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1. INTRODUCCIÓ 

 

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és l’eix vertebrador de les accions i relacions de 

la comunitat educativa que actua en el centre. El PEC incorpora el caràcter propi del 

centre (article 91 de la llei d’Educació de Catalunya 12/2009) i en defineix la seva 

singularitat.  

 

El PEC de l’Escola Octavio Paz defineix els nostres trets d’identitat, objectius i 

projecció de futur del centre. L’entenem com un document viu, obert a noves 

actualitzacions per donar una resposta de qualitat  a les necessitats actuals dels 

nostres alumnes, les seves famílies i la societat en general.  

 

El PEC ha estat elaborat en el marc d’un debat participatiu i s’ha presentat en 

claustre i Consell Escolar.  

 

És deure de l’Equip Directiu donar-lo a conèixer i fomentar-ne la difusió entre els 

membres de la comunitat educativa. El respecte i aplicació d’aquest, esdevé una 

obligació i responsabilitat de tots els agents: mestres, alumnat, famílies i personal 

d’administració i serveis; sens prejudici dels drets i deures reconeguts per la 

normativa en matèria de legislació educativa. 
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2. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 

 

2.1. La nostra escola 

 

L’escola Octavio Paz  es va inaugurar el curs 1993-1994 amb titularitat pública, a 

les instal·lacions de l’antiga escola de “La Caixa” nomenat Miguel de Cervantes. Està 

situada al carrer Mallorca, 657 del barri de Navas del Districte de Sant Andreu de 

Barcelona. L’escola forma part d’un edifici d’habitatges.  

Des de la seva creació,  el centre ha tingut una vocació acollidora i per la qual cosa 

treballa per la cohesió social i l’equitat educativa. 

El centre és d’una sola línia. Té matriculats al voltant de 225 alumnes entre les 

etapes d’Educació Infantil i Primària. 

 

Les famílies que porten els seus fills/es a l’escola viuen majoritàriament al barri de 

Navas; els domicilis dels alumnes estan situats al mateix barri o pertanyen a barris 

propers com el Clot del Districte de Sant Martí.  

 

2.2. Els principis de l’escola: trets d’identitat 

 

Els trets que ens defineixen com a centre educatiu son:  

 

- ACTIVA i GLOBALITZADORA: fem que l’alumne sigui el centre de 

l’aprenentatge. Entenem el rol del mestre com un acompanyant de l’alumne 

en el procés d’aprenentatge competencial, més que no un transmissor de 

coneixements.  

Desenvolupem accions per fomentar aprenentatge significatiu i la creativitat 

de l’alumne, despertant-li una actitud curiosa, crítica i investigadora, així 

com també les seves emocions i sentiments.  

 

- PLURALISTA I INCLUSIVA: a la nostra escola tothom hi té cabuda. La diferència 

i la diversitat són sinònims d’enriquiment mutu. Respectem el ritme 

d’aprenentatge de cada infant.  
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- INNOVADORA: som emprenedors i oberts als nous reptes que ens plateja la 

societat actual potenciant un aprenentatge actiu i competencial i fent ús de 

les tecnologies digitals.  

 

- OBERTA: estem arrelats a l’entorn i context immediat (barri, ciutat i país) i 

oberts a l’exterior. Això ens permet treballar proximitat i llunyania coneixent 

altres cultures, punts de mira, llengües... El projecte Social i Cultural 

Catalunya – Mèxic i el Grup d’Experimentació al Plurilingüisme ens son dos 

exemples.  

 

- PARTICIPATIVA: el diàleg i la participació son fonamentals en el funcionament 

de l’escola. Promovem accions per potenciar el sentiment de comunitat.   

 

 

2.3 Organigrama 

 

La nostra escola s’organitza en cinc grans pilars: el Consell Escolar, l’equip directiu, 

el claustre de mestres, les famílies i els serveis educatius que recull el següent 

organigrama i que les funcions d’aquests es desenvolupen a la Normativa 

d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC).RAÓ 

 

 

CONTEXT, MISIS 
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3. RAÓ DE SER: CONTEXT, MISSIÓ, VISIÓ i VALORS 

 

3.1. Context de l’escola 

 

L’escola Octavio Paz, la titularitat de la qual correspon al  Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, està situada al Carrer Mallorca 657 

del barri de Navas al districte de Sant Andreu de Barcelona. El centre es va inaugurar 

el curs 1993-1994 amb titularitat pública. Les instal·lacions  havien estat un centre 

educatiu de “La Caixa” nomenat Miguel de Cervantes.  

 

Des de la seva creació, l’any 1994, el centre ha tingut una vocació acollidora. 

Treballa per la cohesió social i l’equitat educativa. L’escola és d’una línia, acull a  

225 alumnes aproximadament dels nivells educatius d’Educació Infantil i d’Educació 

Primària.  

 

Les famílies que porten els seus fills/es a l’escola viuen majoritàriament al barri de 

Navas; els domicilis dels alumnes estan situats dintre del mateix barri o pertanyen a 

barris propers, com el Clot del Districte de Sant Martí.  

 

Actualment  la procedència dels alumnes i famílies és molt variada.  

 

 

3.2. Plantejament institucional  

 

 

3.2.1 Missió 

 

Som una escola que hem fet un pas endavant per posar-nos al dia en aquesta 

societat que va evolucionant i canviant a un ritme vertiginós. Hem apostat per 

escoltar i acompanyar a l’infant a partir de les seves necessitats. Fem que 

s’emocionin, sentin curiositat, es facin bones preguntes, facin recerca i 

comparteixin i comuniquin criteris i conclusions obtingudes.  

Entenem l’educació com un procés integral de  l’alumnat, centrada en el treball per 
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a  la convivència, en l’atenció inclusiva i per a l’assoliment de les competències. 

Treballem i ens il·lusionem per proporcionar un servei educatiu de qualitat 

comptant amb un equip de mestres emprenedor que aplica estratègies de millora 

contínua en tots els àmbits del centre. 

 

Així mateix, tenim com a missió garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat del 

nostre alumnat, evitant qualsevol tipus de marginació i/o exclusió, contribuint a 

formar ciutadans responsables, solidaris i respectuosos amb l’entorn, la ciutat, el 

país, la societat i el medi ambient. 

 

 

3.2.2 Visió 

 

Volem que l’escola sigui una escola viva on els mestres i els infants siguin 

investigadors i creadors de la realitat. 

Volem ser una escola pública innovadora, capdavantera i pionera d’Educació Infantil 

i Primària que esdevingui un referent per a la formació humana i social a nivell de 

Districte i de ciutat. Una escola compromesa i innovadora que desenvolupi les 

capacitats i les competències de tots els alumnes respectant els diferents ritmes 

d’aprenentatge. Volem adaptar-nos a l’entorn canviant essent conscients de les 

oportunitats i necessitats reals de cada moment.   

La curiositat, el descobriment i l’experimentació barrejat amb l’emoció, la tecnologia 

i els diferents llenguatges són les principals fites en que volem avançar per així 

ajudar als nostres alumnes a desenvolupar-se de manera harmònica i en totes les 

dimensions. 

Volem ser una escola amb un equip de professionals obert a la sensibilitat, a 

l’escolta i a l’observació per tal d’atendre les necessitats i inquietuds personals de 

cada alumne i cada família.  
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Volem ser un equip cohesionat i format, aprofitant i potenciant les fortaleses de 

cadascú i amb ganes d’aprendre i de compartir per millorar les debilitats que vagin 

apareixent.  

Volem afavorir el treball cooperatiu i de col·laboració entre els diferents membres 

de la comunitat educativa.  Construïm aprenentatges en relació amb l’altre i això 

ens ha de permetre crear un bon clima de convivència i de treball, fet que assegura 

l’assoliment d’autonomia de l’alumnat.  

 

3.2.3 Valors 

 

Els valors que destaquem per aconseguir l’objectiu de despertar, tant en els infants 

com en l’equip pedagògic, l’emoció i el plaer per descobrir i aprendre són els 

següents:  

 Confiança, en els infants, en els professionals que els acompanyen i en les 

famílies. 

 Curiositat, per obrir-nos al món i seguir descobrint i experimentant. 

 Emoció, per fer-nos vibrar i sentir el plaer que signifiquen els nous 

aprenentatges. 

 Responsabilitat, per poder valorar la llibertat i l’autonomia. 

 Respecte i pertinença, entenent que tots i cadascun som diferents i que tots 

tenim un lloc únic i especial en aquesta escola. 

 Cooperació, ser capaços de treballar en equip amb un objectiu comú. 

 Coneixement, que ens permeti gestionar els aprenentatges i la presa de 

decisions. 
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4. ENFOCAMENT PEDAGÒGIC  

 

El nostre enfocament pedagògic dóna protagonisme als infants tenint sempre 

present els continguts i competències pautades pel Departament d’Ensenyament.  

Volem que els nostres alumnes quan acabin l’escolarització al nostre centre hagin 

assolit totes les competències necessàries per a enfrontar-se a la realitat i a la vida 

social. És per això que creiem necessari posicionar els infants en el centre del seu 

propi procés d’aprenentatge per tal que es puguin adaptar i intervenir a les noves 

situacions que se’ls hi plantegi, i per tant, que els permeti treballar coneixements 

per a la vida, per poder entendre el món i ser més feliços. 

L’escola vetlla per assegurar una coherència metodològica i planteja l’educació com 

una tasca col·lectiva de la comunitat educativa.  

El centre aplica i és partidari d’una pedagogia activa, viva, basada en l’aprenentatge 

significatiu. També fomenta en els alumnes el treball de les competències no 

cognitives com la el desenvolupament d’una actitud curiosa, creativa i investigadora, 

del pensament crític i  la capacitat de decisió. 

 

4.1 Organització de l’alumnat i l’equip de mestres 

 

L’equip de mestres i d’alumnes ens organitzem en comunitats. Una comunitat 

segons Rosa Valls (2008): “és un projecte de transformació social i cultural d’un 

centre educatiu i del seu entorn per aconseguir una societat de la informació per a 

totes les persones, basades en l’aprenentatge dialògic, mitjançant una educació 

participativa de la comunitat, que es concreta en tots els espais, inclosa l’aula.“  

 

A l’escola creem xarxa de vincles amb l’organització de tres comunitats:  

 

- PETITS: la formen els alumnes dels cursos de P3, P4 i P5 i 5 mestres. 

- MITJANS: formada dels alumnes de 1r, 2n i 3r i 5 mestres. 

- GRANS: integrada pels alumnes de 4t, 5è i 6è i 6 mestres.  
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4.2 L’enfocament pedagògic de l’escola es centra en:  

               

                     

 

 

4.2.1 Treball per projectes de recerca 

 

Respon a la necessitat de saber i a l’interès per aprendre. Permet a l’infant iniciar un 

procés d’aprenentatge obert, on a partir dels seus interessos i inquietuds busca 

respostes als reptes i interrogants que li van apareixent. 

 

El treball per projectes de recerca té com a base un enfocament globalitzador i 

significatiu. És dona més importància al camí que l’infant fa (procés): tenir desig de 

saber coses noves, fer-se preguntes, reflexió sobre allò que es sap i allò que li 

agradaria aprendre, recerca, selecció i interpretació de nous coneixements a través 

de fonts diverses, formulació de nous dubtes i noves preguntes, relació  amb altres 

aprenentatges i vivències anteriors, reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge i 

la posada en comú del resultat; que al que s’aprèn (producte). 

 

Els projectes afavoreixen la construcció del coneixement de forma compartida i 

permeten als mestres transformar els aprenentatges dels nostres infants en una 

activitat més motivadora: ens agraden els reptes, cooperativa: treballem en grups 

PROJECTE DE 

RECERCA 

D’ESCOLA 

 

ESPECIALITATS 

PROJECTE 

CATALUNYA - 

MÈXIC 

 

EMOCIONS I 
LLENGUATGES 

ESPAIS A 

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 

AMBIENTS A 

EDUCACIÓ 
INFANTIL 

Enfocament 

pedagògic 

ESCOLA OCTAVIO 

PAZ 
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i significativa: les propostes estan vinculades amb els interessos dels nostres 

alumnes i del nostre entorn. 

 

Tenim un únic projecte de recerca d’escola per a tot el curs. A partir del tema 

escollit, els diferents nivells investiguem segons les inquietuds i interessos. Al llarg 

del curs compartim tota l’escola l’evolució i les conclusions de la recerca. 

 

A més del projecte d’escola, també es desenvolupen altres temes amb la 

metodologia de l’aprenentatge per projectes, però d’un abast més limitat.    

 

 

4.2.2.  Ambients d’aprenentatge a Educació Infantil 

 

Els ambients OP són diferents espais d’aprenentatge on els infants hi participen 

d’una manera activa, creativa i lliure. 

 

En els ambients l’infant desenvolupa les diferents habilitats i capacitats pròpies de 

cada edat essent el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge. 

 

L’infant es relaciona i es comunica amb companys de diferents edats, a partir d’un 

ventall de propostes construïdes per l’equip de mestres i reconstruïdes per ells 

mateixos. 

 

Els mestres l’acompanyen perquè actuï, observi, imagini, s’emocioni, inventi, 

experimenti, construeixi, comparteixi, relacioni… i interactuï amb la resta de 

companys, donant resposta als diferents interessos i necessitats. Es respecta la 

diversitat i els diferents ritmes d’aprenentatge. 

 

A cada ambient s’ofereixen diverses propostes d’aprenentatge amb diferents 

materials potenciant una diversitat de respostes i d’accions per part de l’infant. 

Aquest hi accedeix de manera lliure i autònoma. 
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4.2.3 Espais a Educació Primària 

 

 

Amb els ESPAIS OP garantim el treball competencial de tots els aspectes de les àrees 

de matemàtiques i de llengua del nostre alumnat de primària. Volem que aquest 

adquireixi un conjunt de capacitats i competències necessàries per ser membres 

actius i compromesos amb la nostra societat. 

 

Amb els espais assegurem un temps d’aprenentatge on la dinàmica que es genera 

dóna l’oportunitat de desenvolupar propostes de recerca pautades. Aquests es 

poden realitzar a nivell individual o en petit grup segons la dificultat de la proposta. 

Els treballem d’una manera manipulativa, d’observació directa, d’experimentació i 

de manera escrita, quan es creu necessari. 

 

Aquesta metodologia de treball demana una organització concreta: 

 

 es treballa amb grups reduïts i heterogenis, barrejant els alumnes de 1r amb 

els de 2n, de 3r amb els de 4t i els de 5è amb els de 6è. Creiem que el treball 

cooperatiu és imprescindible per aprendre a treballar en equip, ajudant i 

col·laborant amb els companys. 

 s’ocupen diferents espais físics de l’escola 

 s’organitza tot l’equip de mestres per tal d’assegurar l’acompanyament de 

l’infant. 

 

Els continguts de les àrees interaccionades són: 

 

1. Comprensió lectora amb resolució de problemes. 

2. Expressió escrita amb mesura.  

3. Llenguatge corporal amb numeració i càlcul (a partir curs 2017-18). 

4. La geometria es fa en llengua anglesa perquè comporta un gran imput de    

    la llengua estrangera a partir d’unes estructures que es tenen com a    

    finalitat ampliar la capacitat comunicativa de l’alumnat. 
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4.2.4 Emocions i llenguatges 

 

Per assegurar-nos un aprenentatge holístic del nostre alumnat i destacar els seus 

punts forts, complementem el treball per projectes de recerca, d’espais i d’ambients 

amb el treball de les emocions i dels diferents llenguatges a la franja de laboratoris 

de llenguatges a partir de la teoria de les Intel·ligències Múltiples (IM) de Howard 

Gardner.  

El professor de psicologia i ciències de l'educació a la Universitat de Harvard defensa 

que "la intel·ligència no és quelcom innat i fix, sinó que agrupa diferents capacitats 

específiques, diferents i semi-independents".  

A l’escola entenem que la intel·ligència és multidimensional, és per aquesta raó que 

ampliem el camp d’aprenentatge i descoberta incloent els llenguatges amb la seva 

globalitat, les habilitats, hàbits, actituds i estratègies de les següents intel·ligències: 

lingüística-verbal, lògica-matemàtica, espacial, musical, corporal cinestèsia, 

musical, intrapersonal, interpersonal i naturalista. La teoria explica que tots som 

capaços de conèixer i interaccionar amb el món a partir d'aquestes formes diferents 

i complementàries d'intel·ligència. I que les tenim totes, en major o menor mesura. 

 

4.3 Recursos humans: definició dels llocs de treball  

 

A partir de la plantilla determinada pel Departament d’Ensenyament, atenent a la 

normativa vigent i en relació a la coherència que es demana entre el Projecte 

Educatiu i el Projecte de Direcció, l’escola haurà de: 

 definir les característiques. 

 atribuir les funcions, tasques i activitats. 

 avaluar de l’acompliment. 

de determinats llocs de treball per realitzar la demanda de perfils concrets de 

docents per cobrir llocs específics estructurals i així permetrà poder desenvolupar 

http://www.harvard.edu/
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amb èxit aquest projecte educatiu i atendre les seves necessitats.  

Els possibles perfils a definir seran segons:  

 les necessitats del projecte educatiu de centre. 

 

 el compromís amb la formació permanent: dedicarà setmanalment una sessió 

a la tarda de tot l’equip de mestres, després de la jornada lectiva amb 

alumnes, i algun migdia per tal d’ampliar coneixements i compartir aspectes 

pedagògics necessaris per a  la millora de la pràctica educativa.  El centre 

elabora un pla específic de formació que respongui a les necessitats 

detectades.  

 

 els trets d’identitat i l’enfocament pedagògic d’aquest projecte.  

 

4.4 Concreció i desenvolupament dels currículums  

 

4.4.1 Criteris generals 

 

La nostra escola concreta, programa i desenvolupa els currículums prescrits per 

l’administració educativa i també els criteris que orienten l’atenció a la diversitat i 

les mesures organitzatives necessàries  d’acord amb els principis de l’educació 

inclusiva i de la coeducació.  

 

El currículum es desenvolupa posant especial èmfasi en l’enfocament pedagògic 

descrit anteriorment.  

 

4.4.2 Programacions generals de comunitat 

 

Les programacions dels continguts, competències i capacitats es temporalitzen en 

comunitats per garantir-ne l’assoliment al finalitzar l’etapa. 
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A començament de curs, cada comunitat planifica i distribueix els continguts i els 

criteris de seguiment de les situacions d’ensenyament-aprenentatge, des d’una 

perspectiva globalitzadora i relacional, que es treballaran en els ambients, en els 

espais, els laboratoris i en el projecte d’escola.  També ho fan els especialistes.  

Trimestralment es programen sessions de seguiment de la planificació.  

 

4.4.3 Sortides culturals i colònies 

 

Per tal de motivar i desenvolupar el projecte de recerca d’escola i complementar els 

diferents aprenentatges, les comunitats programen sortides culturals i 

pedagògiques al llarg del curs.  

També es realitzaran colònies de 1r a 5è de primària amb la finalitat de conviure i 

aprendre fora de l’escola amb companys i mestres, descobrir nous paisatges i jugar 

a la natura. Així com també els alumnes de 6è fan un viatge de final de curs.  

 

4.4.4 Avaluació 

 

Segons Sanmartí (2010): “Els canvis curriculars actuals requereixen d’una nova 

mirada envers l’avaluació, que esdevé fonamental per poder desenvolupar un 

currículum per competències i atendre la diversitat de l’alumnat. S’entén l’avaluació 

com un mitjà per regular els aprenentatges (avaluació formativa i formadora)”.   

 

El seguiment dels nostres dels alumnes contemplen aspectes personals i socials, 

dels aprenentatges, de les capacitats i de les competències que van lligades als 

objectius programats per ajudar-los a reflexionar com aprenen. Es imprescindible 

que les tasques d’avaluació siguin: 

 

 Contextualitzades: que tinguin a veure amb la realitat i demanem com 

a actuar i per què. 

 Productives: que l’alumne sigui capaç de transferir coneixements a 

noves situacions.  
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 Complexa: obliga a l’alumnat a mobilitzar saber ben diversos i a 

interrelacionar-los.  

 

A l’escola es prioritza l’avaluació contínua per davant de la nota quantitativa final 

per constatar avenços, detectar dificultats, esbrinar les causes i adoptar mesures.  

 

Durant els trimestres s’observen de forma contínua els processos d’aprenentatge i 

es fa una recollida sistemàtica de dades segons els criteris de seguiment 

consensuats d’autoavaluació, de coavaluació i/o heteroavaluació: proves orals i 

escrites, feines diàries, exposicions, rúbriques, treballs d’investigació, carpetes 

d’aprenentatge, participació, implicació, l’esforç per progressar... que determinen 

una valoració.  

 

Si l’evolució de l’alumne/a no és l’esperada, la comissió d’atenció a la diversitat i/o 

la comissió d’avaluació (segons el moment del curs en què es detecten) proposen  

les mesures organitzatives i metodològiques adequades. 

 

Per tal de compartir el seguiment acurat de l’evolució de l’infant, l’escola planifica:  

  

 Entrevistes periòdiques escola – família, assessorats per l’Equip 

d’Assessorament Psicopedagògic, si s’escau.  

 

 Lliurament d’informes de seguiment, dos a educació infantil (gener i juny) i 

tres trimestrals a educació primària. 

 

 Jornades amb famílies per compartir l’evolució i els resultats del projecte de 

recerca d’escola.  Al mes de gener es fan els Tastets i al mes de juny 

l’”OPenDay”.  

 

 Coordinacions escola - serveis externs (CREDA, RELLA...) 

  

 

4.4.5 Coeducació 
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Des de l’escola es treballa envers la igualtat. La coeducació ha d’afavorir la relació 

entre els nens i nenes i potenciar les seves individualitats sempre en un pla 

d’igualtat d’uns amb els altres. 

 

El professorat, així com tot el personal que formen la comunitat educativa, cal que 

siguin el màxim de respectuosos i tinguin cura per tal que en cap moment no es 

donin situacions discriminatòries. 

 

L’escola manté un clima no sexista i una línia de criteris igualitaris, valorant  amb 

criteris equitatius i no discriminatoris  a tot l’alumnat. 

 

4.4.6 Inclusió 

 

L’escola és una escola per a tots, integradora i inclusiva, on la diversitat i la 

diferència formen part de la vida de tot l’alumnat. Cada un dels alumnes ha de 

poder desenvolupar-se d’una manera plena. Per això, s’adapten i concreten 

programes que fan possible que els alumnes amb necessitats educatives especials 

segueixin la seva escolaritat i,  que aquells que segueixen els programes sense cap 

dificultat, ampliïn els seus coneixements.  

Tanmateix es dona una resposta personalitzada a l’alumnat d’origen estranger i/o 

nouvingut per garantir-li l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum comú i 

els processos de socialització i s’estableixen els criteris metodològics i els materials 

curriculars que faciliten la integració a les aules ordinàries des del primer moment. 

Al Pla d’Atenció a la Diversitat i al Pla d’Acollida s’especifiquen les diferents criteris  

per atendre a l’alumnat nouvingut i/o acollida: ambients, espais, agrupaments 

flexibles, tallers, SEP, plans individualitzats d’alumnes amb NEE o nouvinguts, així 

com els recursos humans que s’hi dediquen.  

 

4.4.7 Educació per la salut i el medi ambient 
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L’escola potencia hàbits saludables sobre l’alimentació i l’exercici físic participant i 

desenvolupant activitats i programes, com ara el Projecte Dansa Ara, Curses de Cros 

Infantil, la natació de l’alumnat de primer,... 

 

El menjador escolar té entre els seus objectius oferir una alimentació variada, 

equilibrada i de qualitat. Els aspectes generals de funcionament del servei de 

menjador es recullen en Pla de Funcionament d’aquest.   

 

L’escola col·labora i participa en les campanyes sanitàries de vacunació infantil, 

tallers d’habilitats parentals, de Famílies sobre hàbits saludables, organitzats 

conjuntament amb l’Associació de Famílies d’Alumnes i els Serveis Educatius. 

 

4.4.8 Convivència  

 

La convivència és un principi bàsic de l’escola. S’hauran de respectar les normes 

acordades en els diversos documents consensuats pel Consell Escolar del centre, 

que desenvolupen els articles 23, 24 i 25 del Decret d’Autonomia dels Centres 

Educatius. 

 

Tots els components de la Comunitat Educativa unificaran esforços per aconseguir 

un bon clima de convivència i vetllaran pel compliment de les normes, recollides en 

les NOFC. 

 

La carta de compromís recull els drets i deures del centre i de les famílies respecte a 

l’educació dels infants. 
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5. PROJECTES ESPECÍFICS DE CENTRE 

 

5.1. Projecte INTERCANVI SOCIAL I CULTURAL CATALUNYA – MÈXIC  

 

Amb la inauguració del centre el 15 de juny de 1995 per l’escriptor mexicà Octavio 

Paz i premi Nobel de literatura, es va començar a establir un vincle especial entre 

l’escola i Mèxic que va donar lloc al Projecte d’Intercanvi Social i Cultural Catalunya–

Mèxic. 

 

Aquest projecte és un dels trets d’identitat de l’escola. Es fonamenta en l’estudi i 

celebració de la cultura mexicana a tots els cursos d’infantil i primària, a partir dels 

valors del respecte, la confiança mútua i l’interès pedagògic entre les tres escoles 

que el formem: l’Escuela Annexa a la Normal Veracruzana, el Jardín Experimental de 

Niños i l’Escola Octavio Paz de Barcelona. 

 

El projecte fa possible l’apropament de la cultura i la societat mexicana als alumnes 

de l’escola, que participen en activitats com: 

 

 El Grito per conèixer el significat de la bandera mexicana. 

 L’Altar de los muertos que coincideix amb la festivitat de Tots Sants. 

 Las Posadas durant el concert de Nadal. 

 La setmana CAT-MEX on s’aprenen conceptes com de geografia, 

arqueologia, tradicions, comunitats indígenes o cultures 

prehispàniques de Mèxic i es dramatitzen poemes del premi Nobel 

Octavio Paz.  

 Entre d’altres 

 

La programació del projecte, recollida en el Projecte Educatiu de Centre, culmina 

amb un viatge bianual d’agermanament amb l’escola de Xalapa per tal que l’alumnat 

convisqui i aprengui amb les famílies acollidores mexicanes d’aquesta zona de 

Veracruz. 
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5.2. Projecte d’INNOVACIÓ i MILLORA EDUCATIVA  

 

L’equip de mestres es forma de manera contínua, per impartir una educació 

innovadora que reflexiona en el què s'ensenya i en com s'aprèn. Prioritza el gust per 

aprendre, el dret a pensar i a entendre i desperta el sentit crític de l'alumnat. 

 

L’escola aplica i analitza diversos indicadors dels canvis i de les millores de la 

qualitat educativa de les activitats que realitza utilitzant proves internes i externes. 

 

La memòria anual inclou la valoració quantitativa i qualitativa de les activitats i els 

resultats obtinguts pels alumnes. L’anàlisi dels resultats porta a canvis metodològics 

i/o de currículum que tenen com a objectiu la millora de la qualitat.  

 

L’equip de mestres participa en les formacions una tarda a la setmana després de la 

jornada lectiva i algun migdia. Les organitza el propi centre amb el vistiplau de la 

inspecció.  

 

També es participa a les activitats del Pla de Formació de Zona en funció de les 

necessitats derivades de la pràctica educativa. Aquestes participacions permeten la 

posada en pràctica de nous projectes i de canvis metodològics. 

 

A més, es promou i es planifica l’intercanvi d’estratègies i experiències dins del 

claustre en sessions de bones pràctiques i/o a les formacions de les tardes.  

 

L’escola actualment forma part dels programes d’innovació educativa següents, amb 

l’objectiu d’afegir-se en un futur als que es cregui oportú per tal de millorar 

l’activitat educativa del centre: 

 

 

  Xarxes per al canvi: programa d’Innovació Educativa promogut pel Consorci 

d’Educació de Barcelona, Escola Nova XXI, Rosa Sensat i l’ICE de l’UAB i amb 

l’objectiu de crear xarxes per compartir inquietuds, processos... amb 

centres de la ciutat i/o del país. 
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   Projecte Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme amb l’objectiu 

de millorar la competència lingüística i plurilingüe dels nostres 

alumnes. El  promou el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya pels cursos 2016-18.  

 

  Aliança Escola Octavio Paz – Grupo Planeta els cursos 2016-19 amb un 

acompanyament en formació i competència digital. 

 

5.3. Projecte UNESCO 

 

L’escola forma  part de la Xarxa d’Escoles Associades (XEAUC) a la UNESCO amb la 

finalitat de  fomentar entre els alumnes la cooperació, la solidaritat, la sostenibilitat,  

la pau internacional, i promoure els valors que emanen de la UNESCO.   

 

El projecte UNESCO s’emmarca dins la setmana CAT-MEX i en les activitats del 

Projecte d’Intercanvi Social i Cultural Catalunya – Mèxic fent foment al coneixement i 

difusió de patrimoni cultural.  

 

 

5.4. Projecte GRUP EXPERIMENTACIÓ PER AL PLURILINGÜISME (GEP) 

 

Nowadays, in a global society like ours, English is the dominant international 

language. In Octavio Paz school, we understand English is a tool to communicate 

and to have access to other knowledge. That is why, although we study the 

language from a theoretical perspective (grammar, vocabulary…),  we are concerned 

with the necessity of using  it as a way to communicate, in order to learn the 

language in a proper and efficient manner. Consequently, our school has become a 

GEP school (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme), with the purpose of 

making the English language a useful tool for our students, and to make them 

capable of using it in other contexts. 
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In Primary Education, there are Geometry lessons where the Math’s contents related 

with Geometry and also, specified by the Catalan Curriculum of Education are taught 

in English. 

 

As a GEP school, we have resources and training for our teachers and  support for 

our students by experts from the Department of Education, during two academic 

years. This is to guarantee and consolidate significant learning in our children. 

 

Being a GEP school gives us the necessary tools to make our students become more 

proficient in English. We are a multilingual school.  

 

 

Des de l’escola entenem les llengües estrangeres, anglès i francès (a 5è i 6è), com 

una eina per comunicar-nos i per accedir a altres coneixements, per això, no només 

és necessari l’estudi dels aspectes més teòrics (gramàtica, vocabulari…) de la 

llengua, sinó també el fer-la servir com a mitjà de comunicació, per tal d’aprendre 

la llengua de manera eficient. És per això, que el nostre centre és una escola 

GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme) durant els cursos 2016-18, per 

fer de l’anglès una eina útil pels nostres alumnes i que siguin capaços d’utilitzar-la 

en altres contextos. 

 

A l’etapa d’educació primària es fan classes de Geometry, on els continguts de 

matemàtiques relacionats amb la geometria i marcats pel currículum competencial 

d’Ensenyament, es treballen en llengua anglesa. 

 

Com a centre GEP,  durant dos cursos, tenim recursos, formacions pels mestres i 

acompanyament per part d’experts del Departament. Es vol garantir i consolidar uns 

aprenentatges significatius pels nostres alumnes. 

 

Ser un centre GEP, ens dona les eines necessàries per fer que els nostres alumnes 

siguin més competents en llengua anglesa. Som un centre plurilingüe.  
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5.5. Projecte d’IMPULS PER LA LECTURA 

 

Té com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat. I ho fa 

potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg 

de tota l’Educació Infantil i la Primària per augmentar la competència comunicativa i 

lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar 

que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per 

participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. 

 

5.6. Projecte BIBLIOTECA 

 

Tot l’alumnat de l’escola participa en  activitats de biblioteca i de foment de la 

lectura, com són el Rodallibres (projecte de lectura compartida entre alumnes), la 

maleta viatgera, el servei de préstec i les activitats setmanals d’animació a la lectura. 

L’objectiu bàsic és potenciar l’ús de la Biblioteca com un espai on l’alumnat   

gaudeixi  del plaer de llegir i pugui  ampliar els seus coneixements, afavorint 

l’intercanvi d’idees i/o opinions 

 

5.7  Projecte COHESIÓ GRUP 

 

Fent referència a Galceran (2004): “participar és convertir-se en protagonista actiu”, 

l’escola promou diferents accions per tal de convertir els diferents agents de la 

comunitat educativa en protagonistes actius del projecte d’escola.  Aquestes són:  

 Claustres de mestres a fora de l’escola (1r dia i quan es cregui oportú) 

 Representació d’una obra conjunta de teatre (participació voluntària) 

 Sortides culturals 

 Sortida de convivència de final de curs 

 Entre d’altres 
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5. FEM XARXA  

 

6.1 Amb les famílies de l’escola 

L’escola concep les famílies com a peça clau a l’hora de col·laborar amb la direcció i 

l’equip de mestres per tal de donar solidesa al projecte educatiu i innovador 

d’escola.  Les famílies en la vida de l’escola hi estan presents amb:  

 Associació de Famílies d’Alumnes (AFA)  aporta valor afegit al centre per la 

seva estructura organitzada i pel suport que rep de la Federació d’AMPES i 

d’altres entitats.  

 Delegats de classe: pares i/o mares que representen a la resta de famílies de 

cada curs. Son agents de col·laboració i de comunicació directa entre equip 

directiu i les famílies del curs que representa.    

La millora dels resultats escolars passa per una bona entesa entre la seva família i 

els mestres. Per això s’articulen, ja des de l’acollida inicial, reunions i entrevistes 

que busquen un millor coneixement mutu, la comunicació i l’acord entre les parts.  

Amb la mateixa intenció el centre organitza diferents activitats per tal de compartir 

el treball fet amb les famílies: 

 Jornades de portes obertes.  

 Jornades Tastets i OPenDAY: on es comparteix l’evolució i les conclusions del 

projecte de recerca d’escola. 

 Concerts, actes culturals... 

 Activitats de classe.   

 

6.2  Col·laboració amb altres entitats i institucions 

 

El centre manté relacions amb diferents organismes i entitats del barri, de la ciutat i 

del país, en el marc del seu projecte i en el d’una millor atenció a l’alumnat.  

Els organismes i institucions amb les qui treballem directament son:  
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 Departament d’Ensenyament, Consorci d’Educació de Barcelona i Ajuntament 

de Barcelona  

 Serveis Educatius de Sant Andreu:  

o Centre de Recursos Pedagògics  

o Equip d’Assessorament Psicopedagògic  

o Equips d’Assessorament i Orientació en Llengua, Interculturalitat 

Cohesió social  

 Instituts de secundària adscrits al nostre centre: IES Joan Fuster, IES Juan 

Manuel Zafra i IES Joan d’Àustria.  

 Escola Superior d’Art i Disseny “La Llotja”: edició de la revista de l’escola. 

 Grupo Planeta: aliança d’innovació educativa pels cursos 2016-19.  

 Pequitos: desenvolupa el projecte Theraschool per tal de potenciar 

l’estimulació integral dels alumnes i així facilitar les eines necessàries per tal 

que l’alumne pugui desenvolupar-se i integrar-se correctament dins les 

seves possibilitats.    

 Consolat de Mèxic a Barcelona: col·laboració en diferents esdeveniments 

relacionats amb la vida i la cultura mexicana i organització del viatge a Mèxic. 

 Escuela Primaria Práctica Anexa a la Normal Veracruzana Enrique C. 

Rébsamen, i Jardín de Niños Experimental annexo a la BENV: intercanvi 

cultural i social amb alumnes, mestres i famílies. 

 

I les institucions amb les que col·laborem puntualment  són:  

 Escuela Normal Veracruzana: intercanvi d’informació respecte dels sistemes 

de la formació inicial dels docents de primària i educació infantil. 

 Museus de la ciutat: Disseny HUB, Fundació Antoni Tàpies,  Fundació Miró, 

Fundació Vila Casas... 
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 Centre de Recursos per a Deficients Auditius. 

 Universitats UAB, UB i URLL: col·laboració com a centre Formador en 

pràctiques dels alumnes del grau de mestre.  

 Pla de Desenvolupament Comunitari del Barri de Navas. 

 Guàrdia Urbana Barcelona: actuació d’educació viària. 

 MexCat: participació en activitats culturals mexicanes que organitza 

l’associació a Barcelona (festa del Grito al Poble Espanyol…). 
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7. INSTAL·LACIONS  

 

7.1 L’edifici 

 

Consta de dos estructures de planta baixa i primer pis, unides entre elles pel pati 

que correspon a l’interior de l’ illa de cases. Hi ha dues escales de circulació a 

cadascuna de les estructures. 

 

L’edifici interior: 

Aules d’Educació Infantil Aules de Primària 

Gimnàs Pati 

Edifici exterior (que té la façana al carrer Mallorca): 

Aules de Primària Aula de reforç 

Biblioteca Aula polivalent  

Aula de música Aula de llengües estrangeres 

Sala de mestres Despatx de Direcció 

Despatx de Secretaria i Cap d’Estudis Menjador i cuina 

Sala d’actes  Despatx AFA 

Aula polivalent: logopeda i acollida Pati gran 

 

Totes les aules estan dotades de mobiliari estructural i mòbil, així com també de 

material didàctic adequat a cada nivell o funcionalitat, pissarres digitals i equips 

informàtics. 

 

7.2  Ús social de les instal·lacions 

 

El centre resta obert a qualsevol activitat que pugui beneficiar al centre, sempre hi 

quan l’equip directiu ho cregui oportú.  
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8. L’AVALUACIÓ 

 

8.1 Retiment de comptes 

 

El retiment de comptes ens permet actuar amb transparència, tenir en compte els 

diferents punts de vista i opinions, de prendre els resultats com a punt de partida 

en la presa de decisions...  

A continuació s’enumeren els diferents documents que recolliran la informació 

detallada de la rendició i els diferents grups d’interès on s’exposaran les 

conclusions:   

 

GRUPS D’INTERÈS REGISTRES 

Administració educativa Memòria anual de centre 

Rendició de comptes econòmics 

Altres 

Consell escolar Actes de reunions consell escolar 

Claustre Actes de reunions de claustre 

Inspecció Sistema d’Indicadors (SIC) 

Avaluació anual de centre (AVAC) 

Informacions/registres programes de centres 

AFA Actes de reunions AFA i Direcció 

Famílies Butlletins de notes 

Comunicacions tutors 

Circulars informatives 

Registres d’assistència/puntualitat 
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8.2 Indicadors de progrés 

 

Per tal de ser un seguiment de l’evolució i així conèixer  si els processos per 

arribar a l’estratègia són efectius i eficients, els focalitzem en els següents 

indicadors de progrés que estan desenvolupats al Projecte de Direcció i a les 

Programacions Generals Anuals: 

 

- Resultats acadèmics 

- Índex de demanda (procés de preinscripció) 

- Grau de satisfacció dels diferents sectors de la Comunitat Educativa 

 

8.3 Instruments d’avaluació 

 

Els instruments que es faran servir per tal de fer un seguiment acurat del 

desenvolupament del pla seran els següents:  

 

E
IN

E
S
 

Anàlisi de resultats amb desagregació de dades de les proves: 

 d’avaluació interna 

 de competències bàsiques de 6è de primària 

 d’avaluació diagnòstica de 3r de primària  

Llistes de verificació (checklist) 

Entrevistes personals 

Valoracions dels diferents plans i projectes  

Enquesta per determinar grau de satisfacció de la comunitat educativa (a 

final de mandat de direcció) 
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9 DOCUMENTS COMPLEMENTARIS, RENOVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE  

 

Aquest document es complementa amb els següents documents: 

  

· Projecte de DIRECCIÓ 2016-20. 

 

· Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC):  Defineix i concreta els 

drets i deures dels membres de la comunitat educativa. Regula la convivència i 

explicita l’organització i les responsabilitats dels òrgans de govern, institucionals, 

de funcionament i gestió de l’escola. 

 

· Continguts mínims i sistema d’avaluació de cada nivell: document que recull 

l’organització dels continguts del Currículum que cal treballar a cada nivell en el 

marc del treball per projectes.  

 

· Projecte d’Intercanvi Social i Cultural Catalunya – Mèxic.  

 

· Pla d’Acció Tutorial (PAT): Regula, concreta i fixa els protocols en l’exercici de la 

tutoria la coordinació dels equips docents com a eina fonamental per a la formació 

integral de l’alumnat. 

 

· Projecte Lingüístic de Centre (PLC): Estableix les pautes d'ús de la llengua catalana 

i el tractament de la resta de llengües que tenen presència dins la vida diària del 

centre. S’imparteix la llengua anglesa des de primer d’Educació Infantil 2n cicle i la 

llengua francesa a 5è i 6è. 

 

A partir del curs 2016-17 s’ha iniciat el programa Grup d’Experimentació per al 

Plurilingüisme .  

 

· Pla d’Acollida:  Reuneix el protocol d’acollida de l’alumnat a P-3 i els qui 

s’incorporen al llarg de l’escolaritat. Igualment, s’estableix un annex destinat a la 

incorporació del professorat. 

 



 

                                                                                                                  Escola Associada a la UNESCO 

32 

 

. Pla de lectura: És el document que programa les activitats i objectius del foment de 

la lectura. 

 

. Pla TAC:  Defineix els objectius, continguts i activitats de les competències digitals 

de l’alumnat i els programes i les aplicacions emprades. 

 

. Pla de convivència. Reflecteix totes les accions que el centre docent desenvolupa 

per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la 

convivència i la gestió positiva de conflictes. 

 

. Pla d’avaluació interna. Proporciona un coneixement aprofundit i interrelacionat de 

la realitat educativa, útil per a la presa de decisions que contribueixi a la millora de 

la gestió del centre i de la gestió del currículum, posant una atenció especial en la 

millora dels resultats d’aprenentatge de l’alumnat. 

 

. Pla de formació.  Conté els objectius i indicadors d’avaluació de la formació 

encaminades a l’actualització professional dels docents per millorar la tasca 

educativa. 

 

. Pla d’atenció a la diversitat. El Pla d’atenció a la diversitat és el document que 

recull el conjunt de mesures que la nostra escola porta a terme per tal d’atendre 

d’una forma més personalitzada a tots els alumnes. 

 

 

L’actual Projecte Educatiu és aprovat pel màxim òrgan per participació a l’escola,  

Consell Escolar el dia 30 de gener de 2017,  amb el vist – i – plau del Claustre de 

mestres en data 25 de gener de 2017, tal com consten en les actes corresponents. 

 

Es revisarà o modificarà quan es cregui oportú a instància de l’Equip Directiu, del 

Claustre de mestres o del Consell Escolar.   
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La secretària del centre                                         El director 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Mª Calderero Arcos                                         Xavier López Ortín 

 

Barcelona, 30 de gener de 2017 


