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1. INTRODUCCIÓ

El Projecte Educatiu de Centre és el document bàsic del funcionament de la

vida escolar. 

El seu principal objectiu és definir la línia educativa del centre responent a les

següents preguntes:

- On ens trobem?

- qui som? 

- què volem?  i 

- com ens organitzarem per a aconseguir-ho?

Totes les accions que es duguin  a terme  han  de respondre a aquesta la línia

marcada.

2.  CARACTERÌSTIQUES  DE  L’ENTORN  DEL  CENTRE  I  ELS   TRETS
D’IDENTITAT.

2.1.Ubicació, situació soci-econòmica i cultural de la zona.

Aquest centre es va inaugurar l’any 1988 com a escola d'una línia. El curs

1995-1996 va ser  fusionat amb el CP Sant Francesc Xavier. 

Actualment consta de dos edificis separats per l'avinguda Portossaler, fet que

dificulta la comunicació del claustre. A l'edifici de baix es troba infantil i 1r i 2n de

primària i  a l'edifici de dalt de 3r  a 6è de primària.

Es troba ubicat a les afores de la localitat de Sant Francesc, pròxim a la Sala

de cultura, el Centre de professors, el casal social "Es Molí" i el poliesportiu. 

 La població  de Formentera es troba principalment  disseminada,  per tant  el

nostre centre rep alumnes de tota l'Illa.

L’activitat  principal  dels  pares  és  l’hostaleria  i  serveis  complementaris

d’hostaleria.  Disposen  d’un  nivell  econòmic  mitjà,  tot  i  que  s’ha  de  destacar  un

augment considerable durant els darrers anys de famílies immigrants amb un nivell

econòmic baix i amb una situació prou precària. Aquestes circumstàncies provoquen

que  no  hi  hagi  una  continuïtat  massa  estable,  amb llargues  absències  durant  el

període escolar, sobretot durant els mesos de Desembre i Gener, donat que l'estiu és

la temporada alta de feina dels pares.
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La matrícula del centre és de 433 alumnes. En els darrers deu anys, el nombre

d’alumnat ha augmentat un 22,6% amb un increment de la ràtio de 5,5 alumnes per

aula.

       Un 50% de les famílies té nacionalitat estrangera: un 17% provenen de països

europeus,  especialment  d’Itàlia,  un  20% són  originaris  de  països  sud-americans,

especialment Argentina i Colòmbia, i un 12,9% prové de Marroc.

En relació  a les llengües  el català i el castellà són les més emprades amb els

fills, amb una lleugera avantatge del castellà (un 49%de les famílies parlen castellà a

casa seva i un 38% parlen català). Un 13 % de les famílies parlen altres llengües.

La majoria dels alumnes viuen amb el pare i la mare, però cada vegada són

més freqüents altres models de família.

L'alumnat fa activitats extraescolars principalment esportives.

1.2 Tipologia escolar.

El CEIP Mestre Lluís Andreu és un centre de doble línia de titularitat  pública.

Nivells educatius:

- Educació Infantil de 4t a 6è. 

- Educació Primària de 1r a 6è.

Finançament:

El Centre està finançat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

El Consell de Formentera s’ocupa del manteniment i conservació de les instal·lacions

i de la contractació del personal de manteniment i neteja.

Característiques generals del centre:

L’escola consta de dos edificis. 

A l'edifici de baix: 

Planta baixa: 7 aules d'infantil (4 d'elles amb bany), una aula UECCO/multisensorial

(també  amb  bany),  4  aules  de  primària  (1r  i  2n),  aula  de  plàstica,  aula  de

psicomotricitat, aula d'anglès i quartet de material d'infantil  i  de psicomotricitat.  Un

espai de neteja i dos banys per primària.

Primera planta: sala de material de primària, sala de professors, dos banys per als 

professors i sala per l'orientador.

Tenim dos patis, un d’infantil amb dos zones diferenciades, una zona de gronxadors i

tobogan i l’altra de formigó amb jocs motrius i tricicles i una zona destinada a l'hort

escolar.
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El pati de primària té una pista poliesportiva i una zona d'arena amb parc infantil.

A l'edifici de dalt:

Planta baixa: 4 aules de primària (3r i 4t), secretaria i direcció, gimnàs, dos banys per

l'alumnat, seu de l’APIMA, aula de música i un espai de neteja.

Primera planta: 4 aules de primària, aula d'anglès, aula d'ordinadors, biblioteca, aula

polivalent, sala de professors, aula de material, sala de material TIC, dos banys per al

professorat i dos banys per a l'alumnat.

El pati té dues zones, una amb terra on hi ha gronxadors i una pista poliesportiva.

El nostre pati comunica amb el pavelló poliesportiu municipal i s’utilitza a les sessions

d’educació física.

Número d’unitats, d’alumnat i professorat:

- Es tracta d’una escola de doble línia ( i  actualment, triple línia en el  cas de 5è

d'infantil), és a dir, són 20 unitats, 7 d’Educació Infantil, 12 d’Educació Primària i una

d’Educació Especial.

- Durant el curs escolar 2017-18, any de redacció d’aquest document, l’escola té una 

ràtio  de  433 alumnes,  dels  quals  139  són  alumnes  d’Educació  Infantil  i   291

d’Educació Primària.

- La plantilla actual de professorat està formada per 32 mestres i 1/2:

7 tutors d’Educació Infantil, 2 +1 d'educació Infantil, 12 tutors/es d’Educació Primària,

1 +1 de primària, 2 mestres especialistes d’anglès, 1 mestre de música, 2 mestres

d’Educació Física,  2 mestres i 1/2 de Pedagogia Terapèutica, 1 mestre/a de religió

catòlica, 1 mestre/a especialista d’Audició i llenguatge, 1 mestre/a AD i un orientador

itinerant   (3  dies  a  la  setmana  en  el  nostre  centre).  També  hi  ha  dos  auxiliars

educatius.

Característiques singulars del centre:

- Horari: jornada escolar continuada de 9:00 a 14:00 hores. Obertura de centre de

8:00h a 14:00h.

- Projectes de centre:

• Projecte eco-ambiental: es treballa per a promoure l’educació i sensibilització

ambiental entre alumnes, mestres i famílies. 

• Projecte de patis: 

• Pla de dinamització del català.
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• Pla de lectura.

• Projecte de piscina.

• Pla de consciència fonològica a Infantil.

- Metodologia

El  centre  avança  en  la  implementació  de  metodologies  centrades  en  l’alumne  i

obertes  afavoridores  de  l’atenció  a  la  diversitat.  Així,  com  a  aspectes  més

destacables, des del curs 2016 - 2017 s’han suprimit el llibres de text, excepte el de

matemàtiques que seguim el projecte de Jump Math. Es treballa per projectes  i s’han

incorporat   racons  a  Educació  Infantil  i  a  Primària  amb  diferents  agrupaments

intracicle. 

- Llengua d’ensenyament:

La  llengua d’aprenentatge del  centre  és  el  català,  així  com a les  comunicacions

internes i externes. El castellà s’introdueix a partir de 1r curs de primària. Es pretén

que dominin les dues llengües per igual en acabar la primària. La llengua estrangera

(anglès) s’introdueix a partir de 4t d’Educació Infantil.

- Hi ha una part important d’alumnat estranger i/o peninsular, el qual té com a primer 

problema l’assoliment de les nostres dues llengües oficials, principalment del català,

cosa que dificulta el seu aprenentatge, i encara que intentam que tots els suports es

fassin dins l'aula, cal destacar que en els casos més necessaris (cursos superiors)

reben suport de la mestra d’atenció a la diversitat (tenen en compte el nostre pla

d'acollida a l'alumnat nouvingut) per a poder pal·liar aquest problema.

A causa d’aquest  augment  considerable  de  famílies  no  catalano-parlants,  al  curs

2017/2018 s'ha sol·licitat a Conselleria el dinamitzador lingüístic per tal de rebre una

ajuda  per  apropar  la  llengua  i  la  cultura  catalana  a  tots  els  grups  (sessions

quinzenals) 

- També s’ha de destacar que la procedència d’aquestes famílies fa que durant el

curs hi hagi moltes absències de l’alumnat per les vacances dels seus pares o per a

visitar a familiars.

- Actualment la ràtio dels grups està en una mitja de 25 per aula 

- L’escola ofereix durant tot el curs els següents serveis:

Escola matinera. En aquest, dues monitores es fan càrrec dels alumnes de 8 a 9h.

L'alumnat paga pel servei i és gestionat per l'APIMA

Transport  escolar. El  transport  és  gratuït  per  als  alumnes  d’Educació  infantil  i

Primària. Es disposa de quatre rutes: La Savina, Es Cap, Es Pujols i La Mola.
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Activitats  extraescolars. L’APIMA i  el  Consell  de  Formentera  organitzen  diverses

activitats extraescolars per a què els alumnes les portin a terme fora d’horari lectiu

algunes d'elles en les instal·lacions del centre.

Col·laboracions/participacions  de  l’APIMA.  Participa  en  les  activitats  escolars  i

extraescolars (concursos, festes, viatges,...). L’APIMA i el Claustre procuren treballar

de manera conjunta i coordinada
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2.3. Trets d’identitat del centre.

ESCOLA PER LA PAU

ACONFESSIONAL
 El  col·legi  és  pluralista  i  respectuós  amb  totes  les
ideologies i creences

CATALÀ: LLENGUA 
D'APRENENTATGE

La llengua  d'aprenentatge  del  centre  és  el  català.  El
castellà s'introdueix a partir de 1r i l'anglès a partir de 4t
d'educació infantil.

PLURAL I VALORS 
DEMOCRÀTICS

Al  nostre  centre  hi  coexisteixen  alumnes  de  diverses
procedències,  cultures  i  religions,  per  això  serà
pluralista i defensarà els valors democràtics (solidaritat,
respecte,...)

ESCOLA COMPROMESA 
AMB EL MEDI AMBIENT

A  través  del  Pla  eco-ambiental  es  pretén  realitzar

actuacions de millora ambiental  per  al  nostre centre i

per a tota la Comunitat Educativa.

COEDUCACIÓ
 Educació pera  l' igualtat sense discriminar per raons
de sexe, cultura i/o religió.

PARTICIPATIVA
ESCOLA INCLUSIVA

LÍNIA METODOLÒGICA

És  fomentarà  una  actitud  crítica.  Aprenentatge
significatiu i constructivista. Foment de la investigació i
autoaprenentatge. Educar en valors i actituds. Atenció a
la diversitat.  Conèixer i  respectar el  nostre entorn i  la
seva  realitat  sociocultural.  Introducció  en  les  noves
tecnologies. Promoure la participació de les famílies.

ESCOLA  ARRELADA  EN 
L’ENTORN
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CONFESSIONALITAT:

L’Escola és i vol ser ideològicament pluralista, sobretot en els seus vessants

polític i religiós.

Això  significa  respecte  envers  totes  les  ideologies  i  creences  i  intentar  donar  a

l’alumnat les informacions tan objectivament com es pugui perquè progressivament

es  formi  els  seus  propis  criteris  i,  analitzant  la  realitat,  pugui  prendre  decisions

responsables. 

Els  pares/les  mares  són  els  que  decideixen  voluntàriament  per  l’opció  de

Religió Catòlica o per l’opció d’alternativa.

LLENGUA D’APRENENTATGE:

El  Centre  disposa  d’un  Projecte  Lingüístic  com  a  conseqüència  del  qual

l’ensenyament  és  íntegrament  en  català,  exceptuant  les  assignatures  de Llengua

Castellana i Anglesa.

LÍNIA METODOLÒGICA:

Els aspectes referents a la línia metodològica que el nostre centre vol seguir

són els següents:

-  Fomentar  la  investigació,  la  recerca  d’informació  i  l’autoaprenentatge  

desenvolupant l’esperit crític.

- Treballar paral·lelament la teoria i la pràctica adaptant-la a la vida quotidiana.

- Donar especial importància a l’educació en actituds i valors com a l’adquisició

de tècniques i continguts.

- Adaptar els continguts i activitats als ritmes d’aprenentatge dels alumnes.

- Crear hàbits de respecte mutu i col·laboració.

- Fomentar el coneixement respecte per l’entorn i la realitat sociocultural que 

els envolta.

- Actitud oberta davant els avanços tecnològics.

- Procurar una estreta col·laboració i coordinació amb les famílies.

PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS:

El nostre centre escolaritza a alumnes de diverses procedències, cultures i

religions. Per tant, estam oberts a aquest pluralisme mitjançant el desenvolupament

d'actituds de col·laboració i de respecte a la diversitat afavorint la integració de tots
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(alumnat nouvingut, famílies de diferent nivell social i cultural...). Valorem la diversitat

de cultures com a font d’enriquiment per a tots. 

Es  portarà  a  terme  el  pla  d’acollida  amb  l’arribada  d’alumnat  nouvingut

potenciant  activitats  integradores  que  ens  ajudin  a  conèixer,  acceptar  i  valorar

aquestes  cultures  i  evitar  d’aquesta  manera  qualsevol  tipus  de  discriminació.  Es

procuraràuna  formació  ètica,  moral  i  cívica  basada  en  els  drets  humans  i  en  la

tolerància.

COEDUCACIÓ: 

Treballem per a l’eliminació de discriminacions o autodiscriminacions i per a la

superació de mites, tabús i diferenciació de papers assignats a l’home i a la dona de

cara a la formació de la seva identitat i autoconcepte. 

Proporcionem una coeducació efectiva amb igualtat de condicions. 

ESCOLA COMPROMESA AMB EL MEDI AMBIENT: 

El nostre centre té una Comissió de Medi ambient amb l’objectiu d’elaborar i

dur a terme un pla eco-ambiental. En aquest Pla es pretén realitzar actuacions de

millora ambiental per al nostre centre i per a tota la Comunitat Educativa. 

Els objectius d’aquest pla defineixen clarament la nostra “política ambiental”,

tant en la gestió dels recursos del centre (aconseguir un centre més net i ecològic)

com en l’educació en valors per a adquirir bons hàbits mediambientals. Així, trobem

com a propòsits: 

- Valorar les necessitats del centre.

- Prevenir, reduir i eliminar l’impacte ambiental de les activitats del nostre centre. 

- Fomentar l’ambientalització en totes les activitats del centre: projectes, sortides,...

relacionades amb aquest tema. 

- Treball amb les institucions. 

-  Informar,  formar  i  promoure  l’educació  i  sensibilització  ambiental  a  alumnes,

mestres i famílies. 

- Promoure la reducció, la reutilització, la separació i el reciclatge del material emprat

a l’escola (paper, envasos...). 

- Afavorir la participació de les famílies en la matèria ambiental. 

- Prendre consciència de l’estalvi d’aigua, energia i paper adquirint hàbits d’estalvi,

sostenibilitat i actituds respectuoses amb el medi ambient.  

- Reforçar l’idea de que entre tots, podem fer sempre alguna cosa per protegir el

nostre medi natural. 
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L’educació ambiental ha de ser a les aules però també s’ha de viure, perquè

tot això influeix en l’adquisició d’uns hàbits i d’unes pautes de comportament.

MODALITAT DE LA GESTIÓ INSTITUCIONAL: 

La gestió  de l’escola és una tasca que han de realitzar  conjuntament i  de

manera harmònica tots els membres de la comunitat educativa propiciant un clima de

diàleg, tolerància i respecte. 
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2. VALORS I OBJECTIUS EDUCATIUS. OPCIONS PEDAGÒGIQUES.

2.1. Valors

• Foment del respecte, la tolerància i empatia envers les persones.

• Potenciar una actitud d’esforç, innovació i treball ben fet.

• Respecte a la diferència i al ritme evolutiu dels alumnes, fomentant la seva 

actitud curiosa i crítica.

2.2. Objectius generals. 

- Aconseguir el desenvolupament individual de les capacitats cognitives, motrius, 

d’equilibri personal, de relació i d’inserció social que li permeti actuar amb autonomia 

als àmbits familiar, escolar i social amb què es relaciona, mitjançant una formació 

comuna a tots els infants. 

- Adquirir els elements bàsics de la cultura, els aprenentatges relatius a l’expressió i 

la comprensió oral i escrita, a la lectura, a l’escriptura, al càlcul, a la geometria i al 

raonament lògic, i a l’expressió gràfica, artística i corporal. 

- Aconseguir una interacció progressiva amb el medi amb una actitud positiva i de 

respecte. 

- Adquirir la consciència de pertànyer a la comunitat de les Illes Balears i valorar les 

actituds solidàries i no discriminatòries, per tal d’assumir els deures i exercir els drets 

com a ciutadans i ciutadanes.
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2.2 Objectius específics. 

2.2.1. ÀMBIT PEDAGÒGIC

-  Fomentar  l’observació,  la  curiositat,  la  investigació,  recerca  d’informació,  la

formulació i verificació d’hipòtesis, la manipulació i l’experimentació, la descoberta

com a base de l’aprenentatge. 

-  Desenvolupar l’esperit  crític,  la iniciativa personal,  responsabilitat,  interès i  la

creativitat.

-  Dur  a  terme  el  pla  d’acollida  amb  l’arribada  d’alumnat  nouvingut  potenciant

activitats  integradores que ens ajuden a  conèixer,  acceptar  i  valorar  aquestes

cultures i evitant d’aquesta manera qualsevol tipus de discriminació.

- Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les

persones, valorar-ho com a font d'enriquiment per a tots. 

- Desenvolupar el currículum a través de les competències bàsiques. 

- Potenciar la interrelació escola-medi. 

-  Desenvolupar  les  competències  matemàtiques  bàsiques  i  iniciar-se  en  la

resolució de problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de

càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, així com ser capaços d’aplicar-los

a les situacions de la vida quotidiana. 

-  Conèixer  els  valors  i  les  normes  de  convivència  per  actuar  d’acord  amb

aquestes. 

- Desenvolupar les habilitats instrumentals bàsiques: lectura, escriptura, expressió

i càlcul. 

- Vetllar per a què la disciplina es basi en el diàleg i la reflexió , la cooperació i el

respecte, evitant l’autoritarisme i els càstigs. 

- Utilitzar amb fluïdesa la llengua catalana i la llengua castellana, de manera que

puguin ser emprades com a llengües de comunicació i d’aprenentatge. 

- Adquirir l’hàbit de la lectura com una via d’accés a la informació, al coneixement i

al plaer. 

- Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació desenvolupant un

esperit crític davant els diferents missatges. 
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-Conscienciar als alumnes sobre la importància i conservació del medi ambient. 

2.2.2. ÀMBIT INSTITUCIONAL 

- Afavorir les relacions entre el centre i l’entorn sociocultural que l’envolta. 

- Afavorir la comunicació i el diàleg entre tots els mestres mitjançant les reunions

que siguin necessàries (claustre, cicle, suport...). 

- Fomentar la participació activa de tots els membres de la Comunitat Educativa 

dins la vida social i cultural del Centre. 

-  Participar  en  diferents  activitats  culturals  i  educatives  proposades  per

institucions, sempre que siguin coherents amb la P.G.A. i els objectius d'aquest

PEC. 

-  Establir  relacions  de  coordinació  i  col·laboració  amb  altres  centres  de

procedència dels alumnes i el centre de secundària del nostre municipi. 

-  Coordinar-se amb aquells  centres o organismes que atenen algun alumne/a

nostre. 

- Obrir les instal·lacions per a la utilització pública de l'edifici per entitats sense

ànim de lucre i amb finalitats d'interès social, en coordinació amb el Consell. 

2.2.3. ÀMBIT ADMINISTRATIU 

-  Desenvolupar  i  utilitzar  instruments  eficaços  per  a  la  comunicació  interior  i

exterior. 

- Fomentar que els professors, pares i alumnes intervinguin en el control i gestió

del centre a través dels canals que regula la llei. 

- Mantenir informatitzada la gestió acadèmica, administrativa i econòmica 

3.2.4. ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 

- Establir vies de comunicació efectives de pares, alumnes i professors. 

- Afavorir al màxim la relació família – escola i la participació d’aquestes en 

la  dinàmica  del  centre  (entrevistes  personals  entre  els  pares  i  mares  i  el
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professorat, formar i informar de manera permanent a les famílies sobre temes

d’interès  educatiu,  col·laborar  conjuntament  en  la  recerca  de  solucions  als

possibles problemes derivats del procés d’ensenyança i aprenentatge, potenciar

la  participació  de  pares  i  mares  en  la  realització  de  les  diferents  activitats

proposades al centre...). 

- Potenciar la bona convivència entre tota la Comunitat Educativa fomentant els

hàbits democràtics. 

- Promoure la resolució de conflictes i de l’incompliment de les normes bàsiques

de convivència (Pla de Convivència). 

-  Fomentar  i  recolzar  la  participació  del  professorat  en  activitats  de  formació

permanent a través de l’assistència a cursos, seminaris i assessoraments que es

facin en el centre, a través de contactes amb altres institucions, centres, visites a

escoles... 

- Mantenir i vetllar per l’ús i funcionament correcte dels serveis que ofereix 

l’escola (escola matinera, transport escolar, activitats extraescolars). 

-  Coordinar  i  afavorir  el  bon  funcionament  del  personal  del  Consell  (neteja  i

manteniment). 

-Tenir molt present el Reglament d’organització i funcionament del centre, i el Pla

de convivència a la vida diària del centre escolar. 

3.PRINCIPIS I CRITERIS BÀSICS QUE CARACTERITZEN EL CENTRE REFERITS

A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA, L’ORIENTACIÓ I L’AVALUACIÓ.

3.1. Intervenció educaiva.

Els  principis  i  criteris  bàsics  que regulen el  nostre  procès d'ensenyament  i

aprenentatge són:

a) L'alumnat és el protagonista del seu aprenentatge. L'alumnat aprèn a partir de les

seves motivacions, basant-nos en els seus interessos i el seu context social

b) Principi  d'inclusivitat:  Utilitzar fórmules metodològiques i  dinàmiques d’aula que

motivin,  interessin  a  l'alumnat  i  aquest  pugui  respondre  amb  l'ús  de  les  seves

capacitats, emprant el model de suport universal

b)  Dur  a  terme  activitats  que  facin  possible  un  aprenentatge  significatiu  del

currículum. 
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El model metodològic que el centre considera més adient per donar resposta a

aquests principis d’intervenció es basa en el  treball  cooperatiu, realitzant activitats

organitzades per racons a les àrees instrumentals i treballant part del currículum de

Naturals i Socials Co amb projectes de treball, que ens permeten adquirir estratègies

d’aprenentatge  autònom.  L’organització  del  treball  per  racons  varia  en  funció  del

nivell educatiu en el qual es du a terme:

1. A  Educació  Infantil  les  activitats  proposades  als  racons  són  lúdiques  i

significatives per l’alumnat i permeten treballar a diferents nivells de dificultat.

Pels continguts de l’àrea de comunicació i representació també es treballa a

partir  d'experiències  de la  vida  seguint  un  poc  el  model  dels  projectes  de

treball a primària.

2. A Educació Primària en les àrees instrumentals, el treball per racons s’utilitza

per realitzar activitats de reforç i consolidació dels continguts treballats a partir

dels escrits de l'alumnat i que es poden abordar des de diferents nivells de

dificultat, de tal manera que tot l’alumnat pot participar de la mateixa dinàmica

en grups heterogenis. Aquest dinàmica també es fa extensible a les activitats

d’avaluació.  Als  racons  s’ha  de  posar  l’èmfasi  en  els  objectius  mínims

prescriptius i s’han de dissenyar activitats lúdiques i motivadores i/o basades

en les experiències de la vida quotidiana. A l’àrea de Naturas i  Socials es

treballa  part  dels  continguts per  projectes de treball,  partint  dels interessos

dels nins i centrant-se en l’aprenentatge de continguts procedimentals.

3.2.Orientació: 

L’avaluació  serà  global,  continua  i  formativa  i  es  basarà  en  l’observació

sistemàtica de l’alumne individualment i en grup, i s'atendran les característiques de

cada  un  dels  alumnes.  L'alumnat  NESE  és  avaluat  en  funció  de  les  seves

adaptacions curriculars. 

Les  proves inicials  ,que  es  passaran  el  mes  d’octubre,  es  basaran en els

objectius generals i els mínims del curs anterior i seran el referent de la programació. 

A l’hora d’avaluar als infants, durant el curs, per elaborar les proves s’han de

tenir en compte els objectius generals i  els mínims.  Seguint el  procés  d'avaluació

contínua,  quan  es  detecta  que  un  alumne  no  és  capaç  d'assolir  els  objectius

proposats,  s'estableixen  mesures  necessàries  més  adients  per  tal  de  facilitar  el

procés d'aprenentatge. 
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A final de cicle es passaran les proves de mínims de les àrees instrumentals

als alumnes que no han assolit els objectius durant el cicle. 

Pel que fa a la informació que es dóna als pares sobre l’evolució dels alumnes

es farà de la següent manera: 

� Es mantindrà una reunió general  a principi  de curs on es donarà a

conèixer als pares els objectius generals del centre per aquest curs i les activitats per

assolir-les,  el  pla d’avaluació,  les normes de convivència del  centre,  les activitats

complementàries, etc. 

� Els tutors informaran tres cops als pares dels progressos dels seus fills

mitjançant el lliurement d’un informe. 

� El  tutor  mantindrà,  com  a  mínim,  una  entrevista  individual  cada

trimestre amb els pares de cada alumne. 

� També  utilitzarà  l’agenda  per  informacions  a  nivell  individual  i  les

circulars a nivell de cicle o centre. 

Abans que es facin els informes es duran a terme les juntes d’avaluació per

nivells on tots els professors (tutors, professors de suport, especialistes i equip de

suport) aporten informació sobre cada alumne en concret. 

4.OBJECTIUS DEL CENTRE AMB LA FINALITAT D’ACONSEGUIR L’EDUCACIÓ EN

LA DIVERSITAT.

               

El nostre centre no enten l'escola com a un agent assistencial, ni terapèutic,

sinó com un agent social i socialitzador. I com a tal intentam que tots els alumnes es

desenvolupin com a individus integral i social.

Per  aquest  motiu  els  nostres  objectius  principals  d'atenció  i  eduació  a  la

diversitat i les actucaions seran les següents:

OBJECTIUS ACTUACIONS

- Potenciar una escola inclusiva

- Respectar i atendre la diversitat.

- Facilitar les coordinacions per 

programar i avaluar les intervencions

- Afavorir que tots els suports es fassin 

dins l'aula.

- Organització horaria més flexible i 

globaitzada, per a tot el centre.
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- Optimitzar els recursos humans.

- Optimtzar diferents recursos materials

- Treballar un currículum més obert.

- Utilitzar estratègies metadològiques 

que  potenciïn l'atenció a la diversitat.

 

- Diferent tipus de suport (racons, 

desdoblaments, suport individual i/o en 

petit grup,...)

- Reunions de Coordinació de l'equip de 

suport, dins l'horari lectiu, sempre que 

sigui possible, quinzenalment.

- Optimitzar recursos humans i materials.

- Ús de diferents estratègies que faciliten 

l'atenció a la diversiat: racons intracicle 

en les dues etapes, projectes globalitzats,

padrinet lesctor a tots els nivells,....

5.TRACTAMENT TRANSVERSAL,  EN LES ÀREES,  MATÈRIES O MÒDULS,  DE

L'EDUCACIÓ EN VALORS

              L'educació en Valors es refereix a les capacitats que permeten als alumnes

viure plenament i contribuir al benestar dels qui els envolten, tant dels qui els són

més  propers  com dels  qui  els  són  més  llunyans. En  el  món  complex  d’avui  és

imprescindible  treballar  actituds  que,  des  d’uns  principis  morals  compartits,

contribueixin a la convivència, al respecte dels drets de les persones i a l’assoliment

d’unes condicions de vida dignes per a tothom. 

L'alumnat, en el marc d’una escola inclusiva, han d’aprendre a ser competent

per  viure  i  conviure  d’acord  amb els  valors  propis  d’una societat  democràtica:  la

llibertat i la responsabilitat personal, la solidaritat, el respecte, la igualtat i l’equitat.

Ser  competent  en  aquesta  àrea  significa  poder  detectar  situacions  de  la  vida

quotidiana, a casa, a l’escola, al barri, etc., que permetin respondre i actuar des d’una

perspectiva de caràcter ètic. 

Cal posar un èmfasi especial en l’assoliment d’actituds i d’hàbits de conducta

al  llarg  de  tota  l’etapa  i  en  l’adquisició  d’habilitats  mentals,  d’autoconeixement,

d’autocontrol,  d’empatia  i  d’assertivitat.  Serà  tasca  de  l’equip  de  mestres  d’anar

concretant  els  aspectes que es  treballaran en cada curs,  adaptats  als  processos

maduratius dels infants. Tanmateix, tota la vida del centre ha de ser coherent amb

l’esperit de respecte, justícia i col·laboració que es desprèn d'aquests continguts i que

no només són responsabilitat d’una àrea, sinó que són una finalitat transversal de

tota l’escola. 
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El treball dels valors ha de promoure la interiorització dels hàbits més que no

pas la memorització de coneixements, si bé certes informacions són necessàries.

Aquesta interiorització s'ha d'aconseguir realitzant  activitats de simulació, de reflexió,

de joc, de lectura, i ha d’utilitzar els recursos audiovisuals i digitals com a elements

de cerca d’informació alhora que ajuden al debat i al contrast d’opinions. 

La mateixa dinàmica de l’aula i  de l’escola dóna molt  sovint  situacions que

permeten aquesta reflexió i debat. Les actituds i els valors s’adquireixen sobretot a

partir de les vivències i l’observació dels models socials. Els dies internacionals que

proposa l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i que serveixen per sensibilitzar

la població en general: el de la pau, el de les persones grans, el del desarmament, el

de la tolerància, el dels drets dels infants, etc., són sempre una bona oportunitat per

posar l’èmfasi en les informacions i actituds, erò caldrà advertir que no té sentit fer

d’aquests  dies  excepcions  de  bones  pràctiques  si  aquestes  no  es  perllonguen

després en les activitats del dia a dia. 

El  treball  en  equip  i  cooperatiu  és  una  metodologia  que  en  si  mateixa  ja

promou valors de col·laboració i unes relacions personals d’empatia. El docent haurà

de crear un clima de tranquil·litat, de diàleg i de confiança que faciliti la comunicació i

l’expressió d’idees i sentiments.

Els  objectius  que  esperam  aconseguir  al  final  de  l'etapa  de  primària,  es

treballaran en tres dimensions:

DIMENSIÓ PERSONAL

1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels

propis actes.

2. Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les dificultats i per assolir un

benestar personal.

3.  Qüestionar-se  i  usar  l’argumentació  per  superar  prejudicis  i  consolidar  el

pensament propi. 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL

4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions,

creences i les cultures que les conformen.

5.  Aplicar  el  diàleg  com a  eina  d’entesa  i  participació  en  les  relacions  entre  les

persones. 

6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i

les actituds de convivència. 
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DIMENSIÓ SOCIAL 

7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.

8.  Mostrar  actituds  de servei  i  de  compromís  social,  especialment  davant  de  les

situacions d’injustícia.

6.ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE

 6.1. Òrgans de govern

Cal distingir entre òrgans de govern unipersonals i col·legiats.

a) En els unipersonals:

Direcció,  Cap  d'estudis  i  Secretaria  cada  un  amb  les  seves  competències

atribuïdes per la llei.

b) En els col·legiats:

Equip Directiu: Compost pel Director/a. Cap d'Estudis, i Secretari/a

Consell  Escolar:  És l'òrgan de participació  dels  diferent  sectors  de la  comunitat

educativa en el funcionament i govern del centre. Compost pel Director/a que n'és el

president/a; el/la Cap d'estudis; 5 representants dels mestres; 4 representants dels

pares  i  1  representant  de  l'AMIPA;  a  més  d'un  representant  de  l'Ajuntament  de

Formentera i el/la secretàri/a del centre que tendrà veu, però no vot.

Claustre: El claustre és l'òrgan propi de participació del professorat en el govern del

centre i té la responsabilitat de planificar, coordinar, decidir i, així mateix, informar

sobre les pràctiques docents que es duen a terme al centre.

Compost per la totalitat de mestres depenents de la Conselleria d'Educació i presidit

pel Director/a.

4.2 Professionals que hi treballen

El  CEIP Mestre  Lluis  Andreu té  una plantilla  total  de  professorat  amb destinació

definitiva o interina al centre  de 32 mestres i 1/2. Distribuïts de la següent manera:

ESPECIALITAT Nº DE MESTRES

Atenció a la Diversitat 1

Ed. especial, audició i llenguatge 1

Ed. especial, pedagogia terapèutica 2 1/2

Ed. física 2

Ed. infantil 9

Ed. primària 13
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Idioma estranger. Anglès 2

Música 1

Orientador 1

A partir d'aquesta plantilla cada any es perfila la quota de professorat i s'hi

inclouen les comissions de servei, interins...

4.2.1 Personal extern

EOEP: Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica compost per un/a

orientador/a  que aten les demandes d'avaluaciópsicopedagògica de l'alumnat.

ATE: 2 Auxiliars Tècnic Educatiu. Desenvolupen tasques d'atenció a l'alumnat

amb dificultats per desenvolupar-se en tasques no acadèmiques.

Dinamitzador Lingüístic: Promogut per Conselleria (a partir del curs2017-2018). Un

mestre  voluntari  per  ajudar  a  cumplir  els  objectius  de  normalització  lingüística  al

centre

Bidell:  Personal laboral del Consell  de Formentera destinat a tasques pròpies de

manteniment  compartit amb l'escoleta Sa Miranda.

Netejadores: Personal laboral del Consell de Formentera destinades a tasques de

neteja de les instal·lacions de l'escola a temps complet.

4.3 Estructura de participació de les entitats que incideixen en el centre

4.3.1 Òrgans de participació

L'AMIPA:  És  l'òrgan  de  participació  de  les  famílies.  És  l'encarregada  de

desenvolupar diferents activitats durant el curs i també gestiona l'escola matinera.

Té els seus propis estatuts i Junta Directiva i un espai reservat a l'escola a mode de

despatx.

Delegats d'aula: És l'òrgan de participació de l'alumnat. Hi formen part els delegats

de totes les aules de primària. Tenen funcions de portaveus dels seus companys i

s'estableix com a mínim una reunió per trimestre amb l'Equip Directiu.

Assemblea de pares i mares: Des del curs 2016-017 cada nivell, des de 3 anys fins

a 6è de primària, té un delegat que es reuneixen una volta cada trimestre amb l'equip

directiu per exposar les seves inquietuds i dubtes.
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7.COORDINACIÓ AMB SERVEIS I INSTITUCIONS

Totes les  persones que d'una forma o  d'una altra  intervenen en el  procés

ensenyament aprenentatge de l'alumnat i interactuen entre ells constitueixen de fet

una comunitat  educativa.  La  comunitat  educativa  actua més enllà  de  l'espai  físic

delimitat pel centre escolar com a tal i la seva actuació estén les seves intervencions

a un àmbit superior. 

A continuació exposem les relacions del centre amb altres agents que d'una

manera directa o indirecta poden intervenir o estar afectats en possibles conflictes. 

Relacions del centre amb...

Les famílies

Tutoria i atenció a pares
Assignació d'una hora setmanal, concertant
cita  amb  el/la  mestre/a  o  a  requeriment
d'aquest. 

Entrega de notes 

Breu entrevista personal amb les famílies al 
final de la 1ª avaluació (infantil) i al final de 
curs (infantil-primària) per comentar els 
resultats acadèmics i el procés 
d'aprenentatge de l'alumne. 

APIMA Entrevistes amb la direcció del centre. 

Festes, celebracions, 
activitats 
complementàries

Participació  de  les  famílies  (APIMA
principalment) en l'organització i posada en
marxa  de  celebracions  al  centre.
complementàries. 

Consell escolar

Al  Consell  Escolar  del  nostre  centre  les
famílies  estan  representades  per  4
pares/mares  i  un  pare/mare  com  a
representant de l'APIMA. 

EOEP Psicopedagog/a

Tres  dies  a  la  setmana.  Ell/a  és  el/la
professional  a  qui  se li  deriven per  a  que
siguin  estudiats,  els  casos  d'alumnat  que
presenten dificultats en el seu aprenentatge,
inclòs els de tipus conductual. 

Serveis 
socials del 

Treballadora social i 
educadora social dels 

Treballen  els  casos  d'abandonament,
desprotecció,  ajuts  econòmics per  famílies
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Consell
serveis socials del 
Consell. 

amb  necessitats  i  diferents  tipus  de
conflictivitat familiar. 
També  se  li  deriven  els  casos  d'alumnes
que  presenten  absentisme  i  no  es  poden
resoldre pel centre

Consell de 
Formentera

Representant del 
Consell al Consell 
Escolar

L'Ajuntament té un representant al nostre 
consell escolar, el qual fa arribar les 
inquietuds i necessitats del centre als 
màxims responsables de la 
institució.màxims responsables de la 
institució.

Serveis 
sanitaris 

Sanitat 
S'encarreguen de les vacunacions de 
l'alumnat del nostre centre així com de les 
revisions bucodentals. 

Serveis d'emergències 
112 

Telefonem en cas d'accident i necessitat 
d’evacuació d'algú a un centre mèdic. 

O.N.G'S 

Col·laboració diferents 
campanyes solidàries. 

El centre a criteri del claustre participa en 
diferents campanyes solidàries que ens 
proposen diferents ONG'S. 

Materials didàctics 
El centre rep materials didàctics per 
treballar valors a l'aula amb l'alumnat. 

8.PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA, SI N'ÉS EL CAS, AL

CONSELL ESCOLAR (referit als centres amb EP) 

Els alumnes de Primària no formen part del Consell Escolar, però la seva veu

o les seves propostes arribaran al mateix a través del representant de la Junta de

Delegats, be ja sigui presencialment o fent arribar les propostes a qualsevol membre

del Consell Escolar que pugui incloure-les al punt de l’ordre del dia.

 

9.DOCUMENTS QUE EN FORMEN PART 

9.1. Concreció Curricular (CC). 

9.2. Reglament d'Organització i Funcionament (ROF) 

9.3. Pla de Convivència 

9.4. Pla d'Acció Tutorial (PAT) 

9.5. Projecte Lingüístic de Centre (PLC) 

9.6. Pla d'Atenció a la Diversitat (PAD) del qual en forma part el PALIC 
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10.  ALTRES  PROGRAMES  I  PLANS  ESPECÍFICS  QUE  DETERMINI  LA

CONSELLERIA  D'EDUCACIÓ  I  UNIVERSITAT  DEPARTAMENT  D'INSPECCIÓ

EDUCATIVA PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

12. DIFUSIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PEC. 

Difusió  

Tota la comunitat educativa del centre ha de tenir coneixement del PEC. 

La seva adopció i observació ha de guiar les actuacions del personal, alumnes

i famílies, que han de respectar i mantenir el caràcter i línia pròpia del centre. 

 El PEC és un document públic, així, el PEC està a disposició de tots els membres de

la  comunitat  educativa  a  la  secretaria  del  centre.  A  més,  les  famílies  rebran

informació sobre el projecte educatiu en el moment de la matriculació a través d’un

tríptic resum.

Els  criteris  pedagògics  del  PEC  orienten  l’exercici  professional  de  tot  el

personal que  treballa al centre. 

Seguiment i avaluació

               El PEC s’ha de revisar cada 5 anys amb la participació de tota la comunitat

educativa.

Cada curs, a més, es realitzen enquestes de satisfacció a famílies, mestres i alumnes

per tal de marcar les línies de treball del centre.

Es posarà especial atenció al desenvolupament de la posada en pràctica del

mateix,  així  com  als  resultats  finals  obtinguts.  En  aquest  sentit,  el  seguiment  i

avaluació  del  mateix  tindrà  una  especial  importància  en  el  marc  de  la  nostra

intervenció. 

En el nostre cas, ens proposem realitzar una avaluació en dos àmbits: 

a) Avaluació de procés. 

Una  vegada  a  l’any,  coincidint  amb  l’elaboració  de  la  Memòria  Anual,  el

revisarem, a fi de detectar possibles disfuncions i corregir-se sobre la marxa. 

b) Avaluació final de resultats. 
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S’avaluarà sota els criteris següents: 

- Dinamització dels òrgans de govern i de coordinació docent del centre i impuls de la

participació en aquests dels diversos col·lectius de la comunitat educativa. 

- Gestió dels recursos humans i materials per a proporcionar una oferta educativa 

àmplia i ajustada a les demandes socials. 

- Organització de les activitats extraescolars que afavoreixin l’obertura del centre 

connectant aquest amb el seu entorn. 

- Disponibilitat per a atendre l’alumnat i les seves famílies oferint informació i 

responent a les seves demandes. 

- Impuls i posada en marxa de programes i iniciatives d’innovació i formació que 

milloren el funcionament del centre. 

Com a resultat del procés avaluatiu, l’equip de cicle acordarà les propostes de

millora  pertinents  per  al  proper  curs.  El  Cap  d’Estudis  recollirà  les  conclusions  i

propostes  del  curs  anterior  en  forma  d’objectius  i  orientacions  per  al  curs

corresponent. 

Els àmbits on es durà a terme l’avaluació seran: 

• Reunions regulars d’Equip Directiu, claustre, comissió de suport i Cicle. 

• Reunions d’avaluació de nivell a final de trimestre. 

Tant en l’avaluació de procés com en l’avaluació final de resultats, procedirem

a valorar  el grau de consecució dels objectius proposats en el present PEC, i a les

accions dutes a terme per a aconseguir-los. Els resultats de l’avaluació duta a terme

es presentaran a la comunitat educativa per mitjà de dos vies principalment: 

1. L’equip docent serà informat a través de la presentació de la Memòria Anual al final

de cada curs. 

2. El Consell Escolar rebrà i discutirà el PEC en el cas que aquest hagi estat retocat

i/o actualitzat

Els indicadors que ens poden ser útils per l’avaluació del projecte són: 

• Adequació del pla, objectius i metes. 

• Adequació del disseny d'activitats i la seva integració curricular.

• Rendiment  en  els  aprenentatges  habituals,  emocionals  i  significatius  de

comunicació dels alumnes. 

• Grau de col·laboració de professorat, famílies i altres agents. 
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• Grau d’assoliment dels objectius anualment prioritzats.

• Grau de satisfacció de les famílies

• Indicadors estàndards de centre ( proves externes de 4t d’ESO i les PAU) 

• Índex  de repetidors 
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