
 

ESCOLA PÚBLICA FLUVIÀ: 

PASSIÓ PER EDUCAR, 

NECESSITAT DE TRANSFORMAR 

 
El Projecte Educatiu  

d'una escola en construcció  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA PÚBLICA FLUVIÀ: 

PASSIÓ PER EDUCAR, 

NECESSITAT DE TRANSFORMAR 

 

 
El Projecte Educatiu  

d'una escola en construcció  



 
 
 
COORDINACIÓ 

Carme Sala 
 
AUTORIA 

Anna Trabal 
 
amb la col.laboració de: 
 
EQUIP DE MESTRES 

 
 
FAMÍLIES DEL CONSELL ESCOLAR 
 
 
REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT 

Lidia Flaqué 
 
 
DISSENY I MAQUETACIÓ 

Gisel.la Felipe 
Carme Hoyas 
 
IMPRESSIÓ 

Espai Gràfic. Sant Andreu de Palomar 
 
Data d'aprovació del PEC: 19 de novembre de 2009 
 
Darrera actualització: 27 d'abril de 2012  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Debemos dar a nuestros alumnos la oportunidad de crear mundos posibles. 

 
Angélica Sátiro 

 
 
 
 
 

A tots els que m'heu animat a fer realitat el 

projecte de l'Escola Fluvià. 

 
Anna Trabal 

                  



  

 1 

INTRODUCCIÓ 

Pàg. 6 

 2 

EL CONTEXT DE L'ESCOLA 

Pàg. 8 

 3 

TRETS D'IDENTITAT 

Pàg. 10 

 4 

PRÀCTICA DOCENT 

Com entenem la gestió del coneixement 

Com entenem el paper del docent i de l'alumnat 

Com entenem el procés d'ensenyament aprenentatge 

Com entenem les relacions amb les persones 

Pàg. 14 



  

 5 

GESTIÓ DEL CENTRE 

Instruments orgànics 

Informació i comunicació 

Pàg. 24 

 6 

SERVEIS I ACTIVITATS  

EXTRAESCOLARS 

Pàg. 26 

 7 

EL CONTEXT DE L'ESCOLA 

Pàg. 28 

 8 

EL CONTEXT DE L'ESCOLA 

Pàg. 30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

El Projecte Educatiu  
d'una escola en construcció 

El Projecte Educatiu de l’Escola Fluvià  és el document que ha de guiar l’activitat de tota la 

comunitat educativa (famílies, mestres, monitors i demés personal de l’escola), durant la seva 



vigència fins a la revisió. És  l’instrument  marc que vol definir l’identitat del centre i servir de 

fonament i referència per establir les bases del procés d’ensenyament i  aprenentatge. Volem que 

el nostre Projecte esdevingui un producte del consens, i per això ha estat elaborat per la 

comunitat educativa i aprovat pel Consell Escolar del centre.   

 

 

 

Tenim al davant un projecte d’escola pública en 

construcció que vol créixer amb la participació de 

tots els membres de la comunitat. La nostra línia 

educativa es recolza en uns pilars bàsics: 

 

● El protagonisme del nostre alumnat 

davant del seu propi aprenentatge. 

● El paper fonamental del mestre/a per garantir l’evolució de creixement personal de 

l’alumnat. 

● El treball cohesionat d’un equip docent il·lusionat en el projecte de creació d’una nova 

escola. 

● La participació de tothom qui forma la comunitat educativa amb el recolzament de 

l’entorn més proper. 

 

La redacció d’aquest PEC s’ha realitzat en l’inici 

de l’etapa d’Educació Infantil encara que la seva 

concepció s’ha dut a terme pensant en la 

continuïtat de primària i secundària per situar-nos 

així davant d’un projecte amb visió de futur.  
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                   EL CONTEXT DE L'ESCOLA 

 
Descripció del centre i de l'entorn  

L’escola Fluvià es va fundar el curs 2007-2008. Està ubicada al barri de Poblenou del districte 

barceloní de St. Martí. Actualment és una zona d’expansió i transformació de la ciutat que acull el 



nou districte tecnològic 22@. Aquest procés ha fet que la població es diversifiqui i la convivència 

sigui més heterogènia. Conviuen alhora la gent del barri de tota la vida, els nouvinguts 

procedents d’altres cultures i els nouvinguts al barri com a conseqüència de l’ampliació d’oferta 

d’habitatge. 

 

L’espai actual del centre és provisional, estem en mòduls. Les instal·lacions s’estructuren en una 

planta baixa amb un pati de sorra i una pista de ciment amb espai de lleure. L’escola definitiva 

estarà ubicada al solar del costat comprès entre els carrers Pujades i Fluvià. En el futur 

compartirem el solar amb un institut també de nova creació. Durant la construcció del nou edifici 

estarem al mateix carrer Pujades 325.  L’administració ha donat un termini de tres cursos per 

ubicar el centre en el seu espai definitiu. Així s’espera que el curs escolar 2010-2011, l’escola 

Fluvià estreni edifici.  

 

L’oferta educativa de l’escola és de dues línies de P3 fins a 6è. Cal destacar que la primera 

promoció d’alumnes és de tres grups. Cada any incorporem dos grups de P3  i, segons la 

redistribució de les places escolars de la zona, en alguns cursos el Consorci ens obliga a 

augmentar la ràtio a 26 alumnes donat l’augment de població. 

 

L’alumnat del centre prové del barri de Poblenou. La presència de l’escola es planifica en una 

zona en construcció i això implica que a l’entorn dels mòduls encara no hi hagi població. Per 

tradició, el barri ofereix serveis educatius i culturals on l’associacionisme n’és una forma de 

relació habitual. Just a la zona que ocupa l’escola, però, encara hi manca el caliu d’aquestes 

associacions i d’espais públics que ajuden a aglutinar i a fer vida de barri. 

 

La majoria de famílies dominen tant el català com el castellà. També tenim un tant per cent 

significatiu de nouvinguts d’altres països europeus que utilitzen l’anglès com llengua familiar. En 

aquest grup els adults acostumen a comprendre 

correctament el castellà. Normalment treballen 

pare i mare en ocupacions al sector serveis. El 

promig de fills/es per família és de dos. 
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                 TRETS D'IDENTITAT 

 
Institució vinculada als serveis educatius que 

treballen sota una cultura de país  amb la 

voluntat de posicionar-se a favor d'una 



renovació pedagògica sòlida.  

Volem educar infants competents per saber, 

saber fer i saber ser. 

L’equip docent de l’escola Fluvià, empès per un esperit crític i evolutiu, manifesta la voluntat de 

construir una escola adaptada a la complexa societat dels nostres dies. Aquesta fita es concreta 

en el plantejament de cinc objectius bàsics: 

 

● Fomentar l'educació integral dels infants per afavorir el desenvolupament de les seves 

múltiples intel·ligències: lingüística, lògico-matemàtica, musical, corporal, espaial, 

interpersonal, intrapersonal, entre d'altres. 

● Potenciar els valors democràtics de responsabilitat i de llibertat per esdevenir 

ciutadans crítics i autònoms. 

● Dotar d’eines i estratègies que desvetllin la curiositat intel·lectual i augmentin la 

capacitat d’observació de la realitat potenciant així, estratègies de raonament. 

● Educar individus solidaris amb les persones i amb l’entorn, amb fortes creences de 

sostenibilitat, capaços de preservar el medi ambient.  

● Transmetre valors que permetin experimentar les vies de la creativitat i de la fantasia: 

pensar amb el propi cap i sentir amb el propi cor. 

 

Per assolir aquests objectius ens plantegem una actuació pedagògica basada en la reflexió de la 

pròpia pràctica. Investigar què passa a les aules ens dóna arguments de reflexió per proposar 

canvis que milloren les accions d’ensenyament i aprenentatge. 

 

Tanmateix, l’anàlisi i estudi d’altres contextos educatius ens ajuden a descobrir noves realitats i a 

compartir vivències, fent-nos sentir copartíceps d'una nova cultura educativa. 



 

 

La participació activa dels infants en la seva 

educació és bàsica per aconseguir els objectius 

esmentats. Cal reconèixer els seus espais de 

participació i fomentar les dinàmiques i les 

metodologies que els facin ser els veritables 

protagonistes del seu procés d'aprenentatge. 

 

Entenem l’educació com un concepte obert, ja que tots els agents educatius propers als infants 

de l’escola en som responsables. Sobre aquesta base, volem construir un treball educatiu en 

xarxa; una reflexió i una formació conjunta i permanent que ens porti a compartir amb tota la 

comunitat educativa uns objectius pedagògics que tothom s’ha de fer corresponsable d’assolir.  

 

 

Una de les propostes que afavoreix aquesta 

cultura d'escola són Les Converses al Fluvià. És 

un espai d’intercanvi i formació compartida amb la 

presència d’un expert que ens ajuda a incorporar 

elements de reflexió i discussió. 

Concebem l’escolarització obligatòria fins als 

16 anys, com a producte d’un procés evolutiu 

en el qual cada etapa forma part d’un itinerari 

on l’alumnat va aprofundint, completant i 

acabant d’assolir els objectius fixats. En 

aquest sentit expressem la nostra decisió a 

l’Administració de transformar l’escola Fluvià 



en un institut escola, de 3 a 18 anys.  

 

Aprofitant l’oportunitat de la proximitat entre l'escola i l'Institut que es construirà en el mateix solar, 

volem treballar per aconseguir una bona coordinació pedagògica entre infantil, primària i 

secundària.   
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                 PRÀCTICA DOCENT 

 
Hem de crear espais de cultura i construir 

conjuntament el coneixement a través de 

comunitats de recerca. El paper del mestre i el 

de l'alumnat adquireixen una nova dimensió. 

La conversa és l'eix vertebrador de 

l'aprenentatge. 

COM ENTENEM LA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 
 
L’escola es planteja una qüestió clau: què necessita aprendre l’alumne/a a l’escola? (veure 

concreció en el Projecte Curricular de Centre). Volem construir una cultura educativa que defineixi 

l’aula i l’escola com a grups de persones que intenten entendre la complexitat del món. Per fer-lo 

comprensible des de les diferents mirades que ens proporcionen les diverses disciplines del 

coneixement, cal interpretar-lo a través d’esquemes vitals, que tinguin sentit per nosaltres. Només 

així arribarem a assolir un aprenentatge del tot rellevant què enriqueixi, construeixi i motivi el 

dubte i el conflicte per reconstruir de nou. Aquest és un gran repte que ens determina una 

manera d’entendre el coneixement.  



 

Els infants han de gaudir del seu propi temps per 

poder conversar i interactuar amb el món que els 

envolta. Temps per observar l’entorn, temps per 

prendre decisions i temps per modificar opinions 

i/o actuacions. Amb tot, l’escola es defineix com: 

 

● Un context cultural amb un ampli ús de 

materials i d’instruments que afavoreixen la 

percepció i l’organització del pensament. En 

aquest punt assumeixen especial rellevància el 

llenguatge com a vehicle d’interpretació de 

l’experiència i el pensament com a eina per 

utilitzar els elements de la cultura amb la finalitat de plantejar i elaborar noves dimensions 

cognitives. 

 

● Un context de participació caracteritzat per l’organització de situacions on la solució dels 

problemes es porta a terme mitjançant la formulació d’hipòtesis, l’intercanvi comunicatiu, la 

comparació i l’experimentació. És important i necessari que aquesta estructura es fonamenti 

en els valors de respecte i responsabilitat vers un mateix, vers l’altre/a i vers l’entorn per 

poder gaudir així de la cultura de la col·laboració i del treball en equip.  

 

COM ENTENEM EL PAPER DEL DOCENT I DE L'ALUMNAT 

 
Entenem el paper del mestre/a com un acompanyant que dialoga amb l’infant i guia el seu procés 

d’aprenentatge a través de la raó i les emocions. L’educador/a és el receptor de les informacions i 

de les necessitats de l’alumnat, alhora que crea dubtes a través de preguntes reals que els fa 

pensar i replantejar el coneixement. Finalment, dota els infants d’eines que els ajuden a trobar el 

camí de nous aprenentatges i que eleven les experiències quotidianes en saber. A través dels 

dubtes, el docent possibilita la confrontació de les representacions del saber i la gestió de la 



complexitat. Aquesta manera de treballar demana al mestre/a una formació constant, una 

coherència en el seu treball i una actitud oberta. La funció del docent passa per la capacitat de 

formular preguntes rellevants que desencadenin processos d’aprenentatge crític. 

 

El docent ha de treballar per impulsar el desenvolupament integral dels infants. Aquest tindrà en 

ment un ampli llistat de capacitats necessàries per ajudar a l’alumnat a comprendre, adaptar-se, 

transformar i gaudir de les oportunitats laborals, socials i culturals d’un món cada vegada més ric, 

complex i canviant. 

Als nostres dies els infants disposen d’una gran quantitat d’informació del món que els envolta. 

L’escola ha d’ajudar a interpretar aquesta informació. L’alumnat té un paper rellevant perquè 

col·labora i construeix coneixement en comunitat, es converteix en un agent actiu i assumeix el 

paper de petit expert. 

 

COM ENTENEM EL PROCÉS EN-
SENYAMENT- APRENENTATGE 

 

Definim com a eix vertebrador de 

l’aprenentatge la conversa. Els 

diccionaris defineixen conversa com l’acció 

d’entretenir-se enraonant. Aquest 

significat aglutina dos conceptes fonamentals: 

l’entreteniment, d’una banda, que porta implícit l’interès, la iniciativa i la calma d’aquell que 

conversa i l’enraonar, per l’altra, verb entès com el fet d’arribar a la raó a partir de la discussió, 

l’anàlisi, la investigació o el diàleg.  

En base a aquest raonament volem definir les idees clau sobre les quals construir el nostre centre 

educatiu. Una escola intencionalment pensada perquè l’alumnat es trobi en situació de: 

● Conversar amb si mateix, tot descobrint el seu cos, les seves emocions, les seves 

potencialitats i els seus límits; un infant capaç d’estudiar, de reflexionar i de prendre 

decisions crítiques. 



● Conversar amb els altres, (amb els iguals i els experts, amb els presents i els absents, 

amb el saber i la memòria), tot descobrint noves capacitats que el portin a construir 

coneixement sempre a través del diàleg. 

●  Conversar amb l’entorn, tant físic com social, a partir de l’experimentació, la investigació 

i l’observació de la realitat. 

 

El llenguatge ha d’estar sempre present a l’entorn de l’aula i de l’escola. Hem de conèixer 

paraules per aprendre a parlar de la realitat, mantenint la pregunta viva per generar conversa i 

diàleg. Conversar és aprendre. L’infant descobreix el món, i el llenguatge l’ajuda a interpretar-lo: 

endreça i dóna sentit a les seves experiències. El llenguatge ens permet a més, imaginar el futur i 

fer present la història. Això implica que l’equip de professionals ha de ser molt rigorós amb l’ús del 

llenguatge i tenir ben clares les seves categories i funcions. L’adult ha de tenir sensibilitat per 

escoltar els infants amb la intenció de plantejar-los preguntes que els  desvetllin la curiositat per 

aprendre. La interrogació l’hem de consolidar per educar ciutadans crítics amb capacitat 

d’escoltar els altres.  

 

Estructures organitzatives 

Les diferents maneres d’aprendre que articulen la transformació de la informació a coneixement 

es basen en models diversos i es nodreixen d'una gran quantitat de fonts. L’estructura 

organitzativa de l’escola determina i concreta el nostre ideal educatiu: fer possible una bona 

relació i comunicació tot creant comunitats on l’aprenentatge sigui  significatiu. 

 

L’escola és essencialment un lloc d’acció. De l’acció es passa al pensament, a la interpretació 

pròpia del món a partir de les experiències viscudes. Volem que els nens i les nenes descobreixin 

aquest món a partir de l’experimentació, creant una comunitat crítica d’investigadors.  Així doncs, 

les diferents metodologies, eines i continguts (treball per projectes, metodologia  científica, 

projecte de filosofia 3-18, vinculació a projectes europeus, treball de l’estètica i l'art, coneixement 

d’altres llengües, ús de les tecnologies de la informació i comunicació...) estan al servei de 

l’escola i de l’alumnat per entendre la realitat i transformar-la en  coneixement. 



 

Disposem de formes organitzatives diverses tant dins com fora de l'aula: el gran grup, el petit 

grup, el treball per parelles, el treball individualitzat. Per això parlem de racons, de tallers, 

d’ambients, d’espais especialitzats, de zones obertes... que permeten desenvolupar estils 

d’aprenentatge molt diferents: l’observació, la transmissió, el mètode científic, la recerca, 

l’intercanvi, la cooperació entre iguals, etc. La flexibilitat en els agrupaments segons edats,  

interessos d’aprenentatge etc, ha de donar a l’equip de mestres una dimensió formativa oberta. 

Seran espais d’espontaneïtat, de socialització i de creativitat. 

 

En aquesta línia, els espais de l’escola són claus per potenciar els diferents aprenentatges: 

● L’espai d’aula. És l’espai on l’infant troba punts d’estabilitat emotiva, de relació amb els 

adults i coetanis. També té la funció d’espai col·lectiu, de producció de diferents 

competències lingüístiques i lògico-matemàtiques indispensables per introduir els infants en 

l’estructura d’altres dimensions de la cultura. 

● Els espais de coneixements. Són espais especialitzats relacionats amb temes d'interès 

cultural, d’actualitat o experiències que sorgeixen de la vida quotidiana de l’infant. 

Organitzats per grups homogenis o heterogenis d’alumnes en quan a edat, competència i 

estil cognitiu. Gestionats  per mestres que conformen un altre model d’aprenentatge: aula de 

música, aula d'anglès, aula de psicomotricitat, biblioteca, gimnàs, laboratori,  tallers, l'hort, 

teatre, espais i racons de joc i de treball, etc. 

● Els espais d’activitats quotidianes. Són espais d’estructura molt flexible que tenen la 

funció d’acollida, de descans i de conversa. Les entrades i les sortides de l’escola, el 

menjador, el pati, han de ser espais de relació entre alumnes de diferents edats i també de 

comunicació amb els adults de l’escola. Els adults, famílies i mestres, hem d’enriquir aquests 

moments per afavorir la comunicació.  

● L’espai exterior. L’entorn immediat com a espai d’aprenentatge. La importància de 

conversar amb la realitat propera per conèixer i estimar les tradicions, les institucions del 

barri i els seus recursos. Observar els canvis i ser partícips d’aquests. Només podrem 

estimar allò que coneixem, per tant, creix en importància l’explicació de la realitat davant de 



la seva  interpretació. Formar a futurs ciutadans que vulguin conèixer el món amb la intenció 

de millorar-lo. 

 

L’equip pedagògic proposa sortides fora del centre escolar per descobrir l'entorn  amb una doble 

funció: gaudir-lo i establir lligams.  

● Sortides d’aprenentatges concrets, on es fa necessari un medi especial i precisen 

d’instal·lacions concretes com el paisatge natural i l’urbà. 

● Sortides culturals i d’estudi, com obres de teatre, exposicions artístiques, visites als 

museus, ludoteques, indústries, serveis, institucions públiques... 

● Sortides lúdiques, com una estona d’esbarjo a parcs del barri o de la ciutat i visites a 

d’altres escoles. També es proposen sortides de més llarga durada, com les colònies, per 

afavorir la convivència i gaudir de l’entorn amb els companys/es. 

 

La celebració de les festes populars a l'escola també es considera important per tal de conèixer 

les tradicions del nostre país. Descobrim amb els infants el caire lúdic de les festivitats i 

compartim aquests moments amb les famílies. A mesura que l’escola creixi es duran a terme 

altres actes culturals de caire literari, musical, esportiu o teatral, entre d'altres, També es tindran 

en compte totes aquelles propostes que sorgeixin de  la participació a les ofertes educatives del 

barri i de la ciutat.  

 

 

COM ENTENEM L'AVALUACIÓ 

 

Els criteris d’avaluació consensuats per l’equip de 

professionals han de reflectir tant el procés 

d’ensenyar i d’aprendre com la promoció de l’alumnat. L’objectiu principal de l’avaluació és 

aconseguir l'evolució personal continuada de l’alumnat al qual s’avalua.  

 



Entenem l’avaluació com una eina d’autoconeixement basada en l’alumnat. Hem de crear un 

context on els nens i les nenes reflexionin sobre les idees i coneixements adquirits tant dins com 

fora de l’escola per tal d’augmentar l’interès per relacionar les activitats escolars amb les familiars 

i crear vincles d’afectivitat reals. Els infants reflexionen sobre la seva progressió i alhora 

s’impliquen en allò que volen aprendre. 

L’acció del docent és clau per regular la intervenció educativa, per això cal dotar-nos 

d’instruments que ens permetin conèixer el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat i 

oferir els recursos adients pel progrés de cada alumne/a.   

 

L’observació, el diàleg, la conversa, l’autoavaluació, la tutoria, entre d'altres,  són eines que ens 

apropen al punt de partida de cada alumne/a i ens ajuden a saber: 

 

● Com estimular els infants i valorar els seus esforços. 

● Com esperonar la canalla perquè aventuri hipòtesis sobre situacions determinades. 

● Com saber esperar reaccions de l’alumnat. 

● Com investigar, mitjançant la conversa, els perquès. 

● Com interpretar les respostes. 

● Com i quan aconseguir que els nens i nenes  arribin a assolir els objectius proposats. 

 

Davant de processos complexos s’han de considerar instruments d’avaluació adequats què 

l’equip docent anirà escollint i/o elaborant en funció de les exigències. La col·laboració amb les 

famílies és fonamental per tal d'establir objectius comuns i acompanyar l'infant en el seu 

creixement de forma globalitzada. 

 

COM ENTENEM LES RELA-CIONS AMB LES PERSONES 

 
L’escola ha de comptar amb la implicació de tots els agents educatius que en formen part. Hem 



de construir l'escola amb la implicació de tothom i per tothom. Una cultura d’escola compartida 

amb tota la comunitat educativa ha de prioritzar iniciatives que permetin generar i contribuir a la 

millora del món de la infància. 

 

La comunitat escolar del Fluvià ha de treballar per establir una unió entre els diferents estaments 

que la conformen. Entenem que cada família té la gran responsabilitat de vetllar per les relacions 

afectives i socials de base alhora que ha d’establir uns bons fonaments per a la socialització. 

L’escola ha d’afavorir l’acció conjunta de l’educació de tot l’alumnat amb el recolzament de les 

respectives famílies, tot fomentant i mantenint la comunicació en un marc de professionalitat. 

 

Cal dotar-nos d’espais i de temps per afavorir la conversa i la formació conjunta per tal d’aprendre 

en comunitat i fer cultura d’escola. Hem de facilitar canals de comunicació i d’acollida per 

fomentar el diàleg en: converses amb experts, comissions de treball mixtes, delegats/es de 

classe, assemblees, tot respectant els àmbits i les competències de cada estament. 

 

 

El treball en equip és un repte sempre present. 

L’entenem com l’eix que vertebra el clima de 

participació i de reflexió. L’equip humà ha de 

treballar cohesionat per poder transmetre a tota la 

comunitat els valors del respecte vers l’altre, del 

diàleg com a forma de relació i de l’entesa per a 

prendre decisions col·lectives, les quals sorgeixen 

de la necessitat de participar en la vida de 

l’escola. Hem de mostrar als nostres alumnes 

elements de cooperació i de participació per actuar en una societat democràtica.  

Si els adults que formem l’escola Fluvià exercim els valors ètics, cívics i morals com a 

competència educativa per créixer, podrem mostrar-nos com una petita col·lectivitat on totes les 

persones gaudeixin dels drets a la convivència i a la participació activa i democràtica en la vida 

social. 



 

 Atenció a la diversitat 

Considerem com a principi bàsic ser una escola no excloent. Entenem la diversitat com una 

característica positiva de les persones. Quant a l’alumnat, cal plantejar-se-la de forma àmplia. 

Hem de treballar a partir de les capacitats reals de cadascú i sobretot potenciar les habilitats 

individuals diferenciadores. Per tant, com equip de professionals haurem d’optimitzar els recursos 

de l’administració i ser creatius en les possibles  solucions. És indispensable que tot el claustre es 

senti corresponsable de la inclusió i de l’evolució dels infants tot respectant els ritmes individuals 

de cadascú.  

 

L’escola ha d'actuar com a vehicle integrador tot creant un clima emocional que compensi les 

mancances socials de l’alumnat i les dificultats laborals dels professionals. És important refer i 

mantenir diferents nivells organitzatius per tal d’avaluar aquest clima i d’atendre millor les 

dificultats que puguin sorgir en relació amb aquest.  

Comptem amb la col·laboració de l'EAP, equip d’atenció psicopedagògica dels serveis educatius 

de Sant Martí, que treballa conjuntament amb l’especialista d’educació especial de l’escola. Ens 

coordinem amb les entitats especialitzades, segons el tipus de discapacitat  que presenten alguns 

dels infants amb necessitats educatives especials. 

 

Hem elaborat un Pla d’acollida singular per als infants i famílies de P3 i amb un Pla d’acollida 

personalitzat per a l’alumnat nou vingut i la seva família. Igualment, degut a la condició d’escola 

de nova creació, també mimem especialment la incorporació del personal docent que cada curs 

escolar es suma a l’equip educatiu del centre (Pla 

d'acollida docent). 
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        GESTIÓ DEL CENTRE 

 
Els òrgans de gestió i de participació garanteixen el 

bon funcionament del centre i la coordinació entre tots 

els membres de la comunitat educativa. La implicació 

de les famílies és clau per desenvolupar amb èxit el 

projecte educatiu. 

INSTRUMENTS ORGÀNICS 

 
Els òrgans de gestió de l'escola (el Consell 

Escolar, l’equip directiu i el claustre de 

mestres) i els òrgans de participació ( 

l’assemblea de les famílies, la junta de 

l’AMPA i les comissions) realitzen una feina 

molt intensa per fer créixer el projecte 

educatiu de l'escola d'una forma coherent i 

coordinada. Entenem el Consell Escolar com 

l'ens decisiu del govern organitzatiu del 

centre. 

Veure organigrama del centre en el document 

Reglament de Règim Intern (RRI). 

 

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 



 

Volem potenciar la participació de totes les 

famílies en l’educació dels seus fills i filles i 

per aquest motiu, fomentem la integració  i la 

participació afavorint canals de comunicació 

que permeten elaborar objectius comuns. 

Treballem perquè la informació i la 

comunicació siguin elements clau dins de la 

comunitat educativa del Fluvià. Per tal 

d’assolir un funcionament òptim tant de 

participació com de coordinació entre tots els 

membres, potenciem l’ús dels recursos 

tecnològics existents, en concret la pàgina 

web de l’escola. És en aquest espai on es 

publiquen periòdicament informacions 

relacionades amb la vida de l'escola. 

Manifestem també la intenció de crear una 

revista pel nostre centre. 

 

Igualment, volem donar suport a la 

comunicació directa entre les persones de la 

nostra comunitat: suport a les assemblees 

d’alumnes (primària), a les reunions entre les 

famílies i els mestres, a les famílies delegades 

d'aula, a les reunions amb la junta de l’AMPA, 

a les comissions de l'AMPA i a les comissions 

mixtes de treball, formades per famílies i 

mestres.  

 

 



 

 
 

 

 

 

6 
 

 

 

SERVEIS I ACTIVITATS 

EXTRAESCOLARS 

 
Les activitats 

complementàries 

proposades fora de 

l'horari lectiu 

segueixen la línia 

pedagògica de 

l'escola. 

 

 

El temps de migdia i de menjador és un espai 

educatiu important fora dels aprenentatges 

curriculars. És un temps per assolir 

aprenentatges en els quals la cultura del 

lleure, l’adquisició d’hàbits alimentaris i la 

consolidació de valors per la convivència en 

són els pilars (veure el projecte educatiu de 

l'entitat que gestiona el menjador). D’acord 

amb l’Equip Directiu i el consell Escolar, la 

comissió de menjador vetllarà per la qualitat 



del projecte del temps de lleure per part de 

l’equip de monitoratge  com de l’adequació del 

menjar i el servei de cuina.   

 

Les activitats extraescolars les organitza 

l’escola i/o l’AMPA fora del seu àmbit d’horari 

o d’espai habitual. Són un complement 

formatiu que per les seves característiques no 

sempre formen part de les activitats lectives. 

Aquestes activitats s’organitzaran sota uns 

criteris estructurals determinats (veure 

document Organització de les activitats 

extraescolars i   el projecte educatiu de les 

entitats que gestionen el menjador). 

Al final de cada curs acadèmic, les comissions 

de seguiment fa una valoració detallada de les 

activitats realitzades que aporta al Consell 

Escolar del centre per tal que s’inclogui en la 

memòria de curs. 
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ACTUALITZACIÓ 

DEL PROJECTE 

 
Manifestem la intenció 

de crear un document 

viu que s'haurà d'anar 

revisant 

periòdicament. 

El Projecte Educatiu de l’escola Fluvià vol ser 

un projecte viu i dinàmic que reculli la realitat 

de la institució, mostrant sempre coherència 

amb les necessitats pedagògiques que li 

donen sentit. Anualment, els diferents òrgans 

de la comunitat educativa faran una anàlisi de 

la seva evolució què es reflectirà en la 

Memòria Anual del Centre.  

 

El PEC s’anirà revisant parcialment en 

períodes de quatre anys que seran 

coincidents amb les renovacions dels 

projectes de direcció. 
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