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1. CONTEXT: Anàlisi de l'entorn immediat 
 

Situació  
geogràfica 

La nostra escola està ubicada al municipi de Font-rubí, que es troba al nord de la 
comarca de l'Alt Penedès, a 9km de la capital, Vilafranca del Penedès. Té una 
extensió de 37,7km2 i una població de 1415 habitants (cens 2013). 
El municipi està format per 15 petits barris molt disseminats. El nucli principal és 
Guardiola de Font-rubí on hi ha ubicats els principals serveis, l'escola i un terç de la 
població. 
 
 

Serveis El municipi disposa de: 
 Serveis culturals: Llar d'infants Els Pinells, equipament esportiu, Centre 

Recreatiu, Bibliobús, Casal de la Gent Gran. 
 

 Altres serveis del municipi:  Consultori mèdic, Correus, Transport de línia, 
petits comerços, farmàcia, estació meteorològica i entitat bancària. 

 
 

Situació 
socioeconòmica 

El poble pertany a un entorn rural amb vinyes, granges agrícoles i cellers com a 
indústria principal. 
 
La població del municipi, en general, té un nivell econòmic mitjà i es dediquen a 
activitats laborals les quals es reparteixen en activitats agràries, de serveis i 
construcció.  
 
 

Situació  
lingüística 

El domini lingüístic és el català tot i que també hi ha famílies castellanoparlants. Als 
darrers anys han arribat algunes famílies d'origen magrebí i subsaharià.  
 

 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 
 

Història 
 

Al municipi de Font-rubí hi havia tres escoles situades al barri de Font-rubí, a Cal 
Cintet i a l’ajuntament de Guardiola.  
El curs 1969-70 es va construir una escola amb cinc aules i un menjador al nucli 
de Guardiola on es van anar agrupant tots els infants del municipi. A partir del 
curs 70-71 aquesta va passar a ser la única escola, la qual rebia el nom de  “La 
Escuela Nacional”. 
Els anys 80 es va començar a utilitzar el català a l’escola i se li va canviar el nom a 
escola Font-rúbia el qual prové d’una antiga Baronia del municipi. També en 
aquesta època es van edificar dos nous edificis annexes que ampliaven l’escola 
amb un laboratori, una aula i una biblioteca.  
Durant aquesta època, l’escola va anar creixent i molt aviat es va acollir a la 
modalitat d’escola rural que es basava en la creació de les ZER (Zones Escolars 
Rurals). Així, conjuntament amb l’escola de Vilobí del Penedès i de les Cabanyes, 
es va formar la ZER Les Graus. 



 

 

El curs 2004-2005, degut al continu augment de l’alumnat, l’escola va passar a ser 
d’una sola línia i va deixar de ser ZER. 
El nombre d'alumnes escolaritzats va seguir creixent progressivament fins que el 
curs 2010-2011 van començar les obres del que seria el nou edifici, ubicat al 
mateix lloc ocupant l’espai de l’escola vella i les cases de mestres. 
El curs 2011-12 s’estrenà el nou edifici de l’escola Font-rúbia. 
 

Espais A l’escola, els alumnes poden gaudir dels següents espais: 
 
Edifici 

 3 aules d’educació infantil. 
 1 espai per a la psicomotricitat. 
 6 aules d’Educació Primària. 
 1 aula de música. 
 1 aula d’anglès. 
 1 aula d’informàtica. 
 3 aules per a reforços/desdoblaments. 
 1 biblioteca. 
 3 tutories. 
 3 despatxos. 
 1 aula de mestres. 
 1 gimnàs. 
 3 vestidors. 
 1 cuina. 
 1 menjador. 

 
Exterior 

 1 pati per als alumnes d’Educació Infantil. 
 1 sorral. 
 1 hort. 
 1 pati per als alumnes de Cicle Inicial. 
 1 pista poliesportiva per als alumnes de Cicle Mitjà i Superior. 

 
 

3. LA VISIÓ DE L'ESCOLA 
 

Visió de l'escola 
 

Antigament l'escola era el principal lloc on es transmetien coneixements i 
habilitats a un alumnat que aleshores disposava de poques situacions 
d'aprenentatge. Els infants procedien de l'entorn més proper mostrant un perfil 
similar.  
L'objectiu principal de l'escola era potenciar l'extensió de coneixements fixats a la 
majoria de la població. 
 
Actualment, l'evolució de la societat i la revolució tecnològica ha facilitat l'accés a 
la informació i al coneixement a qualsevol lloc, edat i moment. La gran mobilitat i 
globalització que hi ha a nivell mundial suposa una gran diversitat en tota la 
Comunitat Educativa. 
Aquesta nova situació ha comportat un canvi en la missió de l'escola d'avui en 
dia.   
 



 

 

 
Visió de l'infant Considerem que tots els infants són persones amb un gran potencial a les que ens 

cal respectar i adaptar-nos al seu ritme de maduració perquè es puguin 
desenvolupar plenament.  
 
 

Missió de l'escola Davant d'aquesta nova realitat des de l'escola ens proposem treballar per: 
 Donar mitjans a tots els infants, sigui quina sigui la seva procedència i 

nivell socioeconòmic, per poder  desenvolupar-se tant a nivell individual 
com social. 

 Saber seleccionar i analitzar la informació necessària d'entre la gran 
quantitat d'inputs en el que estem immersos.  

 Proporcionar tècniques i recursos perquè els infants adquireixin 
competències emocionals i així aprenguin a gestionar positivament les 
diferents situacions i vivències. 

 Potenciar la cooperació i el diàleg com a via de treball. 
 Fer partícips i compartir amb les famílies els projectes de l'escola per tal 

d'establir vincles i treballar tots amb la màxima coherència possible.  
 

 

4. ELS NOSTRES TRETS D'IDENTITAT: Qüestions ideològiques i valors 

fonamentals. 
 

Educació integral Eduquem els alumnes de manera harmònica en la seva totalitat, tenint en 
compte  les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials, per 
fomentar el ple desenvolupament de la personalitat. 
 
 

Educació emocional Ressaltem la importància del benestar emocional de l'alumne per a poder 
desenvolupar plenament les seves capacitats. Treballem l'autoestima, la gestió 
d'emocions i sentiments, l'empatia, la resolució positiva de conflictes i la 
comunicació assertiva. 
 
 

Educació inclusiva Fomentem una mirada integradora partint dels diferents factors de diversitat: 
gènere, capacitat intel·lectual, procedència sòcio-cultural, raça, salut... entenent-
los com un factor d'enriquiment.  
 
 

Educació 
aconfessional 

Respectem les diferents maneres de pensar i vetllem perquè tothom sigui ben 
acceptat siguin les seves creences. 
 
 

Educació 
socialitzadora 

Entenem l'escola com l'espai més ampli on l'infant inicia les seves habilitats 
socials per formar part d'un col·lectiu estructurat.  Per aquest motiu: 

 Estimulem en els alumnes l'interès, participació i respecte per l'entorn, 
cultura i realitat més propera. 

 Fomentem l'interès per conèixer altres realitats, pobles i cultures com a 
font d'enriquiment. 



 

 

Educació en la 
cooperació 

Eduquem els alumnes basant-nos en el treball de la cooperació i la solidaritat 
com a valors fonamentals i com a via per superar les dificultats i assolir els reptes 
que es plantegin. 
 
 

Participació activa Considerem fonamental la participació conscient de totes les persones i 
institucions que formen la Comunitat Educativa per tal que el funcionament sigui 
més ric.  
 
 

Educació ambiental Treballem per comprendre i millorar les relacions amb el medi i fomentem 
accions que ajuden a cuidar el nostre entorn més proper i el planeta en general. 
 

 

5. LA NOSTRA METODOLOGIA 
 

Benestar personal Creiem que és essencial que l'alumne/a se senti bé amb ell mateix per poder 
tenir un desenvolupament complet, és per això que fomentem que els alumnes 
puguin conviure i aprendre en un entorn relaxat, flexible, positiu i afectiu. 
 
Per aconseguir-ho treballem de manera transversal l'Educació Sòcio-emocional. 
 
 

Individualització Adaptem el procés d'aprenentatge al nivell maduratiu i a les característiques 
pròpies de l'alumnat.  
Realitzem avaluacions inicials per  saber quins són els seus coneixements previs i 
a partir d'aquí construir els nous aprenentatges. 
Comptem amb un nombre reduït d'alumnes per classe i es combinen el treball 
individual, en petit grup, en gran grup i el treball per racons i tallers.  
El tutor fa un seguiment individual dels alumnes complementat amb tutories 
individualitzades.  
 

 

Participació activa de 
l'alumnat 

Considerem que l'alumne/a ha d'arribar a ser el protagonista del seu procés 
d'aprenentatge per afavorir la seva autonomia personal 
 
 

Aprenentatge per 
descobriment 

Potenciem un aprenentatge per descobriment en el que l'alumne/a s'impliqui en 
la recerca, confecció i ús de materials. Volem que durant el procés l'alumne es 
qüestioni i reflexioni sobre els resultats que obté. L'aprenentatge per 
descobriment es facilita a través del treball per racons, els projectes, 
experimentació, tallers... 
 

 

Observació directa 
(sortides) 

Afavorim el treball manipulatiu i vivencial a través dels recursos disponibles i  de 
sortides a l'entorn de l'escola, visites programades, colònies, Camps 
d'Aprenentatge etc. 

Material didàctic i 
llibres de text 

Educació Infantil 
A més a més dels jocs didàctics dels que disposem a l'escola, les mestres 



 

 

n'elaboren de complementari amb la finalitat de poder treballar els continguts i 
assolir els objectius de l'etapa de manera palpable, propera i significativa per 
l'alumne. 
 
Educació Primària 
Per aquesta etapa l'escola disposa de llibres de text, tot i que en relativitzem la 
seva importància i no ens cenyim només a l'ús d'aquest recurs. Els mestres també 
elaborem material complementari per a treballar més profundament els aspectes 
que considerem més rellevants i adequar els continguts a la nostra realitat més 
propera.  
 
A l'escola gaudim d'un Pla de reutilització de llibres de text en el qual de moment 
hi participen els alumnes de 3r fins a 6è. Aquest inclou llibres de text, de consulta 
i de lectura. 

* Veure document: Pla de reutilització de llibres de text.  
 

 
Deures A través dels deures volem fomentar el sentit de la responsabilitat i crear l’hàbit 

de treball i estudi a casa. Per aquest motiu, al llarg de l’escolaritat i segons el cicle 
a on es troba l’alumne, les tasques a realitzar a casa es van incrementant. 
 
Entenem que són activitats que ajuden a consolidar conceptes treballats a l’aula 
i/o propostes relacionades amb la recerca, l’observació, la reflexió sobre algun 
fet que s’està treballant. 
  
Tasques sistemàtiques 
A Cicle Inicial s’elabora "La Llibreta Viatgera” que se l’enduen a casa el cap de 
setmana juntament amb un llibre de lectura. 
  
A partir de 3r els alumnes poden tenir deures diàriament. El temps de dedicació  

hauria de ser d’uns 30 minuts a Cicle Mitjà i d’una hora a Cicle Superior. 

 
Sistema motivacional 
i de reforç 

Entenem la motivació de l'alumnat com un aspecte fonamental per aprendre. Per 
aconseguir-ho partim de les vivències i dels interessos, d'aquesta manera  
l'aprenentatge és significatiu, i per tant motivant. 

Potenciem les conductes facilitadores de l'aprenentatge amb el reforç positiu. 

 
 

Constructivisme en la 
lectura i l'escriptura 

Partim del coneixement previ de cada alumne/a per a que ell mateix vagi 
construint i ampliant els propis coneixements. El mestre l'acompanya oferint-li 
models, pautes i recursos. 
 
A Educació Infantil es dedica diàriament una estona a mirar contes i llibres. A 
primària setmanalment també es reserven estones per llegir lliurement i així 
adquirir l'hàbit de llegir per plaer. 
 
Les zones destinades a la lectura són les mateixes classes en les quals hi ha  una 
àmplia biblioteca d'aula i la biblioteca general del centre. 
 
 

Competències i 
capacitats 

Eduquem als infants facilitant-los eines i estratègies per a que assoleixin les 
competències necessàries per a un desenvolupament harmònic i integral. 



 

 

6. ORGANITZACIÓ   

  Organigrama 

 

Estructura 
organitzativa 

Òrgans de Govern Unipersonals. 
· L'Equip directiu està format per: 

 Director/a 
 Cap d’estudis  
 Secretari/a  

 
 
Òrgans de Govern col·legiats. 
· El Consell Escolar està format per: 

 El director/a de l’escola (president/a). 
 El/la cap d’estudis. 
 Un representant de l’Ajuntament. 
 Representants del Claustre de mestres. 
 Representants dels pares d’alumnes elegits entre ells. 
 Un representant del personal d’administració i serveis del Centre. 
 El secretari/a del Centre que actua de secretari del Consell amb veu i 

sense vot. 
 
· El Claustre està format per: 

 Mestres del centre i presidit pel Director/a.                                   
 



 

 

AMPA (Associació de Mares i Pares d'Alumnes) 
· L'AMPA està formada per: 

 President. 
 Secretari. 
 Tresorers. 
 Menjador. 
 Celebracions. 
 Representant del Consell Escolar.  

 
 
Personal d’administració i Serveis (PAS)  

 Auxiliar administrativa  (mitja jornada). 
* Veure document annex: NOFC. 

 
 

Serveis Acollida 
L'AMPA gestiona el servei d’acollida de 8:00 a les 8:55 h per les famílies que ho 
desitgin.  
 
Menjador Escolar 
L’AMPA contracta i gestiona el servei de cuina i monitoratge. 
Es regeix pel Pla de funcionament del menjador. S'ofereix servei de menú elaborat 
per la cuinera i servei de carmanyoles.  

*Veure document annex: Pla de servei de menjador. 
 
Transport Escolar 
El servei de transport escolar és de copagament, realitzat per empreses externes 
contractades segons un conveni entre el Consell Comarcal i  l’Ajuntament del 
Municipi. 
 

 

7. ELS/LES MESTRES I L'ACCIÓ TUTORIAL 

 

Assignacions de 
tutoria 

Sempre que sigui possible es tenen en compte les característiques, preferències i 
experiències dels mestres a l'hora d'adjudicar les tutories en funció del grup 
classe. 
 
  

Actuacions 
específiques del Tutor 

 Es procura que sigui el mestre que té més hores lectives amb el grup 
classe. 

 Acompanya l’alumne en tot el procés d'ensenyament/aprenentatge. 
 És l’encarregat de dur a terme les sessions de tutoria amb tot el grup i de 

les tutories individualitzades. 
 Es coordina i reuneix amb els altres mestres que entren a l'aula, amb les 

famílies i altres membres de la Comunitat Educativa. 
 Vetlla per aconseguir una bona relació amb els alumnes, els alumnes 

entre ells i amb els altres professionals.  
 S'encarrega de gestionar els aspectes organitzatius de l’aula: càrrecs, 

ordre, espais, etc. 



 

 

 S’encarrega d'altres aspectes curriculars: colònies, excursions, festes i 
celebracions. 

 Informa a les famílies de l'evolució del procés d'aprenentatge dels seus 
fills/es, a través d'informes i entrevistes, principalment. 

 Acorda, juntament amb els alumnes, les normes de convivència de l'aula. 
 

* Veure document annex: Pla d'Acció Tutorial.  
 
 

Actuacions del 
mestre 

 Vetlla per una bona gestió de l’aula per millorar la capacitat d’aprendre a 
aprendre.  

 Genera un bon ambient formatiu. 
 Facilita recursos per a que l'alumne vagi adquirint autonomia en el seu 

aprenentatge. 
 Vetlla per a que els alumnes compleixin les normes del centre i de l’aula. 
 Crea situacions d’aprenentatge interessants que siguin viscudes pels 

alumnes com a reptes a superar amb esforç. 
 Té una visió completa de l'alumne/a, tenint en compte les seves 

capacitats i competències i gestiona l'error com a punt de partida 
d'aprenentatge. 

 Fa que l’aula sigui una comunitat d’aprenentatge a on tots col·laborin en 
la construcció del coneixement. 

 Té atenció i cura de les relacions interpersonals dins i fora de l’aula. 
 Promou el respecte a les persones i a l’entorn. 
 L’actitud del professorat cap a l’alumnat ha de ser respectuosa, dialogant 

i negociadora. El professorat  ha de tenir cura que l’alumnat també 
practiqui el diàleg i les negociacions entre ells i el respecte als altres. 

 
 

 

8.CONVIVÈNCIA 

Pla de convivència Considerem que un bon clima a l'escola és necessari per afavorir un bon 
desenvolupament de l'infant a nivell personal, de treball i de relació entre els 
diferents membres de la comunitat.  
 
El Pla de Convivència recull la metodologia pròpia del centre la qual pretén 
mantenir aquest bon clima a l'escola gestionant de manera positiva totes les 
situacions que sorgeixen. 
 

 *Veure document annex: Pla de convivència (en procés d'elaboració). 
 

 
Àrea d'Educació 
Sòcio-emocional 

Per tal de fomentar el benestar personal i social de l'alumnat de l'escola, es 
dedica una hora setmanal al treball de l'Educació Sòcio-emocional a través del 
treball i/o activitats que forment part dels cinc blocs següents: 

 La Comunicació. 
 L'Autoestima. 
 La Gestió d'Emocions i Sentiments. 
 L'Empatia. 
 La Resolució Positiva de Conflictes. 



 

 

 
Sessions 
monogràfiques 

Els mestres de l'escola fem sessions monogràfiques periòdicament per tal de 
formar-nos en aquest àmbit i així poder-ho aplicar tant a la gestió del dia a dia 
amb els alumnes com per a programar les sessions d'Educació Sòcio-emocional. 

 

 
9. INCLUSIÓ 

ACOLLIDA 
Alumnes i famílies Des de l'escola duem a terme un conjunt d’actuacions per tal de facilitar 

l’adaptació de l’alumnat que s'incorpora de nou al centre. 
 

*Veure document annex: Pla d'Acollida d'Alumnes (En procés d'elaboració). 
 

 
Mestres L'escola facilita el document de Pla d'Acollida de Mestres als docents que 

s'incorporen per primera vegada al Centre on s'informa dels aspectes d’identitat, 
organitzatius i metodològics més significatius per tal de facilitar una ràpida 
integració. 

*Veure document annex: Pla d'Acollida de Mestres. 
 

 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
Atenció a la Diversitat Els Mestres acompanyem els alumnes en el seu aprenentatge tenint en compte les 

característiques individuals. Cada alumne aprèn seguint el seu ritme. 
  
L'escola rep assessorament d'altres professionals més específics, per atendre 
determinats casos. Aquest assessorament pot venir donat per: l'EAP, assistència 
social, CEDIAPE, CREDA, CSMIJ, entre d'altres.   
Per sol·licitar aquest servei és necessari el permís de la família. 
 
 

Equips de Gestió de la 
Diversitat 

CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) 
 Està formada per la Directora, el psicopedagog de l'EAP, la mestra 

d'Educació Especial i la Cap d'Estudis. 
 

 S’encarreguen de coordinar, revisar i fer el seguiment dels casos d’alumnes 
que presenten  altes capacitats, dificultats, retards en els aprenentatges 
i/o aspectes de comportament , d’actitud... per adequar les tasques i /o 
intervencions a les seves necessitats (prèvia consulta amb els tutors).   

 
EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) 

 El psicopedagog assignat al centre ve a l'escola quinzenalment. 
 

 Poden demanar el seu servei:  
· Els tutors coordinats amb la CAD i amb el consentiment de la 

família. 
· Les famílies. 

 



 

 

 Actuacions: 
1. Identificar i avaluar a nivell psicopedagògic i social  de l’alumnat amb 
necessitats educatives especials i específiques. 
2. Fer el seguiment i la revisió periòdica de les actuacions específiques que 
s’adrecin a l’alumnat amb més necessitats per aprendre i amb NEE. 
3. Planificar i ajustar la resposta educativa dels alumnes amb NEE. 
4. Informar i assessorar als mestres i a les famílies que sol·licitin orientació 
pels seus fills/es. 
5. Realitzar Dictàmens, Reconeixements de NEE i altres informes tècnics.                                       

 
 

Alumnes amb 
Necessitats 
Específiques 

 

Són els alumnes que presenten dificultats, retards en els aprenentatges i/o 
aspectes de comportament, d’actitud, alumnes amb altes capacitats. L'EAP té 
coneixement de tots ells.  
 

Alumnes amb 
Necessitats 
Educatives Especials 
(NEE) 

Quan es detecta NEE en algun alumne es fa una demanda d'atenció a l'EAP amb la 
conformitat de la família i, si es considera oportú, s'emet un dictamen. 
 

 

D'aquest dictamen se n'informarà a les famílies i si hi estan d'acord, aquest serà 
aprovat, si s'escau, per la Directora dels SSTT. 
 
 

Alumnes nouvinguts 
al sistema educatiu 

 

Es considera alumne nouvingut aquell que s'ha incorporat per primera vegada al 
sistema educatiu, en un moment posterior a l'inici de l'Educació Primària, en els 
darrers vint-i-quatre mesos. 

Aquests alumnes són atesos individualment o en petit grup durant algunes hores 
lectives per a realitzar principalment activitats orals per treballar la llengua 
catalana i agilitzar la seva adaptació. 

 
Actuacions per 
atendre la diversitat: 

 

Es compta amb el suport de: 
 Mestra d'Educació especial. 
 Hores de suport d'altres mestres. 

 
Adaptacions organitzatives: 

 Hora SEP (Suport Escolar Personalitzat), tan dins de l'horari lectiu com fora 
d'aquest. 

 Individualitzada: el mestre atén un sol alumne fora o dins l'aula. 
 Petit grup. 
 Dos mestres dins l'aula. 
 Hores d'acollida fora del grup classe: agrupant unes hores a la setmana els 

alumnes nouvinguts que estant aprenent la llengua. 
 Grup flexibles: dins un mateix curs s'agrupen els alumnes en  nivells 

diferents. 
 Desdoblament: es divideix un grup per treballar amb més intensitat 

continguts. 
 
 

Adaptacions curriculars 
A les sessions d'avaluació dels diferents cicles es detecten els alumnes que 
necessiten adaptacions del currículum per poder avançar en els seus 
aprenentatges. Aquestes adaptacions les fa el tutor i n'informa a la família i a 
l'Equip Directiu. 



 

 

Pla Individual  
D’acord amb l’Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, s’elabora un Pla Individualitzat 
a l’alumnat amb necessitats educatives especials o específiques (ja siguin baixes o 
altes capacitats), per al qual les mesures d’atenció a la diversitat del centre i de 
l’aula són insuficients per al seu progrés en l’aprenentatge i en la participació a la 
vida del centre. 
 

 

10. PARTICIPACIÓ 

Participació a l'escola Entenem l'educació com un procés de creixement personal que fa imprescindible 
la participació conscient de totes les persones que hi són implicades: alumnes, 
pares i mestres. 
 

Participació dels 
alumnes 
 

Involucrar-se en la vida escolar: 
Entenem que els alumnes són una part important i activa a l'escola. Per aquest 
motiu oferim vies per facilitar la comunicació de suggeriments, idees i/o canvis.  
 
Accions per aconseguir-ho: 

 Participar en la valoració de les activitats i sortides de l’escola. 
 Fer propostes a les sessions de tutoria, assemblees, parlant amb mestres. 

 
Involucrar-se en el seu procés d'aprenentatge: 
Els alumnes són els protagonistes principals del seu aprenentatge. Per tant el seu 
paper és actiu en totes les activitats que realitzen a l'escola.  
 
Accions per aconseguir-ho i prendre'n consciència: 

 Tenir en compte els seus interessos i motivacions. 
 Proposar activitats properes i manipulatives. 
 Dur a terme autoavaluacions  i tutories. 

Participació a totes les activitats escolars: 
L’ escola fomenta la participació activa dels alumnes en tots els àmbits de la vida 
escolar: classes, sortides, festes, pati, esport, menjador i activitats extraescolars. 
Es vetlla perquè ningú quedi exclòs per cap motiu (raons econòmiques, socials, 
familiars o de salut). 

 
Accions per aconseguir-ho: 

 Parlar amb les famílies. 
 Facilitar els pagaments. 
 Mantenir un fons social. 
 Recaptar diners a través de diverses activitats (venda de llibres, loteria, 

Cantada de Nicolaus i Llúcies, entre d'altres). 
 

 
Participació dels 
mestres 

Els mestres ens involucrem en el procés educatiu dels alumnes,  en millorar com a 
mestres i entre tots fer una escola millor: 
 
Òrgans de participació: 

 Claustre: És on els/les mestres canalitzen les seves inquietuds i iniciatives 
i on troben el lloc idoni de participació com a membres de  l’equip de 
professionals de l'escola. Les decisions del Claustre, preses amb el màxim 
de consens,  fomentaran tota la tasca pedagògica de l'escola. 



 

 

 Cicles: reunions setmanals on es reuneixen els mestres que formen part 
de cada cicle. 

 
 Comissions: els mestres es reuneixen en comissions per elaborar 

documents i treballar en diferents aspectes de l'escola. 
  

 Formació continuada: cursos de formació per tal d'actualitzar i aprendre 
noves metodologies i coneixements que posteriorment s'apliquin en la 
seva tasca docent. 
 

 

 

11. LA CULTURA A L'ESCOLA 

LLENGÜES 
Llengua vehicular La llengua vehicular de l'escola és el català. 

 

Altres llengües Entenem el coneixement i domini de llengües com una font de riquesa.  
 

 L'aprenentatge de la llengua castellana s'inicia a primer de primària amb 
dues sessions setmanals les quals s'amplien als següents cicles. A 
Educació Infantil també es treballa a través de contes i cançons. 

 
 L'aprenentatge de la llengua anglesa s'inicia a P5 amb dues sessions 

setmanals les quals s'amplien als següents cicles. 
 

 Per a reforçar l'expressió oral de la llengua castellana i l'anglesa aquestes 
s'utilitzen en les àrees de Plàstica i Educació Física respectivament. 
 

 

FESTES I TRADICIONS: 
 
A través de les diferents celebracions que fem a l'escola els alumnes tenen la oportunitat de treballar 
diferents aspectes lligats amb la cultura, el currículum i l'entorn. 
Aquestes celebracions reforcen la convivència de tota la Comunitat Educativa ja que en algunes d'elles 
col·laborem escola i famílies conjuntament.  
 
Tot i que tradicionalment les festes que celebrem són les següents, en funció de noves propostes i del 
desenvolupament de cada curs en concret, poden ser modificades i adaptades. 
 

 
La Castanyada Celebrem aquesta festa el dia abans de Tots Sants.  

 Al matí es fa l'exposició de les Manualitats de tardor dels alumnes de 
CI i dels panellets elaborats pels alumnes de CM i CS que participen 
al Concurs.  
 

 A la tarda ens visita la Castanyera i cada curs li mostra les danses, 
cançons, refranys... que s'han preparat a l'aula. Posteriorment es fa 
l'entrega de premis dels participants del concurs i es tanca la festa 
menjant castanyes i panellets, alguns dels quals elaborats pels 
alumnes d'Infantil. 



 

 

 
Nadal Celebrem aquesta festa el darrer divendres del primer trimestre. 

 
 Els dies previs, Educació Infantil i CI treballen el Calendari d'Advent 

on els alumnes troben una petita tasca-obsequi a realitzar. També 
arriba el Tió al Parvulari i a altres cursos es fa l'activitat de l'Amic 
invisible preparant una manualitat per algun company/a. 

 
 El dia de la celebració es fa una Cantada de Nadales al Centre 

Recreatiu oberta a tots els familiars i amics. Cada grup canta una 
cançó en català i conjuntament per cicle una en anglès. També es 
representa una petita obra de teatre a càrrec dels alumnes del Taller 
de llengua oral de CM.  

 
 S'acaba la celebració berenant pastissos i coques elaborades per les 

famílies. 
 

 
Carnaval  Uns dies abans del divendres de Carnaval arriba a l'escola el Patge 

del Carnestoltes el qual dóna una sèrie de consignes que s'han d'anar 
seguint. 

 
 El dia de Carnaval al matí, es fa un taller de maquillatge entre els 

diferents cursos. 
 

 A la tarda, ens trobem tota l’escola per mostrar disfresses, màscares 
i ballar les danses tradicionals que s’han preparat. 
 
 

Diada de l'Eix 
Transversal i 
Pasqua 

La celebrem el darrer dia del segon trimestre juntament amb la celebració 
de la Pasqua. 
 
 Durant el matí  tots els nens i nenes de l’escola formen grups amb 

alumnes de tots els nivells fan activitats/tallers relacionats amb l’eix 
transversal del curs.  

 
 A la tarda tanquem el trimestre buscant els “Ous de Pasqua” i 

berenant garlanda per cicles. 
 

 
Sant Jordi Celebrem Sant Jordi el mateix 23 d’abril. En cas que aquest no sigui un dia 

lectiu, ho celebrem el divendres anterior.   
 
 Durant el matí té lloc la Fira d’Intercanvi de Llibres Usats de l’escola i 

s'exposen els treballs manuals i literaris fets pels alumnes.  
 
 A la tarda la celebració s’obre a les famílies i amics per veure les 

actuacions que cada grup haurà preparat prèviament a l'aula:  
poemes, refranys, cançons... També es fa la representació d’una 



 

 

obra de teatre a càrrec dels alumnes del Taller de llengua oral de 
CM. 

 
 Els alumnes de 6è organitzen una parada de llibres al menjador de 

l’escola per ajudar a finançar la sortida de final d'etapa. 
 

Festa final de curs La celebrem l'últim dia de curs o data propera, en funció del calendari. 
 
 Al matí es fan activitats lúdiques tots els cicles conjuntament per tal 

de celebrar l’arribada de l’estiu i de les vacances. 
 
 Al vespre, fem les actuacions que cada grup ha preparat amb la 

representació del fil conductor a càrrec dels alumnes del Taller de 
llengua oral de CM. Aquesta celebració està oberta a tot el poble. 

 
 A continuació acomiadem els alumnes de sisè i es fa un sopar de 

germanor organitzat per l’AMPA.  
 

 

 

12. L’AVALUACIÓ 

Finalitats 
 
 

 

1. L’avaluació com a mitjà per a regular els aprenentatges: identificar les 
dificultats i els errors i trobar camins per a superar-los. 
 
2. L’avaluació com a mitjà per a comprovar què s’ha après i saber en quin 
punt es troba del seu procés d'ensenyament –aprenentatge. 
 

Característiques 
 
 
 

 
 Continuada, durant tot el procés educatiu. 
 Global, no s’avaluen solament continguts o conceptes, sinó que 

s'extrapolarà a l'actitud, activitats, sortides, colònies, etc... 
 Contextualitzada, a partir del plantejament de situacions que 

tenen a veure amb la realitat propera dels alumnes. 
 Positiva i motivadora, per tal d'estimular l'alumne/a a superar-se i 

que no tingui un caràcter punitiu o frustrant. 
 Significativa, intentarem que les respostes de l'alumne no siguin 

mecàniques sinó que convidin a reflexionar i a raonar de manera 
lògica. 

 Variada, dissenyant activitats d'avaluació variades, orals, escrites, 
etc. 
 

Tipus d'avaluació Quan? 
1. Avaluació inicial, per tal de saber quin és el punt de partida de 

l'alumne/a. 
2. Avaluació formativa i continuada, per tal de conèixer l'alumne/a i 

facilitar-li l'ajut pedagògic necessari.  



 

 

3. Avaluació final, per tal de contrastar els resultats obtinguts amb els 
objectius proposats inicialment. 

 
Qui? 
Tot i que el principal responsable de l'avaluació és el mestre/a, també 
fomentarem l'autoavaluació i coavaluació entre iguals (per parelles, petit 
grup o grup classe) per fer-los conscients del seu procés  d’aprenentatge. 
 

Sessions d'avaluació És una reunió que es fa al final de cada trimestre per fer un seguiment dels 
alumnes i dels aspectes organitzatius que afecten al grup. 
 
 En referència a l'alumnat, es prenen acords sobre actuacions, 

intervencions i adequacions que cal dur a terme per a cada un d'ells 
en concret. 
A la sessió del tercer trimestre s'acaba de prendre la decisió sobre 
si els alumnes reuneixen els criteris necessaris per promocionar de 
curs. Es tenen en compte tant els aspectes acadèmics com les 
característiques dels dos grups per a la favorable adaptació de 
l'infant. 

 
 A nivell d'organització, es fa una revisió dels reforços i de tots 

aquells aspectes relacionats amb l'atenció a la diversitat. 
 
Assistents a les sessions d'avaluació 
Mestre tutor, especialistes, mestres que intervinguin al grup, mestra 
d'Educació Especial i un membre de l'Equip Directiu. 
 
El tutor és l'encarregat de fer l'acte de la sessió i entregar-la a la Cap 
d'Estudis per tal de tenir un recull de totes les reunions. 
 
  

Informes Educació infantil 
Se n'entreguen dos al llarg del curs: al gener un on s'hi contemplen 
actituds i hàbits i al tercer trimestre s'hi afegeixen els continguts. 
 
Educació primària 
Se'n lliura un cada trimestre. 
 
Informes del 1r i 3r trimestre: 
 Són elaborats seguint el model del propi centre on apareixen unes 

observacions generals de l'alumne/a. Els continguts i l'actitud de 
cada àrea s'estructuren en forma de taula i hi ha un espai per a 
expressar-hi les observacions que el mestre/a cregui oportunes. 

 
 Les qualificacions de tots els ítems s’expressen amb termes de: 

excel·lent, notable, bé, alguna dificultat i no segueix el ritme. 
  

 L’actitud es valora: Molt bona, bona i ha de millorar.  

 



 

 

 Les qualificacions de l’actitud no han d’interferir en les 
qualificacions dels aprenentatges, però si en la valoració global. 

 
 Els ítems de cada àrea els valora el mestre/a que imparteix 

l'assignatura. En cas que se'n vulgui modificar algun s'haurà de 
proposar a l'Equip Directiu. 

 
 El tutor/a és l'encarregat de fer les observacions generals i qui el 

comentarà amb la família a les entrevistes personals. 
 
Informe del segon trimestre 
 
 Conté la valoració global de cada assignatura i unes observacions 

generals realitzades pel tutor.  
 

Valoracions 
d'activitats, deures i 
controls. 
 
 

Les valoracions consistiran en observacions i indicacions que ajudin a 
l'alumne/a a revisar i millorar aquella tasca. Per aquest motiu no 
qualifiquem numèricament les feines. 

Avaluació interna A partir del recull dels resultats i observacions de les proves internes i 
externes (CCBB i diagnòstiques), cada curs acadèmic, l'Equip Directiu en fa 
un buidatge i anàlisi per a una posterior reflexió. Aquesta, es traspassa al 
claustre i a partir del que se n'extreu, es duen a terme les actuacions que 
es consideren oportunes: 
 

 assessorament a nivell de mestres. 
 modificació de la metodologia. 
 revisió de les àrees. 
 reorganització de grups i horaris. 

 

 

 

13. PROJECCIÓ EXTERNA 

RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS EDUCATIVES 
 
Llar d'infants "Els 
Pinells" 

 
Des de l'escola fomentem la relació amb la Llar d'infants "Els Pinells" per 
tal que hi hagi una continuïtat entre els dos cicles. Per a aconseguir-ho es 
duen a terme una sèrie de trobades, les quals són viables gràcies a la 
proximitat entre els dos centres: 
  
 Esbarjos de divendres: Al llarg del mes de maig els alumnes que el 

curs vinent cursaran P3 a l'escola, venen a compartir l'estona de 
pati en el que serà el seu nou espai el curs vinent. 
 

D'aquesta manera els infants es familiaritzen amb l'espai, les 



 

 

mestres i els companys d'educació infantil de l'escola. 
 
 Marató de TV3: Durant la celebració que es fa a l'escola, els 

alumnes de la Llar d'infants també hi participen fent una activitat 
relacionada amb el tema que tracta.  

 

 Traspàs d'informació: Una mestra responsable d’Educació Infantil, 
juntament amb la mestra d’Educació Especial i les mestres 
responsables de la Llar d’Infants es troben un dia al finalitzar les 
classes per fer el traspàs d’informació dels futurs alumnes de 
l’escola. 

 
Institut "Alt Foix " L'institut al qual està adscrita l'escola és l'institut Alt Foix de Sant Martí Sarroca.  

Les trobades que es fan al llarg del curs són les següents: 
 

 Tres reunions de coordinació primària - secundària. 
 Visita dels alumnes de sisè a l'institut el mes de maig. 
 Visita d'exalumnes amb el grup de sisè per explicar-los-hi la seva 

experiència personal. 

 
 

RELACIONS AMB L'ENTORN 
Montònec L'escola participa bimensualment escrivint un article explicant les activitats 

que s'han realitzat per donar-les a conèixer a tot el municipi. 
 

Web i blocs L'escola manté actualitzada la pàgina web i els blocs dels cicles per tal de 
mostrar el treball del dia a dia de l'escola. 
En aquesta pàgina també s'hi inclou un pestanya adreçada a les famílies 
amb articles d'interès. 
 

Participació a 
activitats 
organitzades per 
entitats externes a 
l'escola. 

L'escola promou la participació dels alumnes en activitats de l'entorn proper. 
 
Participació a premis i concursos. 
Anualment els alumnes de CM i CS participen al Premi Literari del Montònec i al 
Tastacontes, organitzat pel Zig Zag de Vilafranca. 
 
També es facilita la participació en altres certàmens, concursos o activitats 
diverses que es consideren adequats o relacionats amb allò que s'està treballant 
a l'aula: Concurs literari Pilarín Bayés, CAC, Contes de ciència, El viatge d'un gra 
d'arròs...  
 
Participació en activitats infantils diverses 
Animem els alumnes a prendre part en activitats organitzades a nivell comarcal 
per tal d'ampliar la seva relació social amb altres infants. 
 
Com a escola participem anualment a les Trobades esportives organitzades pel 
Consell Esportiu de l'Alt Penedès.  
 
També fomentem la participació de l'alumnat en altres activitats tant  esportives i 
culturals fora de l'horari lectiu: cros, torneig de ping-pong, mata conills, concurs 
de dibuix de la festa de Sant Vicens, carnavals...   
 



 

 

Participació a accions solidàries i benèfiques 
 Gran Recapte d'Aliments. 
 Recollida de roba Fundació GLORR. 
 Punts de llibre Save the children.  
 La Marató de TV3. 
 Biodièsel a les escoles (reciclatge d'oli) de Nou Verd. 

 
 

 

 

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l'Escola Font-rúbia s'aprova el dia 11 de juny de 2015 en sessió 

ordinària del Consell Escolar. 
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