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Introducció i breu història de l’escola
Escoles Betlem fou creada el 1967, per iniciativa privada, a fi d’oferir a la
societat una Educació de Qualitat.
A l’Escola Betlem s’imparteixen els nivells educatius que s’indiquen a
continuació:

EDUCACIÓ MATERNAL (0-3 anys)
EDUCACIÓ INFANTIL (3-5 anys)
EDUCACIÓ PRIMÀRIA (6-12 anys)
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (12-16 anys)
BATXILLERATS (16-18 anys)

L’escola té com a titular l’entitat Betlem S.L., la qual té subscrit concert
educatiu amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
pels nivells d’educació infantil, primària i secundària, i, per tant, s’obliga a la
gratuïtat de l’ensenyament en els nivells indicats, tret d’aquells serveis o
activitats que no contempla el finançament que atorga l’administració i que
són acceptades lliurement per les famílies en el moment de formalitzar la
matrícula dels seus fills/es.
La titularitat de l’escola assumeix la màxima i última responsabilitat envers
el govern del centre: la Direcció, l’Administració i la tasca educativa que es
desenvolupa en el centre.
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Definició institucional
Característiques del context escolar: Situació i entorn
Escoles Betlem es troba a Premià de Dalt i Barcelona.
Oferim ensenyament privat concertat en les etapes:
Educació Infantil, Primària i Secundària
Oferim ensenyament privat en les etapes:
Educació Maternal i Batxillerat.

Situació de l'escola a Premià de Dalt.
Escoles Betlem té la seva seu a Premià de Dalt a la carretera del Ramal 1.
L'ensenyament d’Educació Maternal i Infantil es duu a terme a l’edifici situat
a Carretera de Premià 117. Telèfon 937513764.
Els ensenyaments de Primària, Secundària i Batxillerat es duen a terme en
els edificis situats a Carretera del Ramal 1. Telèfon 937524286.
L'escola es troba ubicada a la comarca del Baix Maresme al bell mig de la
natura, dins d'un entorn privilegiat. La seva situació li permet de gaudir d'un
clima mediterrani i d’apropar-se i fer ús de la natura que l'envolta: muntanya
i mar.

Situació de l'escola a Barcelona.
L'escola ofereix també a Barcelona l'ensenyament d'Educació Maternal a
l'Avinguda Mistral núm.20, allà on va començar ara fa 52 anys. Aquesta es
troba arrelada al barri de Sant Antoni, de l’Eixample.

Missió i visió de l’escola
L'escola vol educar els seus alumnes en el respecte i l'esforç perquè
esdevinguin autènticament la millor versió d’ells/es mateixos. Persones
íntegres,
competents
i
socialment
compromeses,
autònomes,
intel·lectualment
curioses,
creatives,
amb
capacitat
de
decisió,
entusiasmades amb els aprenentatges i amb sensibilitat pel planeta Terra.
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Trets d’identitat i caràcter propi de l’escola
Escoles Betlem es defineix com a un centre de formació integral. El seu
objectiu prioritari és el desenvolupament humà i competencial del seu
alumnat.
L’alumnat és atès i ajudat pels seus professorat per tal que desenvolupi totes
les seves intel·ligències oferint-los les eines d’aprenentatge necessàries per
a assolir les competències bàsiques.
Des del començament es fa un seguiment individual de cada alumne/a, per
tal d’ajudar-lo i orientar-lo en el seu aprenentatge. Es té present que tot
l’alumnat no té el mateix perfil i que cadascú presenta un ritme
d’aprenentatge diferent, la qual cosa exigeix una dedicació personalitzada.

Identitat de la nostra escola
La nostra escola és i vol ser ideològicament plural, catalana, amb projecció
internacional, no confessional i recolzada en els principis de l’humanisme.
L’escola respecta totes les ideologies i creences i transmet els coneixements
a l’alumnat de la manera més objectiva possible, per a facilitar la formació
progressiva de criteris propis, l’anàlisi de la realitat, l’assoliment de les
competències bàsiques i la presa de decisions responsables. Les famílies han
d’ajudar els seus fills/es en aquest procés, a partir de la seva pròpia vida i
del diàleg amb ells/es.
L’escola i família són corresponsables de l’educació de l’alumnat.

Objectius generals de la nostra escola:
El desenvolupament de les diferents intel·ligències de l’alumnat
respectant la personalitat de cada alumne/a.
La formació en el respecte dels drets i de la llibertat fonamentals i en
l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics
de convivència.
L’adquisició de les competències bàsiques, d’hàbits intel·lectuals i de
tècniques de treball, així com de coneixements científics, tècnics,
humanístics, històrics i estètics.
L’assoliment complet de les dues llengües oficials (català i castellà) i de
la primera llengua estrangera (anglès).
La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural d’Espanya.
La preparació per a participar activament en la vida social i cultural.
La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.
L’educació en el respecte de l’entorn i del planeta Terra.
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Objectius específics de la nostra escola
Són les prioritats i plantejaments educatius en termes d’equitat i excel·lència,
coeducació, convivència, inclusió i atenció a la diversitat.

Objectius relacionats amb el desenvolupament i aprenentatge de les competències bàsiques
Preparar l’alumnat per a fer un ús eficaç i responsable de la llibertat.
Aconseguir el màxim desenvolupament de les intel·ligències múltiples de
l’alumnat:

•

•

La intel·ligència visual-espacial afavorint la pràctica en el món de l’art i
l’espai.
Desenvolupar la creativitat.
La intel·ligència intrapersonal per a afavorir l’autoestima i garantir una
seguretat per l’aprenentatge basada en l’esforç, el rigor, l’honestedat i
la constància en el treball.
Fomentar l’amor a la llibertat i a la diversitat, i el sentit
del respecte.
Ajudar a superar posicions tancades o intransigents.
Aconseguir que l’alumnat senti la necessitat d’influir
positivament en el món que viu.
Afavorir el coneixement de si mateix per tal de no
sobrevalorar o infravalorar les seves capacitats.
Aconseguir que l’alumnat assumeixi compromisos
personals.
Ensenyar la satisfacció del deure complert i el treball
acabat.
Fomentar la iniciativa personal.
Ensenyar que el treball ben fet (ideat, preparat, realitzat,
acabat i valorat) és el mitjà comú i ordinari per a
aconseguir la millor versió de l’alumnat i contribuir en el
benestar de la societat.
Aconseguir que l’alumne/a sigui capaç d’organitzar el seu
temps i els seus treballs escolars a casa i a l’escola
utilitzant de manera eficaç el material.
Desenvolupar la memòria.
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•

•

•
•

•

La intel·ligència interpersonal promovent el treball en equip, treball
col.laboratiu, el joc, debats, encontres, sortides, intercanvis, vivències
i viatges.
La intel·ligència naturalista apropant la ciència a la realitat de
l’alumnat; pràctiques del laboratori, sortides, treballs de síntesi,
treballs de recerca.
Enfocar, des del punt de vista científic, totes aquelles
qüestions que especialment ho requereixen en cadascuna
de les matèries.
Desenvolupar un sentit crític positiu amb rigor intel·lectual
per tal de valorar els diferents coneixements i opinions.
Atendre amb atenció especial els corrents de pensament
més influents en el món contemporani.
Observar els fenòmens de la vida diària relacionant-los
amb les matèries estudiades.
Experimentar i aplicar en la pràctica els aprenentatges.
La intel·ligència musical educant l’oïda amb audicions, educant la veu
amb el cant coral i treballant el llenguatge musical i els instruments.
La intel·ligència lògico-matemàtica afavorint activitats d’aprenentatge
que facin pensar, raonar i promoure l’esperit crític.
Treballar el càlcul mental.
Treballar l’abstracció, la capacitat d’anàlisi i de síntesi i la
deducció.
Treballar el sentit espacial, temporal i de mesura de les
coses.
Treballar la capacitat d’interrelacionar coneixements dins
d’una o diverses matèries.
La intel·ligència lingüística afavorint l’expressió i la comunicació en les
llengües que es treballen a l’escola.
Expressar correctament amb claredat i precisió les pròpies
idees, de manera oral i escrita.
Fomentar el gust per a la lectura.
Treballar la interpretació de textos escrits, gràfics i
imatges.
Treballar les tècniques de resum, esquema, definició i
subratllat.
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•
•

La intel·ligència existencial promovent activitats relacionades amb la
persona, l’univers i el món.
La intel·ligència corporal-cinestètica per:
treballar el control corporal, la flexibilitat, l’equilibri i
l’expressió física.
activar l’aprenentatge mitjançant el joc i el moviment.

Aconseguir que qualsevol activitat pedagògica proporcioni coneixement,
desenvolupi alguna aptitud i promocioni valor sense haver d’afegir noves
tasques pel mateix aprenentatge. Crear o aprofitar situacions en la vida
escolar per a transformar-les en actes educatius de formació.
Capacitar l’alumnat per a utilitzar els coneixements per a ser crític i fer
en cada moment i situació allò què s’ha de fer.
Potenciar i millorar l’ús de la llengua anglesa a l’escola. Creació d’un PILE
per a dinamitzar i coordinar les accions educatives per a assolir l’excel·lència
comunicativa en aquesta llengua.
Potenciar l’ús de les noves tecnologies dins les aules perquè els nostres
alumnes esdevinguin competents digitalment i sàpiguen fer-ne un bon ús.
Vetllar pel desenvolupament neuronal i psicomotor complementant el
currículum amb la pràctica de la natació, del judo, del ballet, del bridge, dels
escacs, de la psicomotricitat, etc.
Establir un programa de sortides, d’excursions, de colònies i d’estades
amb la finalitat de complementar les activitats curriculars de l’escola.
Assolir unes eines i uns hàbits de treball que afavoreixin l’aprenentatge
individual (deures, estudi personal, tècniques d’estudi, presentacions,
etc.) i unes habilitats que afavoreixin el treball en equip.
Fomentar les ganes de saber, la inquietud cultural i la necessitat de
documentar-se de la manera més adequada en cada cas.
Ajudar l’alumnat a centrar la seva atenció a través d’una motivació
adequada mitjançant activitats adients.
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Aconseguir que l’alumnat realitzi una autoavaluació del seu esforç i el seu
aprenentatge.
Formació continuada del professorat per a l’adequació a les necessitats
del moment.
Fomentar els següents valors: l’esforç i la voluntat, la constància en el
treball, el rigor, l’ordre, l’honestedat, la responsabilitat, la paciència, la
resiliència, la sostenibilitat i l’alegria.

Objectius relacionats amb la cohesió social (inclusió, equitat i coeducació)
La coeducació ha estat un objectiu de l’escola des de la seva fundació l’any
1967.
Evitar la discriminació i afavorir la convivència dels diferents sexes,
cultures, religions, etc.
Transmetre els valors propis de la societat democràtica: llibertat
personal, solidaritat, respecte i igualtat.
Fomentar el compromís amb la pau i els drets humans.
Respectar la pluralitat d’idees i el pensament de l’alumnat i les famílies.
Afavorir l’aprenentatge i ús del català en l’alumnat nouvingut (Pla
d’acollida).
Fomentar la generositat i l’hàbit de pensar en els altres.
Fomentar l’amistat com a valor en si mateix tant entre l’alumnat com
entre els alumnes i els professors.
Fer entendre als alumnes que en la vida personal i social són subjectes
a drets i a deures.
Sensibilitzar l’alumnat sobre les injustícies en la vida social, la
violència, la guerra, la ignorància, la manipulació, l’odi, la dignitat de
la persona, el menyspreu dels drets humans i del benestar comú, etc.
Ajudar l’alumnat a conèixer i a assumir la necessitat, la funció i els
límits de l’autoritat en els seus diversos nivells dins de la convivència
social (família, escola, societat civil,...) i la seva harmonia amb la
llibertat personal.
Ensenyar a valorar amb claredat les diverses situacions per tal de
poder actuar correctament.
Crear un clima adient que fomenti l’obertura i confiança en les relacions
tant amb els seus educadors a l’escola com amb les famílies.
Fer participar l’alumnat amb responsabilitat i esperit de servei en la
vida de l’escola.
Ensenyar a harmonitzar el respecte a la llibertat dels altres amb la
lleialtat de la pròpia personalitat i conviccions.

8

PEC
Treballar el desenvolupament dels següents valors: la sinceritat,
l’amabilitat, l’acceptació i l’equitat.
Afavorir la sobrietat i la sostenibilitat.
Assumir amb responsabilitat les pròpies decisions (comprometre’s).
Entendre l’orientació personal com a un ajut que amplia la capacitat de
decisió, que és sempre personal i lliure.
Respectar les normes establertes en les NOF.

Objectius relacionats amb l’entorn
Fomentar la participació de la comunitat escolar mitjançant la
realització de festes i celebracions com: Nadal, Sant Jordi,
graduacions, concerts, Festa de la família, etc.
Establir canals de comunicació amb la comunitat educativa:
Reunions informatives d’inici de curs.
Reunions orientatives de final d’etapa.
Web i plataforma digital escolar, blog i xarxes socials.
Cartes, agenda escolar, circulars i correus electrònics.
Entrevistes informatives, de tutoria, d’orientació, etc.
Butlletins d’avaluació i documents de seguiment acadèmic.
Fomentar la participació de la comunitat educativa en la presa de
decisions de l’escola mitjançant la participació dels representants dels
diferents sectors en el Consell escolar.
Lliurar la Carta de Compromís Educatiu, la signatura de la qual suposa
l’acceptació del caràcter propi del centre i el PE per part de les famílies.
Organitzar activitats de formació per a les famílies.
Fomentar la participació de les famílies en les activitats
d’ensenyament-aprenentatge.
Fomentar la participació del professorat i de l’alumnat en totes les
activitats que es realitzen fora de l’escola.
Promoure i organitzar intercanvis i estades a l’estranger per a apropar
i conèixer diferents cultures.
Coordinar les actuacions que es realitzen conjuntament amb
professionals externs, EAP, etc.
Establir mecanismes de cooperació i participació amb altres empreses
locals, institucions, etc.
Fomentar el treball en xarxa amb d’altres escoles i institucions
acadèmiques, i el contacte amb experiències educatives diverses.
Col·laborar amb institucions de caràcter social per a millorar la
sensibilitat del nostre alumnat i apropar-los a la realitat social.
Sensibilitzar l’alumnat perquè sigui proactiu en la millora i en la
conservació de l’entorn.
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Entendre el Pla Anual i la Memòria Anual de Centre com a eines per a
la concreció i l’avaluació dels nostres objectius i del seu grau
d’assoliment.
Fomentar el respecte per l’entorn: classe, escola, poble, ciutat, país,
natura, planeta.
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Concreció i desenvolupament del projecte
Els principis que articulen les nostres PROPOSTES CONCRETES D’EDUCACIÓ
INTEGRAL, actualitzades periòdicament en el Pla Anual del Centre, són:

Una educació al servei de la persona
L’escola és un lloc on s’empodera la persona i la seva finalitat és afavorir el
creixement i la maduració de l’alumne/a en totes les seves dimensions:
Ajudar l’alumnat a descobrir i a potenciar les seves possibilitats
físiques, intel·lectuals i afectives, i a acceptar les pròpies qualitats i
limitacions.
Afavorir el creixement de la dimensió social de l’alumne/a com a
aspecte bàsic del seu creixement integral.
Potenciar el desenvolupament de la seva dimensió ètica i transcendent.
Obrir la nostra acció educativa a la recerca del sentit de l’existència
humana.
Aquestes tres dimensions constitueixen una unitat en la persona humana,
que creix i madura a través de l’acció educativa segons l’edat i la situació
concreta de cadascú.

Una educació integradora de la personalitat
En la nostra acció educativa volem afavorir la integració de la personalitat i
el desenvolupament de les capacitats físiques, psicomotores, intel·lectuals i
afectives de l’alumnat a partir de:
El creixement, l’acceptació i la superació de si mateix.
L’expressió plàstica, corporal, dinàmica, musical i literària, entre
d’altres.
L’autonomia en l’acció, amb capacitat d’independència, decisió i crítica,
i l’exercici de la llibertat i la responsabilitat en la vida social.
El desvetllament de la sensibilitat envers el medi natural, posant
especial atenció a la seva afirmació, conservació i respecte.
La relació amb el medi sòcio-cultural, en un afany de coneixement i
millora de la societat.
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Una educació social i compromesa en la construcció del món
L’ésser humà és obert als altres, viu i es desenvolupa en la societat, i es
configura a través de múltiples i recíproques relacions amb els qui l’envolten.
L’escola té una importància rellevant per a la iniciació en la vida social, i
l’alumnat hi ha de trobar el context necessari per a poder créixer en aquesta
dimensió.
Pretenem:
Afavorir la cohesió social, la coeducació i la inclusió.
Crear un ambient que ofereixi la possibilitat d’exercir el respecte, la
cooperació i la solidaritat.
Aprofundir en l’estudi de la realitat social, en les seves dinàmiques i en
les seves opcions ideològiques.
Orientar l’alumnat de manera objectiva i crítica a interpretar els fets i
criteris que configuren aquesta realitat.
Ajudar l’alumnat a comunicar-se amb els altres i a expressar les
pròpies conviccions i experiències.
Promoure la seva preparació humana i competencial per tal que
adoptin una actitud crítica i pròpia en la societat.
Potenciar els valors com: la voluntat, la noblesa, el respecte, el treball
i l’esforç, la generositat i l’alegria.

L’escola s’insereix en el context de Catalunya i és al servei del país
Per això,
Descobreix els trets propis de Catalunya i de la resta de l’Estat
Espanyol, i pren cura de fer-los conèixer a les noves generacions.
Potencia els valors específics de la realitat catalana en un clima
d’integració i d’obertura a tots els homes i dones i cultures.
Insereix l’acció educativa en el nostre context sòcio-cultural, a través
de l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana i de la llengua castellana
i el conreu dels costums i de la cultura del país.
Facilita que les famílies vingudes d’altres llocs tinguin ocasió d’integrarse a Catalunya sense renunciar a la seva pròpia cultura.
L’escola es regeix per la Llei de Normalització Lingüística i normes de
desenvolupament a tots els nivells i en les activitats pròpies de l’escola.
L’ús de la pròpia llengua és un dret reconegut, per a contribuir a la
normalització lingüística del català, com a llengua pròpia del país, vehicular i
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d’ensenyament. En tot cas, es garantirà que en finalitzar l’escolaritat,
l’alumnat tingui un correcte domini oral i escrit d’ambdues llengües oficials i
d’una llengua estrangera, l’anglès.

L’escola és una autèntica comunitat educadora
El conjunt d’estaments treballen harmònicament i posen en comú il·lusions,
objectius i realitzacions en el marc del projecte educatiu.

L’alumnat és el centre de la comunitat educadora
És el centre del seu propi aprenentatge. L’escola ofereix tots els mitjans per
a desenvolupar la seva personalitat i per a assolir les competències bàsiques.

Atenem l’àmbit competencial i fomentem el desenvolupament intel·lectual
Per tal que cada alumne/a arribi al màxim de les seves possibilitats, moltes
activitats d’aprenentatge responen als diferents interessos de l’alumnat en
connexió amb les seves experiències personals i les seves distintes
intel·ligències.

Promovem el desenvolupament de les intel·ligències múltiples
Per aquests motius a la nostra escola adoptem un mètode de treball que
estimula:
La intel·ligència espacial afavorint la pràctica en el món de l’art i
l’espai.
La intel·ligència intrapersonal per afavorir l’autoestima i garantir una
seguretat per l’aprenentatge basada en l’esforç, el rigor, l’honestedat
i la constància en el treball.
La intel·ligència interpersonal promovent el treball en equip, encontres,
sortides, intercanvis, vivències i viatges.
La intel·ligència naturalista apropant la ciència a la realitat de
l’alumnat; pràctiques al laboratori, sortides, treballs de síntesis,
treballs de recerca.
La intel·ligència musical educant l’oïda amb audicions, educant la veu
amb el cant coral i treballant el llenguatge musical.
La intel·ligència lògico-matemàtica afavorint activitats d’aprenentatge
que facin pensar, raonar, promoure l’esperit crític.
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La intel·ligència lingüística afavorint l’expressió i la comunicació en les
llengües que es treballen a l’escola.
La intel·ligència existencial promovent activitats relacionades amb
l’espai, el món i la persona.

El professorat és el principal educador de l’alumnat a l’escola
El professorat prestarà la seva lliure adhesió als principis i objectius educatius
del Centre, concretats en el projecte educatiu i desenvoluparà la seva tasca
professional que atendrà a les normes d’organització escolar i a les
instruccions dels òrgans de govern.
Es basarà en tres punts bàsics referits a l’alumnat:
Potenciar la singularitat de l’alumnat: fer veure que cadascú és únic,
irrepetible.
Autonomia de l’alumne/a: fer que els alumnes guanyin autonomia,
treballar la reflexió per a desenvolupar la competència d’aprendre a
aprendre.
Obertura de l’alumne: fer que l’alumnat sigui capaç de comunicar allò
que pensa i sent.

La relació família i escola
La nostra concepció d’escola com a complement de la família fa que cerquem
una relació propera a través de l’intercanvi entre família i tutors, amb
l’objectiu d’aconseguir una acció educativa coherent.
L’àmbit familiar juga un paper essencial en la determinació de les actituds i
dels valors que el fill/a aprèn a interioritzar al llarg del seu desenvolupament.
Afavorim aquesta relació per a aconseguir que:
L’alumnat pugui rebre una proposta educativa coherent que garanteixi
la continuïtat de l’acció formativa iniciada a la llar i l’assoliment de les
competències bàsiques.
Els tutors/es puguin ampliar el coneixement de l’alumnat i augmentar
així les seves possibilitats d’ajuda i d’orientació.
Les famílies rebin l’oportuna informació sobre el progrés o les
dificultats dels fills/es en el treball escolar i estiguin en condicions de
donar als tutors/es el suport que necessiten en la seva acció formativa.
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L’acció educativa escolar sigui una ajuda i un estímul en el treball
formatiu que les famílies realitzen amb els fills/es.
Aquesta cooperació mútua s’ha de fonamentar en la relació constant
entre famílies, tutors, professors i direcció de l’escola. Aquesta relació és
fonamental per educar en el mateixos paràmetres per a assolir un bon
nivell de qualitat en la formació integral de l’alumnat.

Criteris per a la concreció del PEC
Criteris metodològics
L'escola es proposa d’afavorir el desenvolupament de les competències
bàsiques de l’alumnat, potenciant una metodologia educativa que se centri
en el seu assoliment.
Coordinar continguts i buscar la coherència entre les àrees o les
matèries, a fi de potenciar estratègies comunes per a aprendre.
Plantejar activitats que:
responguin a una seqüència didàctica lògica.
explorin idees prèvies.
introdueixin nous continguts.
plantegin situacions d’aprenentatge amb preguntes o reptes.
relacionin els continguts treballats amb fets reals o problemes
quotidians.
suposin aplicar coneixements adquirits i fer nous aprenentatges.
facilitin la relació de coneixements de diferents àrees o matèries.
comportin l’ús d’habilitats cognitives de complexitat diversa.
l’objectiu de les quals sigui conegut per l’alumnat.
fomentin l’autonomia i la iniciativa personal, així com la presa
de decisions amb creativitat.
Compaginar el treball de l’alumnat en el grup classe, en el treball
individual, en petit grup i en parelles.
Potenciar activitats diversificades que comportin diferents maneres
d’organitzar l’aula.
Dedicar un esforç que l’alumnat reflexioni de manera col·lectiva i
individual sobre el propi procés d’aprenentatge, a través d’activitats
d’autoavaluació i de coavaluació que orientin mesures individuals de
reforç i d’ampliació, i alhora afavoreixin la competència d’aprendre a
aprendre per part de l’alumne/a.
Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació com una
eina d’ús ordinari a l’escola en els diferents nivells.
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Fomentar la competència comunicativa lingüística i audiovisual a
través del llenguatge, que és la base de tots els aprenentatges. Per
tant, el seu desenvolupament és responsabilitat de totes les àrees i
matèries del currículum.
Encoratjar la motivació i l’esforç planificant activitats voluntàries.
Exercitar les tècniques d’estudi (subratllat, resums, esquemes, mapes
conceptuals, etc.).
Ajudar a la planificació i el control del temps de l’alumnat (estudi, oci,
etc.) per mitjà de l’agenda i l’horari personal.
Exposar en els espais comuns de l’escola mostres dels treballs realitzat
per l’alumnat, per tal de reconèixer el valor de les feines ben fetes,
realitzar una projecció positiva sobre la resta de l’alumnat i compartir
el treball realitzat amb ajut d'una estètica decorativa estimulant.
Estimular la creativitat artística, plàstica i musical en el dia a dia i en
les festes de l’escola.
Fomentar la pràctica de l’esport, especialment de la natació entès com
a un aprenentatge vital i complert. Fomentar la pràctica d’altres
esports que complementen el nostre currículum com: judo, ballet,
escacs, tennis, bridge, esquí, etc. Afavorir la participació en
esdeveniments esportius interns i externs.
Transmetre transversalment els valors establerts en aquest PEC.
Treballar la dimensió intrapersonal fomentant la cura del propi cos i el
respecte mediambiental.
Fomentar el gust per la lectura des de tots els àmbits educatius i la
biblioteca d’aula i l’escolar.
Realitzar sortides i colònies amb l’objectiu de:
Apropar la convivència entre el professorat i l’alumnat.
Millorar la convivència entre l’alumnat.
Millorar el coneixement d’un mateix.
Aprofundir en els aprenentatges.
Programar xerrades informatives i formatives per a l’alumnat.

Criteris organitzatius
L’escola és d’una sola línia i això implica que hi hagi un grup classe per a cada
nivell, de totes maneres es contempla realitzar agrupacions de menor nombre
d’alumnes (desdoblaments, grups flexibles, grups de reforç, per nivell etc.)
per tal d’afavorir el progrés de l’alumnat en els aprenentatges.
Assignar tutor en funció de l'històric del grup i les seves singularitats.
Assignació del professorat intentant facilitar la transició entre etapes.
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Buscar la coherència horària entre etapes educatives amb la finalitat
d’afavorir l’organització familiar i pedagògica.
Realitzar les sortides i entrades del centre per espais diferenciats per
etapes.
Evitar la coincidència de patis entre etapes.
Equilibrar les estones de treball i d’esbarjo segons les característiques
de l’edat.
L’equip directiu i els caps d’estudi són els responsables d’elaborar els
horaris.
Atorgar a cada matèria la franja horària més convenient, en funció de
la disponibilitat horària general.
Definir els horaris de reunió dels diferents àmbits de coordinació
pedagògica.
L’equip directiu es reuneix una hora setmanalment per tal de coordinar
i organitzar les activitats.
Organitzar la formació interna del professorat del centre. Realització
de formació permanent de tot el professorat, en funció dels objectius
del Pla Anual i les directrius de la Direcció.
Un cop obtinguda la formació externa, establir espais de treball per tal
que el professorat la pugui transferir a la resta de l’equip, en la mesura
que es pugui.

Criteris d’avaluació
Criteris generals
L’avaluació ha de ser continuada i global amb una observació
sistemàtica de l’assoliment dels objectius educatius.
Ha de ser integradora de les valoracions de totes les àrees i centrada
en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques.
L’avaluació ha d’identificar les competències i continguts assolits pels
alumnes i ha de permetre la identificació dels processos
d’aprenentatge.
Té un caràcter formatiu: l’alumnat ha conèixer prèviament els objectius
i els criteris d’avaluació i rebre un retorn qualitatiu dels resultats
obtinguts que afavoreixi la regulació de l’autoaprenentatge.
L’avaluació és una eina que permet el professorat i l’escola reorientar
la seva activitat educativa i prendre les mesures oportunes per a què
tots els alumnes assoleixin les competències bàsiques.
Realitzarem l’avaluació de les:
Competències d’àmbits diferenciades per matèries/àrees:
cada àrea/matèria establirà els criteris propis d’avaluació.
Competències transversals: s’avaluaran de manera
ponderada des de les diferents àrees/matèries.
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A l’etapa de l’educació primària, s’estableixen quatre nivells per a
avaluar el grau d’assoliment de les competències dels alumnes. Així
mateix, la qualificació s’enriqueix i concreta cadascuna de les
dimensions en què s’apleguen les competències, donant una informació
qualitativa del procés de cada alumne/a. Els resultats de l’aprenentatge
s’expressen de la següent manera: Assoliment excel·lent (AE),
Assoliment notable (AN), Assoliment satisfactori (AS) o No-assoliment
(NA).
Per a poder aprovar una matèria/àrea cal tenir el 60% de les
dimensions assolides amb una qualificació positiva: AS, AN , AE.
Per a poder assolir una dimensió cal tenir el 60% de les competències
relacionades amb la mateixa assolides amb una qualificació positiva:
AS, AN , AE.
Alumnes amb pla individualitzat. En el marc del sistema
inclusiu es contempla que, pels alumnes amb pla
individualitzat, es pugui prendre la decisió d’utilitzar criteris
d’avaluació inferiors o superiors als del nivell que li
corresponguin com a referent per a avaluar-los. En el PI s’ha
d’identificar, com a mínim, els àmbits o les àrees per als quals
s’utilitzaran aquests criteris d’avaluació inferiors o superiors
als del nivell corresponent com a referents per a l’avaluació
de l’alumne/a, i aquests s’han d’especificar.

Criteris de pas de curs i d’acreditació d’etapa a Educació Primària
L’escola segueix l’establert en el Decret vigent:
En finalitzar cada curs l’equip docent del grup prendrà les decisions
oportunes sobre la promoció de cada alumne/a. Es tindrà en compte
el criteri de l’equip docent del cicle corresponent i, de manera
fonamental, la del mestre/a tutor/a de l’alumne/a.
Cada alumne/a accedirà al curs següent sempre que hagi assolit els
aprenentatges corresponents o l’equip docent consideri que podrà
seguir el curs següent amb aprofitament i amb les mesures i els
suports corresponents.
Si no es compleixin aquestes condicions, l’alumne/a ha de romandre
un any més en el mateix curs. Aquesta decisió es podrà adoptar una
sola vegada al llarg de l’educació primària i els centres establiran
mesures específiques de seguiment, sense perjudici del que estableix
l’apartat següent.
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Els alumnes amb necessitats educatives especials podran ampliar la
seva permanència en l’etapa de l’educació primària fins a dos cursos,
sempre que això afavoreixi a la seva integració socioeducativa i a
l’evolució dels seus aprenentatges.
L’alumnat nouvingut que presenti un desfasament de més de dos anys
en el seu nivell d’assoliment de les competències es pot escolaritzar
en un curs inferior al que li correspondria per edat.
Els alumes amb altes capacitats poden flexibilitzar la permanència en
un curs o en tota l’etapa. Aquesta mesura es concretarà en un pla
individualitzat.
En finalitzar l’etapa, l’equip docent avaluarà el grau d’assoliment de
les competències bàsiques pròpies dels àmbits i el grau de maduresa
adequat de l’alumne/a i ho farà constar en l’informe d’avaluació.
S’accedirà a l’educació secundària obligatòria si s’han assolit els
objectius de l’etapa, un nivell satisfactori en les competències
bàsiques pròpies de cada àmbit i un grau de maduresa adequat. S’hi
accedirà, així mateix, sempre que els aprenentatges no assolits no impedeixin
seguir amb aprofitament la nova etapa, en la qual l’alumne/a rebrà els ajuts
i el suport corresponent. Quan no es compleixin les condicions ara
esmentades, es podrà accedir a l’etapa següent si s’han adoptat les mesures
previstes en els apartats 3 i 4 anteriors.

Criteris de pas de curs i d’acreditació d’etapa a l’ESO
Hi ha dos convocatòries: avaluació ordinària (juny) i extraordinària (juny)
Cal recordar que l’avaluació de l’alumne/a és contínua.

Promoció de curs:
Es promociona al curs següent quan:
S’ha obtingut avaluació positiva en totes les matèries.
Quan, d’acord amb els criteris d’avaluació per a cada matèria i curs,
i la consideració de l’equip docent, s’han assolit els nivells
competencials corresponents a cada curs de les matèries cursades.
Quan es té avaluació negativa com a màxim en dues matèries,
sempre que aquestes no siguin les instrumentals (català, castellà i
matemàtiques).
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De manera excepcional es pot autoritzar la promoció d’un alumne/a que
tingui tres matèries suspeses o que hagi suspès dues d’instrumentals.
Per a la promoció, cal tenir en compte que les matèries amb el mateix nom
en diferents cursos són matèries diferents.
Les proves extraordinàries s’han d’emmarcar en el procés d’avaluació
contínua.
L’alumne/a que promocioni sense haver superat totes les matèries ha de
recuperar els aprenentatges al llarg del curs següent i ha de superar
l’avaluació corresponent a aquest programa.
L’alumne/a pot repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades, com
a màxim, dins de l’etapa si no ha repetit a educació primària.
L’alumne/a objecte d’un pla individualitzat serà avaluat d’acord amb allò
establert prèviament en el pla.
En el context de l’avaluació contínua, la qualificació final extraordinària de
setembre ha de ser el resultat global obtingut a partir de la valoració de
tres elements:
L’evolució de l’alumne/a durant el curs.
Les activitats de recuperació que s’hagi proposat de realitzar al llarg
de l’estiu. La no presentació d’aquestes activitats no exclou la
possibilitat que l’alumne/a pugui fer la prova i pugui aprovar la
matèria.

Superació d’etapa i obtenció del títol de graduat/graduada en educació
secundària:
Obté el títol de graduat/da en ESO l’alumnat que hagi superat totes les
matèries de l’etapa.
Pot obtenir el títol l’alumne/a que tingui dues matèries suspeses, sempre
que aquestes no siguin instrumentals (català, castellà o matemàtiques).
De manera excepcional es pot decidir la promoció d’un alumne/a que hagi
suspès tres matèries o dues matèries instrumentals.
Es consideren matèries diferents les cursades amb el mateix nom en
diferents cursos.
L’alumnat amb Pla Individualitzat s’ha d’avaluar d’acord amb els criteris
d’avaluació d’aquest PI.
En aquesta avaluació final d’etapa cal considerar les implicacions, pel que
fa a possibilitats de cursar determinats estudis, que pot tenir per a
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l’alumne/a l’obtenció del títol de graduat en la convocatòria ordinària o bé
esperar fins a l’extraordinària.
De manera excepcional, l’alumne pot repetir quart dues vegades si no ha
repetit en cursos anteriors.

Avaluació ordinària:
SUPERACIÓ D’UNA MATÈRIA
Excepcionalment, l’equip docent pot acordar la superació d’alguna
matèria. Per a prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim
de dos terços dels membres de l’equip docent presents en la sessió.
Es poden modificar un màxim de dues matèries.
La qualificació serà de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un
asterisc.

OBTENCIÓ DEL TÍTOL AMB MATÈRIES SUSPESES
L’equip docent pot decidir que un alumne/a que té una, dues i,
excepcionalment tres matèries no superades, obtingui el títol. Per a
prendre aquesta decisió cal el vot favorable de la majoria dels membres
de l’equip docent presents. En cas d’empat, el tutor/a decideix.

Avaluació extraordinària:
SUPERACIÓ D’UNA MATÈRIA
Excepcionalment, l’equip docent pot acordar la superació d’alguna
matèria. Per a prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim
de dos terços dels membres de l’equip docent presents en la sessió.
Es poden modificar un màxim de dues matèries, entre l’avaluació
ordinària i l’extraordinària.
La qualificació serà de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un
asterisc.

OBTENCIÓ DEL TÍTOL AMB MATÈRIES SUSPESES
L’equip docent pot decidir que un alumne/a que té una, dues i,
excepcionalment tres matèries no superades, obtingui el títol. Per a
prendre aquesta decisió cal el vot favorable de la majoria dels membres
de l’equip docent presents. En cas d’empat, el tutor/a decideix.
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Per a poder votar si l’alumne/a obté el títol al setembre amb matèries
suspeses, i per a evitar que l’alumne/a abandoni la matèria, cal
contemplar els següents requisits: l’evolució de l’alumne/a al llarg del
curs, que entregui les activitats de recuperació que s’han proposat per
a l’estiu i que es presenti a la prova extraordinària i tregui un mínim
d’un 3.

Activitats per a millorar nivells de competències no assolits
L’alumnat que no assoleix correctament les competències d’una dimensió
determinada necessita una atenció especial i individual que li proporcioni un
temps extra de reflexió i maduració, i unes activitats de reforç que li permetin
superar les seves mancances.
Aquesta atenció pot ser:
Dins de l’aula amb la resta de companys però amb una feina especial,
diferent i adaptada a les seves necessitats.
Fora de l’aula amb un petit grup que mostra necessitats/mancances
similars: desdoblament (dos professors/es) per a poder treballar a nivell.
Fora de l’aula amb un professor/a: reforç individual que permet atendre
l’alumnat més personalment i podem incidir més efectivament.
Cal recordar sempre que a l’alumnat no li agrada sentir-se diferent de la resta
de companys, per això aquestes actuacions les farem sempre:
Quan sigui estrictament necessari.
Amb discreció.
Animant l’alumnat a col·laborar i a aprofitar les actuacions que se li
proposen i fer-li veure la seva millora després de les mateixes.
Cal que tot el professorat inclogui en les seves programacions anuals les
activitats de reforç/ampliació per a tot l’alumnat que ho necessiti.
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Avaluació de les competències sense suport disciplinari (competències
transversals)
Les competències transversals a l’Educació Primària.
Es treballaran totes competències associades a les dimensions de totes les
àrees.
Cada tutor/a serà el responsable de l’avaluació final de la competència
després de rebre el feedback de tot l’equip docent que participi en el grup
classe.

Qualificacions
Competències, dimensions, àrees/matèries, àmbits:
NA: No assoleix.
AS: Assoliment satisfactori.
AN: Assoliment notable.
AE: Assoliment excel·lent.
NA: No assoleix.
SQ: Sense qualificar.
CON: Convalidat.
Treball síntesi (TS), Crèdit síntesi (CS), Projecte de recerca (PR):
NF: No fet.
FT: fet.
FA: Fet amb aprofitament.

Criteris per a l’atenció a la diversitat
L’escola reconeix les diferències i les singularitats dels seus alumnes i
considera la diversitat com un valor que s'ha de treballar i de compartir dins
l'aula.
La integració d'alumnes amb altes capacitats, alumnes nouvinguts i alumnes
amb dificultats d’aprenentatge és un fet enriquidor per a la nostra comunitat
educativa.
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L’escola empra una metodologia flexible basada en els diferents ritmes
d'aprenentatge i les diferents capacitats de cada alumne/a per a atendre la
diversitat.
Malgrat que l’escola no té una unitat de suport en l’educació específica,
possibilita l’exercici de les llibertats individuals i íntegra dins del grup classe
a aquells alumnes amb necessitats educatives mitjançant:
La detecció precoç de les necessitats educatives de l’alumnat en risc
d’obtenir resultats limitats en el seu procés d’aprenentatge, ja que l’acció
preventiva és la que té més possibilitats d’èxit.
Personalització
dels
aprenentatges
mitjançant
adaptacions
metodològiques. El professorat proporciona estratègies d’aprenentatge que
s’adapten als diferents ritmes i que s’adapten a les preferències i destreses
de l’alumnat.
Aconseguir la major implicació de l’alumnat amb dificultats de manera
conscient en el seu procés d’aprenentatge.
Orientant i acompanyant l’alumne/a tenint en compte les recomanacions
dels professionals externs a l’escola.
Promovent els treballs en grup que comporten compartir els aprenentatges
entre l’alumnat.
Flexibilitzant el temps de les activitats i adaptar-lo als diferents
requeriments d’aprenentatge.
Prioritzant la programació dels continguts clau que millor col·laboren a
l’assoliment de les competències.
Realitzant una avaluació contínua i formadora que contempla la millora de
l’alumnat des del seu punt de partida flexibilitzant/variant els criteris
d’avaluació.
Treballant amb
competències.

petits

grups

que

afavoreixen

l’assoliment

de

les

Dissenyant un PI o una variació curricular per a tots els alumnes que ho
necessitin.
Seguint de les orientacions de l’EAP (un matí al mes) que juntament amb
el seguiment dels tutors/es i els caps d’estudi ens proporcionen la
informació sobre l’evolució de les actuacions que s’estan realitzant.
La coordinació entre els tutors/es, els professionals externs (psicòlegs,
logopedes, etc.) i la família facilita i afavoreix les actuacions que es
programen
Alumnat nouvingut: Pla d’acollida.
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Criteris per al seguiment i l’orientació de l’alumnat
El seguiment tutorial és el seguiment de l’alumne/a en tots els àmbits de
l’educació, entesa aquesta com a un procés integral (acadèmic i personal) al
llarg de tota la seva vida escolar.
El seguiment tutorial és un dels elements claus del procés educatiu, ja que a
partir d’aquest podem orientar, d’una manera personalitzada, el noi/a envers
la seva formació acadèmica i, sobretot, com a persona.
L’acció tutorial ha de ser assumida col·lectivament per tot el professorat del
grup classe i ha de comptar amb la figura del professor/a tutor/a de grup
com a coordinador, però no únic actor/actriu d’aquesta funció.
Els tutors s’ocupen, en un clima de confiança i de respecte, d’impulsar el
rendiment escolar dels seus alumnes i de perfeccionar el desenvolupament
de la seva personalitat.
És indispensable que hi hagi una comunicació total entre alumne/a, família i
escola. El tutor ha de ser considerat, per l’alumne/a i per les famílies, com a
aquella persona que orienta, aconsella i anima des d’una perspectiva sincera,
realista i optimista, a l’alumne/a en el seu desenvolupament i maduració.
Els criteris referents als alumnes els concretem en:
Facilitar un major coneixement de si mateix.
Facilitar un major coneixement del món que l’envolta.
Ajudar-lo/la a enfrontar-se amb problemes en els quals haurà de
prendre la responsabilitat de decidir.
Ajudar-lo/la en el seu procés maduratiu per a poder passar a l’acció
responsable i lliure.
Implicar l’alumnat en els seu propi procés d’aprenentatge.
Els criteris referents a les famílies els concretem en:
Conèixer les inquietuds de les famílies en l’educació dels seus fills/es i
quins són els seus criteris.
Conèixer l’alumne/a com a membre d’una família.
Canvi d’impressions, amb les famílies, sobre la tasca educativa que
esperen del tutor/a:
Informar dels objectius i criteris educatius del centre.
Informar sobre el rendiment i comportament del seu fill/a en el
centre.
Unificar criteris evitant contradiccions entre l’educació que
l’alumne/a rep a l’escola i la que rep a casa.
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Criteris d’estructura organitzativa i de gestió
L'Equip Directiu de l'escola i, en general, el personal docent, fomentaran
activitats dirigides a l'aprenentatge de la convivència, atès que és un
element fonamental del procés educatiu.
Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un
bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb la seva actitud i conducta
en tot moment i en tots els àmbits d’activitat del centre.
Correspon a la Direcció i al professorat del centre, en exercici de
l'autoritat que tenen conferida, i sense perjudici de les competències del
Consell Escolar en aquesta matèria, el control i l'aplicació de les normes
de convivència.
Els procediments de resolució de conflictes de convivència s'han
d'ajustar als principis i criteris següents:
a) Vetllar per a la protecció dels drets dels afectats i assegurar el
compliment dels deures dels afectats.
b) Garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la
mínima pertorbació per a l'alumnat i el professorat.
c) Emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent.
Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar
proporció amb els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu,
i han d'incloure, sempre que sigui possible, activitats d'utilitat social per
al centre educatiu.

Correspon al titular del centre l'adopció de mesures i iniciatives per a
fomentar la convivència en el centre i la resolució pacífica dels conflictes.
(Veure NOF)

Serveis Escolars
SERVEIS ESCOLARS E. INFANTIL
Acollida matinal.
Servei informàtic de la Intranet.
Assegurança escolar.
Menjador escolar.
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SERVEIS ESCOLARS E. PRIMÀRIA
Acollida matinal.
Server informàtic de la Intranet.
Assegurança escolar.
Menjador escolar.
SERVEIS ESCOLARS ESO
Vigilància de pati.
Acollida matinal.
Servei informàtic de la Intranet.
Assegurança escolar.
Menjador escolar.

Horaris, entrades, sortides i esbarjos

Maternal
P3
P4
P5
1r PRI
2n PRI
3r PRI
4t PRI
5è PRI
6è PRI
ESO
Batxillerat

Entrada
matí
09:00
09:00
09:00
09:00
08:45
08:45
08:45
08:45
08:45
08:45
08:45
08:45

Esbarjo
matí
10:00
10:30
10:30
10:30
10:00
10:00
10:30
10:30
11:00
11:00
11:40
11:40

Dinar
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
14:00
15:00

Esbarjo
tarda
15:00
15:00
15:00
15:00
15:30
15:30

Sortida
tarda
17:00
17:00
17:00
17:00
16:45
16:45
16:45
16:45
16:45
16:45
16:50

L’escola és oberta des de les 08.00 h per a atendre tot l’alumnat que necessiti
arribar a l’escola abans del començament de l’horari escolar.
L’escola és oberta fins a les 18.00 h per a atendre tot l’alumnat que necessiti
romandre a l’escola després de la finalització de l’horari escolar.
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Activitats complementàries i extraescolars
Atès que el fet educatiu no es redueix de manera exclusiva al compliment del
programa oficial i que el procés d’aprenentatge és determinant per les
condicions específiques del context social i cultural, l’escola organitza
activitats complementàries, extraescolars i serveis escolars que potencien el
desenvolupament del Projecte Educatiu.
Educació
Infantil

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES
Llengua anglesa
Ballet
Judo

Educació
Primària

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES
Taller Mates
Taller PMP
Taller de Geografia
Judo
Ballet
Taller TIC
Xinès
Escacs
Informàtica
Bridge
Robòtica

ESO

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES
Taller Mates
Taller Ciència
Taller Escriptura
Taller Escritura
Writing
EBFS

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
English
Natació
Xinès

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
English
Natació
Francès
Teatre musical
Reforç
Taller de cuina

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
Taller Informàtica
Preparació Cambridge Exams
Batxillerat Dual Internacional
Robòtica
Ampliació llengua anglesa
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Avaluació del PEC
Mecanismes d’avaluació
La Memòria Anual que ens aporta dades dels indicadors d’avaluació
amb una seqüència que abasta un curs.
El retorn per part de la inspecció educativa dels qüestionaris
d’indicadors i dades del centre.
Les propostes de les sessions del Consell Escolar, que són recollides
per la direcció del centre.
La memòria de final de curs del professorat
Enquesta final de curs a l’alumnat
Enquesta final de curs a les famílies

A partir d’aquestes aportacions sectorials i parcials s’obté un conjunt de
visions que han d’estar recollides periòdicament en una avaluació general del
PEC.
Aquesta periodicitat l’establim per un temps de cinc anys, amb caràcter
ordinari, i amb caràcter extraordinari sempre que la situació ho aconselli. Per
fer l’avaluació global del PEC es parteix dels indicadors següents:

Indicadors de progrés
De context
Escolarització
Número de grups per etapa
Número alumnat per grup
Grau de participació de les famílies
Participació de les famílies a les reunions de curs
Famílies que participen en activitats extraescolars
Participació a les eleccions al consell escolar
Diversitat
Nombre alumnat amb NEE motrius, físiques, psíquiques i
sensorials
Nombre alumnat amb NEE amb situació socioeconòmica
desfavorida
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Convalidacions, exempcions i altres
Alumnat exempt (música, educació física, idioma)
Nacionalitat
Alumnat de nacionalitat estrangera
Alumnat nouvingut
Ajuts
Alumnat que gaudeix d’ajuts
Plans individualitzats
Alumnat
amb
dictamen
de
l'Equip
d'Assessorament
Psicopedagògic
Alumnat amb programa individualitzat (PI) de curs.
Mobilitat
Altes i baixes de professorat
Altes i baixes d'alumnat
Anys de permanència del professorat al centre
Absentisme
Alumnat amb absentisme superior al 5% del curs
Alumnat amb absentisme superior al 25% del curs
Professorat (absències que no generen substitució)
Demanda
Demanda d'escolarització al primer curs de cada etapa
Nivell estudis de les famílies i mares
Pares i mares de l'alumnat que entra a P3
Temps de migdia
Alumnat que utilitza el menjador, per etapes
Nombre de professors/es que utilitzen el servei de menjador.
De resultats
Promoció
Nombre d'alumnes que repeteixen curs
Nombre d'alumnes que obtenen qualificació positiva global del
cicle superior de primària
Nombre d'alumnes que es graduen a l'ESO
Nombre d'alumnes titulats de batxillerat
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Abandonament
Nombre d'alumnes que abandonen el batxillerat.
Avaluació interna
Percentatge d'alumnes que superen cada àrea o matèria/curs,
sobre el total d'alumnes del grup
Avaluació externa
Alumnes situats en cada franja / matèries / Prova de
Competències Bàsiques del Departament d'Ensenyament a 6è
Alumnes situats en cada franja / matèries / proves
Competències Bàsiques del Departament d'Ensenyament 4t ESO
Nota mitjana / matèria a les Proves d'Accés a la Universitat
(PAU)
Alumnat que supera les PAU i nota mitjana
De processos
Àmbits de treball
Nombre de reunions de direcció.
Nombre de reunions de coordinació.
Reunions que s'han fet per parlar d'innovació en la formació de
centre
Hores de formació en el centre i nombre de professors/es que
l'han fet.
Hores de formació individual i nombre de professors/es que l'han
fet
Nombre de persones que han participat en seminaris de
coordinació de zona.
Nombre de centres educatius amb els que s'ha establert una
col·laboració.
Tutoria
Nombre d'entrevistes a famílies realitzades per alumne i curs
Nombre d'entrevistes de tutoria individual per curs
Nombre d'assemblees fetes per cada grup classe de cada curs
Convivència
Nombre d'activitats escolars realitzades amb famílies (Festa de
Nadal, Sant Jordi, xerrades ...)
Nombre de casos tractats a la comissió de convivència /
expedients
Comunicació
Tipus i número d'activitats penjades al calendari del web
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Tipus i número d'activitats penjades als blogs web
Nombre de sortides i colònies per grups/cursos
De recursos
Ràtio d’alumnes per grup
Ràtio d'alumnes per professor
Ràtio de professors per alumne
Hores lectives d'atenció al grup de tutoria
Hores lectives d'atenció en grup reduït
Hores lectives d'atenció individual
Hores lectives de docència compartida entre professorat
Hores setmanals d’atenció de l’EAP
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Aprovació, difusió i revisió del PEC
L´aprovació del Projecte Educatiu de Centre correspon al Titular del centre
havent escoltat el Consell Escolar. Totes les persones membres de la
comunitat educativa han de conèixer el PEC. L'Equip Directiu és el
responsable de fer-ne la difusió i una presentació específica als membres que
s'incorporen al centre . El document es pot consultar a la web del centre i a
la secretaria. El PEC és un document viu que es segueix construint mitjançant
les millores i modificacions suggerides a través de la seva aplicació. Les
modificació del PEC es presenten finalment al Consell Escolar.
Aquest Projecte Educatiu de l'Escola Betlem ha estat aprovat pel Titular del
centre i pel Consell Escolar, el dia 4 de Novembre de 2019.
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