àrees de coneixement i experiència: l'àrea de 

descoberta d'un mateix i dels altres, l'àrea de descoberta de l'entorn i l'àrea de 

comunicació i llenguatges. Aquesta estructura ens permet  sistematitzar i planificar 

l'activitat docent creant uns espais d'aprenentatge globalitzats i establint relacions entre 

els continguts de les diferents àrees. 

La nostra metodologia té aquests eixos que la vertebren: 

- És en la convivència familiar on s'inicia l'educació dels infants i es fan els primers 

aprenentatges. Quan posteriorment els infants entren en el món escolar la 

responsabilitat es comparteix; per això cal un lligam entre escola i família, per tal 

que les nenes i els nens tinguin ple suport i un acompanyament coherent i eficaç en el 

seu desenvolupament personal i social. 

- En aquesta etapa és imprescindible que les nenes i els nens sentin que tenen un lloc 

en el seu entorn i que hi confien; per això els acollim i els acceptem amb estima, 

coneixent-los i comprenent-los des del respecte i l'afectivitat, i assegurem una 

relació de confiança i la creació de vincles amb les persones adultes i els companys i 

companyes més propers.  

- Treballem a fons les rutines, els hàbits i el coneixement dels límits i les conductes 

que són acceptades, aspectes que els fan sentir confortables i els permeten preveure 

els esdeveniments, així com les conseqüències de les seves accions. 
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- Les nenes i els nens a l'escola perceben i senten que són capaços d'aprendre i de 

tenir nous interessos. Se senten respectats en aquests interessos, en el seu ritme de 

treball, en les opinions i en els propis processos d'aprenentatge i així van guanyant 

confiança i seguretat, participant d'una manera activa en el desenvolupament de les 

activitats i projectes de treball. 

- El nostre equip educatiu actua com a facilitador d'un entorn on es creen 

expectatives per a l'alumnat, a través d'activitats que tenen interès i significat i els 

proporcionen les mateixes oportunitats d'aprendre independentment de l'habilitat, 

l'edat, l'origen sociocultural i els coneixements previs. 

- En aquest cicle  de l'etapa d'Infantil, atenent les característiques evolutives dels infants 

fins a sis anys, parlem de desenvolupar capacitats que són les que finalment els  

permetran que siguin competents quan la seva maduresa ho permeti. 

És per això que l’aprendre fent, el treball per projectes i cooperatiu, els racons, les 

Bee-Bots, l’assemblea i d’altres metodologies centrades en l’alumne són presents cada 

dia en les nostres aules d’infantil. 

  



 

                 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 
  
 

EDUCAR: compromís i  repte   18 

 

 

TRACTAMENT DEL CURRÍCULUM A L’ETAPA D’INFANTIL 

Estructurem la intervenció educativa i els aprenentatges dels infants d'aquesta etapa 

en diferents àrees d’experiència i desenvolupament, donant un tractament globalitzat 

que ens permet establir relacions entre els continguts de les diferents àrees.  

Creem uns espais d'aprenentatge globalitzats que faciliten l'assoliment de les 

capacitats i acosten els nostres alumnes a una millor interpretació del món. 

- Descoberta d’un mateix 

 Els elements que se subratllen en aquesta àrea són la descoberta del propi cos i 

de les seves possibilitats (motrius, perceptives, expressives i relacionals); la 

descoberta de les pròpies necessitats i l’adquisició d’eines per a la seva resolució; 

l’expressió i la progressiva regulació de les emocions; l’establiment de relacions 

afectives i segures amb les altres persones, així com la progressiva construcció d’una 

identitat positiva que integra l’autoconeixement i l’autoestima. 

- Descoberta de l’entorn 

En aquesta àrea es posa el pes en la descoberta de l’entorn a través de 

l’exploració dels seus elements naturals i socials, de la curiositat i la iniciativa; i que 

implica sensibilització, observació, manipulació, transformació, raonament i anàlisi 

progressiu, representació i evocació, gaudi i satisfacció, amb una concreció cada 

vegada més gran dels elements a descobrir i dels processos a realitzar d’acord amb 

les seves possibilitats exploratòries cognitives, motrius i comunicatives. 

- Comunciació i llenguatges  

L’ infant va explorant, utilitzant i interioritzant els diferents llenguatges amb els 

que es pot comunicar. La interiorització i l’ús dels diferents llenguatges va permetent 

a l’infant anar esdevenint una persona capaç de comunicar-se i expressar-se de 

forma ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals, 

augmentant la seva creativitat, autonomia, seguretat i habilitats relacionals 

intrapersonals i interpersonals. 
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L’adquisició i el perfeccionament progressiu del llenguatge verbal i l’ambient 

alfabetitzador els hi permet interactuar amb l’escrit, essent una de les fites principals 

del desenvolupament dels nens i nenes d’aquest cicle. 

- Aprendre a ser i a actuar de forma cada vegada més autonòma 

Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la 

coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una 

imatge positiva d'ell mateix i dels altres. 

Adquirir progressivament  hàbits bàsics  d’autonomia en accions quotidianes 
amb seguretat i eficàcia. 

- Aprendre a pensar i a comunicar 

Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques 

bàsiques. 

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i 
situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges 

- Aprendre a descobrir i tenir iniciativa 

Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de 

curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 

Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne 
els perills i aprendre a actuar en conseqüència. 

- Aprendre a conviure  i habitar al  món 

Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució 

pacífica de conflictes. 

Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una 
autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social 
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TRACTAMENT DEL CURRÍCULUM A L’ETAPA DE PRIMÀRIA 

La finalitat de l'Educació Primària es basa en els següents propòsits: 

- proporcionar a tot l’alumnat una educació que permeti desenvolupar les 

capacitats personals i les habilitats socials; 
 

- adquirir les habilitats i les competències relatives a l'expressió i la comprensió 

orals, l'expressió escrita i la comprensió lectora, les matemàtiques bàsiques  i 

l'ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual;  
 

- desenvolupar la capacitat d'esforç, de treball i d'estudi;  
 

- expressar el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat, i 
 

- conèixer els elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies 

de Catalunya i d'altres que faciliten l'arrelament. 

Per aconseguir-ho oferim una educació de qualitat adaptada a les necessitats de 

l’alumnat i on tothom, dins les seves capacitats, obtingui l’èxit escolar. 

Seguint amb una de les constants  pedagògiques a la nostra escola,  volem destacar la 

importància de l'educació primària, com una etapa fonamental i privilegiada en la 

formació dels nostres alumnes . En aquesta etapa educativa els nens i nenes troben el 

marc idoni per adquirir les competències bàsiques així com els instruments necessaris 

per realitzar nous aprenentatges i posar les bases d'una formació personal basada en 

l'autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el 

compromís individual i col·lectiu. Tanmateix donem a conèixer els elements bàsics de 

la llengua, l'entorn geogràfic, la història i les tradicions i, amb aquestes bases, creem el 

substrat idoni perquè els nostres alumnes puguin participar en la construcció d'un món 

millor i continuar aprenent al llarg de la vida. 

 

A la nostra escola és fonamental que al costat dels processos d'ensenyament i 

d'aprenentatge, hi hagi una adequada acció tutorial que atén tant els aspectes 

individuals com els de treball grupal de l'alumnat. El paper dels i de les mestres en 

aquesta etapa determina  que els nens i les nenes valorin el que significa aprendre i 

adquireixin la competència d'aprendre a aprendre amb la ment oberta i amb la 

consciència i la voluntat de millorar permanentment.  
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El currículum d'aquesta etapa  està format per les següents  àrees curriculars: 

 

- Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura 

- Llengua estrangera -Anglès- 

- Coneixement del medi natural, social i cultural 

- Educació artística 

- Educació física 

- Matemàtiques 

- Religió / Educació en valors socials i cívics 

 

Ajudem els alumnes a descobrir i potenciar les  seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives. 

A més a més,  

- Desenvolupem la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, i fomentem el 

plaer del treball, en definitiva promoure la cultura de l’esforç i aprendre a 

aprendre. 

- Cerquem la resolució de conflictes a partir de la reflexió per part  de les 

partsafectades, buscant una solució consensuada  i pacífica  i afavorint el diàleg. 

- Potenciem l’ús de  la llengua anglesa, sobretot en la vessant oral, dins el 

Projecte Educatiu de llengües estrangeres, així com l'aprenentatge integrat de 

continguts d'altres àrees en anglès. 

- Prenem consciència de la importància de l’ús de la lectura escolar tant per 
completar els objectius de les diferents àrees com per augmentar el gust per la 
lectura com a plaer. 

 
- Potenciem les noves tecnologies, com a recurs pedagògic habitual afavorint el 

coneixement d’aquestes per part de l’alumnat.  
 
- Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius a l’alumnat  mitjançant 

l’atenció individualitzada, grups de suport, etc., per facilitar el procés 
d’aprenentatge i d’inclusió de  cada alumne que ho necessiti. 

 
- Mostrem un gran interès i voluntat en fomentar el respecte al  medi 

ambient, promovent l’educació del consum, fomentant accions com  el 
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reciclatge, la reutilització, etc., també  donant a conèixer el nostre entorn més 
proper per procurar preservar-lo. 
 
Fomentem l’educació per la salut i el benestar propi. 

 
- Participem en activitats proposades pel municipi,  siguin educatives o amb 

un caire cultural concret a fi que els nostres alumnes assoleixin  el  millor 
coneixement de l’entorn del centre per tal d’apreciar-lo i cuidar-lo. 

 
- Tenim una organització flexible i adaptable a les necessitats que es van 

generant dins del centre, ja siguin canvis tecnològics, canvis socials, 
metodològics, etc 

En aquesta etapa la nostra escola té el compromís de fomentar en l’alumne una 

actitud activa, curiosa, investigadora i crítica, que mitjançant la comunicació i 

el treball, serà la base de la seva formació i de l’adquisició  dels seus aprenentatges i 

coneixements. 

La metodologia emprada és de treball per competències la qual cosa ens permet que 

l'alumnat integri els diferents aprenentatges impulsant la transversalitat dels 

coneixements i relacionant els diferents tipus de continguts i objectius. El treball 

cooperatiu, el treball per projectes, l’aprendre fent i d'altres metodologies 

d'aprenentatge són eines que  formen part de l'aprenentatge guiat dels nostres  

alumnes  a les diferents àrees a fi d'ajudar-los a desenvolupar totes les competències 

presents en el currículum.  
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TRACTAMENT DEL CURRÍCULUM A L’ETAPA DE SECUNDÀRIA 

La finalitat de l’ ESO és: 

- transmetre als alumnes els  elements bàsics de la cultura,  especialment en els seus  

aspectes científic, tecnològic, humanístic i artístic; 

 

- consolidar els hàbits d’estudi i  treball que afavoreixin l’aprenentatge autònom i el 

desenvolupament de les seves capacitats; 

 

- formar els nois i noies per tal que assumeixin els seus deures i exerceixin els seus 

drets; 

 

- preparar-los per a la seva incorporació a estudis posteriors i la seva inserció laboral. 

Per aconseguir-ho oferim una educació de qualitat adaptada a les necessitats de 

l’alumnat i on tothom, dins les seves capacitats, obtingui l’èxit escolar. 

Organització de l'etapa 

L’etapa d’Educació Secundària s’estructura en quatre cursos, en què s’imparteixen  
matèries comunes i matèries optatives.  
 
El currículum comú s’organitza de la manera següent:  
 

MATÈRIES ASSIGNACIÓ HORÀRIA 

  1r 2n 3r 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 3 3 3 

LLENGUA CASTELLANA  I LITERATURA 3 3 3 

LLENGUA ANGLESA 3 4 3 

TECNOLOGIA 2 2 2 

CIÈNCIES SOCIALS 3 3 3 

CCNN: BIOLOGIA 3 - 2 

CCNN: FÍSICA I QUÍMICA - 3 2 

EDUCACIÓ FÍSICA 2 2 2 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 2 2 - 

RELIGIÓ 1 1 1 

MÚSICA 2 2 - 

TREBALL DE SÍNTESI - - - 

TUTORIA 
1 1 1 
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En el quart curs l’alumnat tria entre els dos itineraris establerts a l’escola en funció 

dels seus interessos posteriors:  

MATÈRIES ASSIGNACIÓ HORÀRIA 

CURRÍCULUM COMÚ 4T 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 3 

LLENGUA CASTELLANA  I LITERATURA 3 

LLENGUA ANGLESA 3 

CIÈNCIES SOCIALS 3 

EDUCACIÓ FÍSICA 2 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA  

RELIGIÓ 1 

TUTORIA 1 

TREBALLA DE RECERCA - 

CURRÍCULUM OPTATIU  

TECNOLOGIA o BIOLOGIA 3 

FÍSICA I QUÍMICA/ LLATÍ 3 

FRANCÈS 3 

*(currículum  segons la nova ordenació per al curs 16-17 susceptible a canvis per a cursos vinents) 

En l’etapa d’ ESO posem especial èmfasi en els aspectes següents ja que els considerem 

elements claus per assolir l’èxit en els aprenentatges i l’etapa:  

 

- Seguiment personalitzat de l’alumnat. 
 

- Compartir l’evolució de l’alumne durant el curs, col·laborant  i treballant amb la 
família. 

 
- Ajudar en l’ autoconeixement de les pròpies capacitats i aptituds. 

 
- Seguiment del progrés individual de l’alumne. 

 
- Orientació en tècniques i hàbits d’estudi. 

 
- Servei de mediació i resolució de conflictes. 

 
- Informació i orientació acadèmica. 

Un dels objectius principals de l’etapa a  la nostra escola és que els nostres alumnes  

obtinguin, al finalitzar l’escolarització obligatòria al nostre centre, una bona 

competència en llengües estrangeres. És per això que a més de les hores 

curriculars prescriptives en la primera llengua estrangera, ampliem l'àmbit d'ús de 

l’anglès al llarg de l’etapa en:  

 L’ensenyament i aprenentatge   de continguts curriculars  d'àrees no lingüístiques  : 

Arts and Crafts,  Technology, Music and Maths. 



 

                 PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 
  
 

EDUCAR: compromís i  repte   25 

 

 L’ús  de la llengua estrangera en la matèria complementària, Active English,  posant 

èmfasi en l’ús oral de la llengua. 

 Desdoblaments del grup en la matèria de llengua estrangera a 3r i 4t d ’ESO per tal 

d’oferir una millor atenció a la diversitat. 

 Immersió lingüística: colònies en llengua estrangera a 2n d’ ESO i realització d’un 

programa d’immersió -5 dies- dels alumnes de 4t d’ ESO a Anglaterra (Broadstairs) 

en famílies . 

Pel que fa a la segona llengua estrangera, el francès, els nostres alumnes realitzen, 
durant els 4 cursos de l’etapa, 2 hores setmanals en aquesta llengua. 

Tenint en compte totes aquestes intervencions en l'aprenentatge dotem al nostre 

alumnat d'eines suficients per a ser ciutadans plurilingües  en  la nostra societat. 

Ús de les Tecnologies de la Informació 

A l’escola Sant Josep apostem per la integració de les Tecnologies de la informació a 

l’aula, així, en l’etapa d’ESO, l’ordinador esdevé una eina de treball més en el dia a dia 

a l’aula ordinària:  

projecte eduSANTJOSEP1x1 
 

Totes les aules estan equipades amb connexió WI-FI i pissarres digitals, de manera 

que l’entorn multimèdia és converteix en un mitjà habitual de treball a l’ESO.  Els 

continguts de les diferents matèries es treballen tant en format paper com digital, ja 

que  el fet de disposar d’un ordinador per alumne permet accedir a múltiples recursos 

que faciliten l’aprenentatge dels alumnes.  

 

L’alumnat d’ESO disposa d’un entorn virtual d’aprenentatge a través de la qual la 
interacció entre l’alumnat i el professorat resulta molt més àgil; el professorat 
selecciona i posa a disposició de l’alumnat tots aquells recursos que considera més 
adequats pel treball dels diferents continguts i, a la vegada, l’alumne interacciona 
amb el professorat lliurant tot allò que se li requereix . És en aquest entorn també on 
l’alumnat hi troba allotjats alguns dels llibres del curs en format digital. 
 

A més l'alumnat s'habitua a l'ús del correu electrònic com a mitjà de comunicació i 

treball. Google apps educació és una eina potent que agilita el treball diari ja que 

permet compartir i crear documents de manera col·laborativa i altres funcions.  

 




