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PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE. INSTITUT ESCOLA ANTAVIANA 

0. INTRODUCCIÓ  
 

Aquest document defineix la identitat i el caràcter propi del nostre centre, tenint en 

compte la nostra realitat dins el context socioeconòmic i cultural de les famílies i alumnat 

que en formen part. 

 

Explicita els objectius, orienta l’activitat i té com a finalitat que el nostre alumnat 

assoleixi les competències bàsiques i en tregui el màxim aprofitament educatiu.  

 

Té la voluntat de garantir una tasca educativa coherent, coordinada, progressiva i 

consensuada per part de tota la comunitat educativa de l’Institut Escola Antaviana. 

.  

El PEC és un document viu que requereix la seva revisió i actualització periòdica 

atenent a les necessitats i circumstàncies del moment.  

 

Aquest document es desenvolupa i concreta en altres documents: 

 

 El Projecte de Direcció de centre. 

 Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). 

 El Projecte Lingüístic del centre (PLC).  

 El Pla d’Acollida del centre (en actualització). 

 El Projecte de Convivència del centre (en reelaboració curs 2019-2020). 

 La carta de compromís educatiu.  

1. CONTEXT  
 

L’Institut Escola Antaviana, situada al carrer Nou Barris núm. 12 del barri de Roquetes, 

Barcelona, va ser creada l’any 1994 (curs 1994-1995) fruit de la fusió de dos centres 

del barri: l’escola pública Pla de Fornells i l’escola pública Ton i Guida, una antiga 

escola del CEPEPC (Col·lectiu d’Escoles per a l’Educació Pública Catalana). 

Ambdues institucions privades i creades durant el franquisme amb voluntat de ser 

públiques i molt vinculades als moviments de renovació pedagògica dels anys 60 i 70. 
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Aquestes escoles van començar a dependre de la Generalitat de Catalunya durant la 

dècada dels 80. En el marc de la fusió es realitzà un treball molt intens i seriós que 

culminà amb la creació d’un Projecte Educatiu de Centre que aglutinava els dos equips 

i recollia el millor de cada centre. Fou pocs anys abans de la fusió que es va crear el 

nou edifici, l’actual, al peu del turó de Roquetes i inclòs en el Parc de Pla de Fornells. 

 

Actualment, el curs 2019-2020, l’Institut Escola Antaviana és un centre de nova 

creació i de titularitat pública del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, amb dues línies, des de P3 a 3r d’ESO, amb un “bolet” a 6è que fa que hi 

hagi al centre 21 unitats. La gestió del centre correspon al Consorci d’Educació de 

Barcelona des de l’any 2009. 

 

Un Institut Escola que es crea arran d’una reivindicació de la comunitat educativa i de 

l’entorn immediat (barri, plataforma d’entitats, Pla Comunitari...) per tal d’afavorir un 

projecte innovador i integrador des de P3 fins a 4t d’ESO, amb coordinació i 

comunicació continuades amb l’Escola Bressol Pla de Fornells per tal de garantir una 

línia educativa 0-16. 

2. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI  
 

2.1. PRINCIPIS RECTORS 
 

L’Institut Escola Antaviana és un centre públic d’educació infantil, primària i 

secundària, amb el català com a llengua vehicular. Ofereix una educació integral, de 

pedagogia activa i progressista, que atén la diversitat, fomenta el treball en equip i els 

els valors democràtics i ètics. És un centre en règim de coeducació, compromès amb 

la societat i amb un model de gestió participatiu i democràtic. 

 
Antaviana, doncs, es regeix pels principis rectors que marca l’article 2 de la LEC (Llei 

d’ Educació 12/2009, de 10 de juliol): 
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 a) El respecte dels drets i els deures que es deriven de la Constitució, l’Estatut i la 

resta de la legislació vigent.  

 

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la 

llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.  

 

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de 

tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb 

fons públics.  

 

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat 

d’elecció de centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, la 

llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència de l’alumnat.  

 

e) El pluralisme. 

 

f) La inclusió escolar i la cohesió social.  

 

g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques 

i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat.  

 

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el 

respecte a la convivència.  

 

i) El respecte i el coneixement del propi cos.  

 

j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.  

 

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable 

dels recursos naturals i del paisatge.  

 

l) El foment de l’emprenedoria.  
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m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

 

n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.  

 

o) L’educació al llarg de la vida.  

 

p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i 

moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.  

 

q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

 

2.2. CARÀCTER PROPI 

 
El caràcter propi d’Antaviana ens defineix com:  

 

a) Catalana 

 

 Utilitzem el català com a llengua pròpia i vehicular d’ensenyament i 

aprenentatge.  

 

b) Aconfessional i pluralista 

 

 Respectem les diferents maneres de pensar i és oberta a tothom. Eduquem per 

a la llibertat, la responsabilitat i l’adquisició d’hàbits i conductes que facin dels 

nostres membres persones socials dignes de la comunitat on viuen. 

  

c) Coeducadora i no sexista 

 

 Eduquem per la convivència i el respecte als altres basant-nos en la 

coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de sexe.  

 

 

 



 

8 
 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE. INSTITUT ESCOLA ANTAVIANA 

d) Solidària i tolerant 

 

 Eduquem per la justícia, la solidaritat i la no discriminació.  

 

e) Integradora 

 

 La nostra escola educa en el treball i promou una formació acadèmica 

competent. Valorem les aptituds de cadascú i desenvolupem les capacitats 

personals tot ensenyant a respectar les dels altres. Fomentem el 

desenvolupament de l’autoestima. La comunitat educativa estimula i potencia 

el seu desenvolupament integral tenint en compte les característiques 

personals que fan únic/a a cada alumne/a.  

 

f) Socialitzadora 

 

 Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels 

drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. 

Cerquem fórmules diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fem 

de manera no prioritzada i sempre vetllant perquè es donin les adequades 

condicions de respecte entre els companys i companyes. Eduquem per ser 

competents.  

 

g) Dialogant 

 

 Afavorim el diàleg, mantenint una relació real i afectiva entre pares, mestres, 

alumnes i altres professionals implicats dins de la comunitat escolar, per mitjà 

dels representants elegits per cada un dels estaments.  

 

h) Inclusiva 

 

 Pretenem ensenyar a aprendre i adaptar-se a la constant evolució social, 

potenciant l’aprenentatge significatiu.  
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i) Activa i innovadora 

 Potenciem l’aspecte instructiu i fomentem l’experimentació i el descobriment, 

alhora que treballem per a l’adquisició d’hàbits ètics i cívics i l’adquisició de la 

competència d’aprendre a aprendre.  

 

j) Artística 

 

 Antaviana potencia la sensibilitat artística i la pràctica de diferents disciplines 

(circ, teatre, dansa, música, creació plàstica) des de l’etapa d’infantil fins a la 

secundària com a mesura d’inclusió, d’equitat, de formació integral i en valors 

de tot el nostre alumnat. 

 Comptem amb una aliança de col·laboració estable amb l’Ateneu de Nou Barris 

que ens permet de mantenir actuacions de col·laboració permanents i integrar 

dinàmiques i pràctiques pròpies del circ social des de P3 fins a la secundària. 

 Comptem amb el projecte de creació BAULA, de paraula, moviment, dansa i 

música, a 6è de primària i 1r d’ESO. 

 Es fa teatre a 4t de primària i com a optativa a 1r d’ESO. 

 La principal oferta d’optatives de l’etapa de secundària pertanyen al vessant 

artístic: teatre, circ, dansa, creació plàstica. 

 A l’ESO comptem amb els programes CREADORS EN RESIDÈNCIA i 

FOTOGRAFIA EN CURS. 

 

j) Oberta a la participació 

 

 Valorem com a fonamental i promovem la participació activa del nostre alumnat 

en les tasques d’aprenentatge i en les diferents activitats de centre promovent 

les reunions mensuals amb els seus representants i la direcció del centre i amb 

l’assemblea de classe. Fomentem tant el treball individual com en equip i 

cooperatiu. Facilitem que el professorat, pares, personal no docent i alumnat 

participin en la gestió i en activitats diverses del centre, segons la legislació 

vigent.  
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k) Democràtica 

 

 Volem que Antaviana sigui un reflex de la societat actual, estimulant els valors 

d’una societat democràtica. La comunitat educativa pot donar la seva opinió 

personal sense adoctrinar.  

 

l) Respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient 

 

 Treballem a favor de la sostenibilitat. Promovem la gestió correcta dels residus 

que es produeixen a l’escola i vetllem per optimitzar l’ús responsable dels 

recursos que tenim. Afavorim una mobilitat respectuosa i responsable dins i 

fora de l’escola.  

 

m) Crítica 

 

 Volem aconseguir que es valorin els fets amb una visió crítica, fomentant 

l’observació, la investigació, l’anàlisi, la síntesi, l’autoavaluació i l’aprendre del 

propi error.  

 

n) Arrelada al territori i i amb consciència de tradició  

 

 Incentivem el coneixement de la ciutat de Barcelona, l’entorn més immediat i el 

patrimoni cultural propi, participant activament en les festes i propostes 

educatives del barri i/o de la ciutat. 

 

o)  Tecnològica vers l’aprenentatge i el coneixement (TAC) 

 

 La integració de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) en 

el procés d’ensenyament-aprenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees 

del currículum. 
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p)  Plurilingüe 

 

 L’impuls d’un projecte educatiu plurilingüe en el qual el català, com a eix 

vertebrador i llengua vehicular, s’articuli de manera coherent amb 

l’ensenyament de les altres llengües i les altres àrees, tot establint acords per 

relacionar les diferents estratègies didàctiques. L’impuls de l’aprenentatge de 

les llengües estrangeres, avançant en experiències d’introducció de la llengua 

estrangera a Infantil i d’ús de la llengua estrangera en àrees no lingüístiques de 

manera progressiva. I amb la integració d’una segona llengua estrangera a 

partir de 3r d’ESO (Francès). 

3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 
 

Denominació: Institut Escola Antaviana 
 
Titularitat: Generalitat de Catalunya 
 
Situació: C/ Nou Barris 12 (entrada pel passatge d’Antaviana), Barcelona 
 
Nivells educatius: Educació Infantil, Primària i Secundària 
 
Nombre d’unitats: 27 (dues línies per nivell, d’infantil a secundària) a partir del curs 

2020-2021, quan ja s’hagi desplegat tota la secundària. I 26 unitats a partir del curs 

2023-2024, que és quan desapareixerà el “bolet” que hi ha al centre des del curs 2011-

2012 (P3).  

 

L’Institut Escola Antaviana es caracteritza per l’atenció a la diversitat pel que fa al nivell 

d’aprenentatges, tenim un bon nombre d’alumnes que tenen dictàmens i 

característiques personals complexes que requereixen una atenció especial. Per 

aquest motiu el centre compta amb les pertinents dotacions tècniques: mestres i 

personal d’Administració i serveis (TEEI, Auxiliar d’EE i Tècnica d’EE) alhora que 

compta amb una SIEI (Unitat de Suport Intensiu a l’Escolarització INCLUSIVA). Alhora 

és també un centre d’Agrupament d’alumnat amb sordesa, modalitat oral SIAL (Suport 

Intensiu a l’Audició i Llenguatge), amb el treball compartit amb el CREDAC.  



 

12 
 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE. INSTITUT ESCOLA ANTAVIANA 

L’Associació de Famílies (AFA) és una entitat plenament integrada en la vida escolar 

i, juntament amb l’escola, promou la participació en diferents activitats i en l’acollida 

de les noves famílies que s’incorporen al centre. 

3.1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES: 
 

A la plantilla del claustre de l‘Institut Escola Antaviana comptem amb les següents 

dotacions (dades 2019-2020):  

Educació infantil i primària Dotacions 
Pedagogia terapèutica 2 

Educació infantil 5 

Educació infantil (DIV) 2 

Educació infantil (EGI) 1 

Educació infantil (EVP) 1 

Llengua estrangera: anglès 2 

Educació física 2 

Música 1 

Educació primària 7 

Educació primària (DIV) 2 

Educació primària (EGI) 1 

Educació primària (EVP) 1 

Educació primària (IAN) 1 

Educació primària (LBI) 1 

Educació primària (TIC) 1 

Aula d'acollida 1,5 

Suport intensiu a l'audició i llenguatge a INF i PRI 2 

Suport intensiu a l'escola inclusiva a infantil i primària 1 

Religió catòlica 0,5 

Subtotal educació infantil i primària 35 
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Educació secundària obligatòria Dotacions 
Llengua catalana i literatura 2 

Llengua catalana i literatura (DIV) 1 

Llengua castellana i literatura 1 

Anglès 2 

Francès 0,5 

Geografia i història 2 

Música 0,5 

Dibuix 0,5 

Educació física (EGI) 1 

Matemàtiques 1 

Matemàtiques (DIV) 1 

Biologia i geologia 1 

Física i química 1 

Tecnologia 1 

Orientació educativa (EGI) 1 

Subtotal educació secundària obligatòria 16,5 

  

TOTAL DOTACIONS INSTITUT ESCOLA ANTAVIANA 51,5 

  

PAS Dotacions 
Auxiliar Administrativa 1 

Conserge Ajuntament 1 

Conserge Gemeralitat 1 

Subtotal PAS 3 

  

PAE Dotacions 
Auxiliar d'Educació Especial 1 

Educadora d'Educació Especial 1 

TEEI (Tècnica d'Educació Infantil) 1 

Subtotal PAE 3 

  

ALTRES FIGURES (PLA DE BARRIS) Dotacions 
Educadora Emocional (EMO) 1 

TIS (Tècnica d'Integració Social) 1 

Educadora Social (Depèn directament dels Serveis 
Socials) 

1 

Subtotal altres figures Pla de Barris 3 
 
 
L’alumnat i personal ocupen els espais de l’edifici del centre, distribuïts en tres plantes 

actualment, i quatre, si no hi ha res de nou, a partir del curs 2020-2021, que és quan 

ampliarem instal·lacions per acomodar millor el projecte de nova creació pel que fa a 
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agrupacions flexibles i a actualització i modernització d’espais. També hi ha un altre 

edifici, nou des del curs 2018-2019, per tal d’anar desplegant la secundària. 

Instal·lació, per cert, pendent d’ampliació, probablement a finals del curs 2021-2022, 

quan també es construirà el gimnàs pendent. 

 

Altrament, el centre també compta amb uns vestuaris i serveis d’activitats lúdiques i/o 

esportives al costat de la pista poliesportiva i de l’hort. Finalment, l’hort, la grangeta, 

la bassa i els arbres fruiters ocupen tot un espai sostenible que dignifica el projecte 

educatiu del centre. 

4. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 
 

4.1 PRIORITATS I OBJECTIUS EDUCATIUS 

 

El nostre objectiu principal és el d’oferir una educació integral que ajudi als nostres 

infants a esdevenir persones autònomes, crítiques i compromeses, que puguin 

participar de forma activa en el seu entorn i en la societat en general. 

 

Aquest objectiu d’educació integral es concreta en diversos objectius específics: 

 

1. Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu i competencial. 

 

2. Afavorir l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

 

3. Fomentar el treball cooperatiu. 

 

4. Potenciar el coneixement i el respecte de l’entorn més proper. 

 

5. Fer el seguiment curricular de cada alumne en funció de les seves necessitats. 

 

6. Treballar d’acord amb uns hàbits i normes que condueixin l’alumne cap a la seva 

autonomia personal. 

 

7. Afavorir l’ús d’estratègies que permetin l’alumne assolir el grau de seguretat afectiva 

i emocional que correspon al seu nivell maduratiu. 
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8. Fomentar en l’alumne una actitud curiosa, investigadora i crítica. 

 

9. Potenciar la utilització de diferents llenguatges de comunicació: oral, escrit, 

matemàtic, corporal, musical, artístic i visual. 

 

Aquests objectius es desenvolupen en estratègies i actuacions en el Pla Anual de 

Centre de cada curs i s’avaluen i es fan propostes de millora en la Memòria del curs. 

4.2 EL PROJECTE LINGÜÍSTIC 

 

El Projecte Lingüístic de l’escola és un document en el que s’especifica el tractament, 

l’ús i el procés que seguim per tal que els alumnes assoleixin les destreses bàsiques 

necessàries per utilitzar les llengües com a vehicle de comunicació i, per tant, el procés 

d’ensenyament – aprenentatge de les diferents llengües que impartim: català, castellà, 

anglès i francès a partir de 3r d’ESO i com a segona llengua estrangera. 

5. EL CURRÍCULUM 
 

És el conjunt de capacitats, competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes 

pedagògics i criteris d’avaluació que treballem en cadascuna de les etapes educatives 

(etapa infantil, etapa primària i etapa secundària) per tal de garantir el nivell acadèmic 

adient per poder accedir a la següent etapa educativa amb èxit. 

 

5.1. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

 

L’escola està organitzada en tres etapes educatives: l’etapa d’educació infantil 

―compresa dels 3 als 6 anys―  l’etapa d’educació primària ―compresa entre els 6 i 

els 12 anys― i l’etapa d’educació secundària ―de 12 a 16 anys.  

 

L’etapa de secundària es va iniciar el curs 2017-2018 amb dues línies de 1r d’ESO i 

es completarà l’any 2020-2021, en què s’haurà desplegat tota l’etapa i l’Institut Escola 

Antaviana haurà esdevingut centre de 3 a 16 anys. 
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L’etapa de primària es distribueix en tres cicles de dos cursos cada un: el cicle inicial, 

el cicle mitjà i el cicle superior. L’etapa d’infantil es considera un cicle dividit en tres 

nivells: P3, P4 i P5. 

 

L’etapa de secundària comptarà amb dos grups per nivell que es fan amb criteris 

d’heterogenïtat i equitat. Aquest dos grups sorgeixen de la barreja dels dos grups de 

6è de primària i les matèries es treballen en quatre grups de desdoblament, també 

heterogenis i formats per una mitjana de 14 alumnes. 

 

Per a l’organització pedagògica el centre segueix els següents criteris: 

 

 Compliment del currículum establert en els decrets a través dels quals 

s’estableix l’ordenació dels ensenyaments. 

o Desenvolupant globalment les capacitats del nostre alumnat a infantil. 

o Integrant els coneixements amb l’aprenentatge competencial. 

o Potenciant la funcionalitat dels aprenentatges i l’experimentació. 

o Promovent l’autonomia personal (treball cooperatiu, autoregulació del 

propi procés d’aprenentatge). 

 

 Afavoriment de l’assoliment i desenvolupament de totes les capacitats d’infantil 

mitjançant el treball per projectes i els racons simbòlics d’aprenentatge. 

 

 Priorització i seqüenciació ordenada dels continguts, tenint en compte la 

transferència dels coneixements entre les diferents àrees. 

 

 Implementació del programa matemàtic Innovamat per treballar les dimensions 

de l’àmbit matemàtic (estratègies de càlcul mental, treball manipulatiu 

matemàtic i reptes matemàtics). 

 

 Creació de blocs i franges per al treball de l’àmbit lingüístic en dimensions 

mitjançant grups reduïts amb un treball sistemàtic no globalitzat. 
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 Flexibilitat horària per a la realització de projectes interdisciplinaris i altres 

treballs cooperatius amb metodologies diverses, respectant els mínims 

curriculars establerts per cada nivell. 

 

 Distribució d’hores lectives per àrea en funció de les necessitats del centre 

detectades en les avaluacions realitzades, respectant sempre les hores 

mínimes establertes en els decrets. 

 

 Dedicació d’una hora setmanal a la tutoria en grup a tota la primària i 

secundària. Òbviament amb la flexibilitat de fragmentació si correspon. 

 

 Mesures adequades per a l’atenció a la diversitat en el marc d’una escola 

inclusiva, prioritzant l’atenció a dins de l’aula, desdoblaments per nivells, a 

primària, sempre que sigui possible, a l’hora de treballar les dimensions de 

l’àmbit lingüístic de català i/o altres. Per altra banda, i a la secundària, creació i 

manteniment al llarg del curs dels grups de desdoblament amb ràtios baixes 

per afavorir el tractament de l’aula diversificada. 

 

La distribució de les àrees en l’horari lectiu dels alumnes de cada etapa es fa 

respectant les hores mínimes i les hores de lliure disposició que estableix l’ordenació 

dels ensenyaments de l’educació primària i de l’educació infantil respectivament, i es 

modifiquen si es creu convenient. Cada curs es revisen i s’actualitzen les 

programacions de les diferents àrees i es fan les adaptacions oportunes amb l’objectiu 

de millorar els resultats acadèmics dels nostres alumnes. 

 

L’horari a l’etapa d’infantil i primària és de dilluns a divendres de 9 a 12:30 h i de 15 a 

16:30 h. Els continguts curriculars a ambdues etapes es treballen en sessions d’aula 

d’una hora mitjançant el grup-classe, grups reduïts i desdoblament internivells d’uns 

dotze alumnes per grup a primària. A l’etapa d’infantil es fan desdoblaments i es 

comparTEEIxen activitats entre els alumnes dels tres cursos d’infantil. 

 

Per altra banda, a primària les franges singulars de la tutoria, biblioteca i projectes 

globalitzats en dues sessions de 1h i 30 minuts setmanals. TanmaTEEIx, les franges 
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de les especialitats de música, anglès i educació física amb la distribució horària del 

Departament. 

 

L’escola ofereix l’assignatura de religió per aquells alumnes de primària que l’escullen 

de forma optativa. 

 

L’horari a l’etapa de secundària és de jornada intensiva els dilluns i els divendres (de 

08.00 a 14.40h) i de jornada partida dimarts, dimecres i dijous, en què l’horari lectiu es 

distribueix en matí (de 08.00 a 13.00 h) i tarda ( de 15.00 a 16.30h). 

 

A l’etapa de secundària els continguts curriculars es treballen en sessions d’aula, per 

al treball de matèries curriculars, d’una durada de 50 minuts cada sessió; en franges 

singulars, que complementen els continguts, d’una durada de 20 i 30 minuts (acollida, 

expressió oral, biblioteca, lectura, educació emocional, diari d’aula) i en franges de 

projectes globalitzats, d’una durada de 3h i 10 minuts a 1r d’ESO cada setmana i de 

3h 30 minuts, a 2n i 3r d’ESO. 

 

L’alumnat es distribueix en tres formes d’agrupament: els grups aula ( d’una ràtio de 

27 alumnes) amb els quals treballen les franges singulars, les matèries de Música, 

Educació Física, Visual i Plàstica, tutoria i Cultura i Valors. 

 

L’alumnat es distribueix també en grups de desdoblaments de 14 alumnes, en els 

quals treballen les matèries de l’àmbit lingüístic, llengua estrangera, matemàtic, 

cientificotecnològic i social. 

 

I en grups cooperatius de durada quadrimestral per treballar el projecte globalitzat. 

 

De manera transversal es treballen determinats temes de coeducació, com la 

convivència i l’educació emocional, l’educació viària o temes de salut.  
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5.2 PROJECTE D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA 

 

L’Institut Escola Antaviana, durant els cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019, ha 

participat a la Xarxa per al canvi, un programa d’innovació educativa del Consorci 

d’Educació de Barcelona i ha comptat amb una mentoria durant els tres cursos per 

impulsar i promoure línies d’actuació estratègiques per a la innovació que van quedar 

definides en el document pertinent.  

 

Actualment aquestes línies d’actuació es poden concretar en tres: 

 

 El treball per projectes globalitzats. 

 Millora de les estructures organitzatives per a la inclusió de l’alumnat. 

 Introducció d’eines, recursos i dinàmiques metodològiques d’innovació. 

 

5.2.1 EL TREBALL PER PROJECTES GLOBALITZATS 

  

Es fa des de l’etapa d’infantil a secundària. El tipus de projecte i la metodologia com 

es treballen s’adapten a cada nivell i cicle. El primer projecte del curs parTEEIx de la 

proposta dels tutors i tutores del nivell, tenint en compte els projectes treballats 

anteriorment. Els projectes posteriors sorgeixen  dels interessos i inquietuds de 

l’alumnat. 

 

A l’etapa infantil treballem per projectes i a partir del curs 2019-20 hem implementat 

franges horàries de treball per ambients.  

 

A primària, el treball globalitzat per projectes es complementa amb el treball no 

globalitzat de l’àmbit lingüístic en grups reduïts, on treballem les dimensions de 

l’àmbit lingüístic. TanmaTEEIx, l’àmbit matemàtic el treballem en el projecte que es 

porta en curs i el treball sistematitzat i manipulatiu del programa Innovamat.  

 

A la secundària el projecte globalitzat té una durada quadrimestral i és una forma 

de treballar els continguts del currículum, principalment de les matèries de ciències 

i ciències socials, que són qui lideren la temàtica del projecte amb la participació de 
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l’equip docent de totes les especialitats que hi participen de manera activa. Els 

projectes són dissenyats exclusivament per a l’equip de docents de l’etapa.  

 

La resta de matèries es treballen principalment a partir de materials d’elaboració 

pròpia del professorat i amb unes metodologies d’enfocament competencial i 

experimental. 

 

A Antaviana també treballem projectes tranversals entre alumnat de diferents nivells 

i etapes educatives, com ara: 

 

 El projecte dels padrins de l’espai sostenible d’Antaviana, que implica alumnat 

dels nivells d’infantil i 1r de la ESO.  

 Apadrinament lector entre alumnat de 6 i 1r de primària.  

 Dinamització per part de l’alumnat d’ESO en el desenvolupament d’algunes 

festes populars del centre. 

 Altres. 

 

També portem a terme altres experiències educatives que comporten compartir 

activitats entre nivells i que potencien el coneixement dels alumnes entre ells i la 

convivència, com ara els jocs cooperatius i el taller de contes. TanmaTEEIx, les 

famílies, cada cop més, són convidades a entrar a l’aula dels seus fills o filles per 

tal d’explicar o compartir contes de la seva cultura i/o destreses diverses com, per 

exemple, els oficis. 

 

5.2.2 ESTRUCTURES ORGANITZATIVES PER A LA INCLUSIÓ D EL’ALUMNAT 

Aquesta iniciativa es concreta de la següent manera en les diferents etapes: 

 

Infantil Treball de racons i introducció d’alguns ambients d’aprenentatge per a 

facilitar la descoberta, el joc simbòlic i les relacions interpersonals de l’alumnat. 

La confecció de material i adequació dels espais a partir dels interessos de 

l’alumnat facilita un disseny inclusiu per a tot el nostre alumnat. 
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Primària. Treball per franges de treball no globalitzat per a la millora del 

desenvolupament de les habilitats lingüístiques al cicle inicial, cicle mitjà i cicle 

superior.  

Per al seu desenvolupament, es varen designar 8 mestres per cicle, un per a 

cada un dels eixos referenciats:  

- Comprensió lectora. 

- Expressió oral. 

- Expressió escrita. 

- Ús del llenguatge. 

 

En l’assignació d’aquests mestres a les diferents àrees, es va prioritzar que 

participessin els tutors dels cursos que conformaven cada cicle, així com els 

especialistes en l’atenció a la diversitat: mestres d’Educació Especial, Aula 

d’Acollida i Audició i Llenguatge, tenint en compte l’objectiu principal del projecte: 

millorar la inclusió de l’alumnat en el desenvolupament de les habilitats de la 

llengua. 

 

Secundària. Estructura organitzativa dels grups per a la millora de l’atenció de 

la diversitat, l’equitat i la cohesió. 

La singularitat del centre rau en l’espectre tan ampli de l’alumnat, que requereix 

una atenció el més individualitzada possible per part del docent, pel fet de ser 

escola amb SIEI, ser escola d’agrupament d’alumnat sord de modalitat oral i tenir 

un elevat nombre d’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu 

(NESE), també per situacions socials desfavorides.  Alhora, també hi ha un perfil 

d’alumnat amb un alt assoliment de les competències i amb uns entorns molt 

favorables per a l’aprenentatge que també demana, sovint, una atenció 

individual. 

 

La gran diversitat d’alumnat i famílies fa necessari, doncs, un projecte educatiu 

motivador i inclusiu, coherent amb les etapes anteriors i que, amb una atenció 

òptima d’aquesta diversitat inicial, faciliti i permeti treballar estratègicament per a 

l’equitat i la cohesió grupal.  
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En primer lloc, i pel fet de ser Institut Escola considerem necessari dissenyar 

estratègies per tal que l’alumnat percebi de manera ostensible un trànsit d’etapa, 

sobretot entre primària i secundària. 

 

Els dos grups de 1r d’ESO són de nou agrupament en relació a l’etapa de 

primària, amb una ràtio de 27 alumnes cadascun (autoritzada temporalment per 

l’Àrea de Recursos Humans). 

 

L’organització de l’alumnat es concreta en tres formes d’agrupament: els grups 

aula, el grups de desdoblaments i els grups cooperatius.  

 

Tots aquests grups es fan en base a criteris d’heterogeneïtat i equilibrats pel que 

fa al gènere i a l’alumnat amb NESE. Aquestes tres formes d’agrupament 

permeten l’alumnat posar en pràctica dinàmiques de treball i relacionals diverses 

i trencar rols adquirits i, a més a més: 

 

 Rebaixar la ràtio per a una millora de  l’atenció a la diversitat de l’alumnat 

per part del professorat. 

 Millorar els resultats i els processos d’aprenentatge. 

 Treballar per a la millora de  l’equitat i la inclusió. 

 Incentivar el vincle entre tot l’alumnat i diversificar les dinàmiques 

relacionals. 

 Promoure la identificació de l’alumnat amb el nivell i no només amb el 

grup classe. 

 Afavorir la cohesió i la convivència. 

 Transmetre els valors de cooperació i ajuda entre l’alumnat. 

 Promoure la creació de vincles nous entre l’alumnat. 

  

5.2.3 INTRODUCCIÓ D’EINES, RECURSOS I DINÀMIQUES METODOLÒGIQUES D’INNOVACIÓ 

Primària. Infantil implementació de determinades franges horàries del treball per 

ambients. Respecte cicle inicial i mitjà treball de l’àmbit matemàtic amb el 

projecte Innovamat. A nivrll de cicle superior introducció i ús de chromebooks. 
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Secundària. Ús transversal a totes les matèries dels chromebooks, de l’entorn 

virtual d’enseyament i aprenentatge (EVEA) Classroom, i de les eines de Google 

Suite per a la creació de documents de manera individual i compartida. Ús a totes 

les matèries de continguts i recursos digitals d’elaboració pròpia per part de 

l’equip docent en la majoria de matèries amb l’objectiu que en un futur disposem 

només d’aquests tipus de continguts perfectament adaptats al projecte de centre 

i sempre actualitzats. En les matèries d’àmbit científic, de moment, s’utilitzen 

recursos digitals d’editorial. 

5.3 EL MARC CURRICULAR 

 

El PEC de l’Institut Escola Antaviana es fonamenta i té en compte el marc legal que 

prescriuen les Lleis i Decrets educatius vigents. Actualment (curs 2019-2020): 

El currículum de l’Etapa del segon cicle d’educació infantil ve determinat pel Decret 

12/2009, del 10 de juliol. 

El currículum de l’etapa de primària es regeix pel Decret 119/2015, de 23 de juny. 

I el currículum de secundària es regeix pel Decret 187/2015, de 25 d’agost. 

 

5.4 L’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ 

 

L’avaluació regula tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. També és una eina de 

revisió i reflexió de la pràctica docent. 

 

El procés de l’avaluació es comparTEEIx amb l’alumnat per tal de fer-lo partícip i 

protagonista del propi procés d’aprenentatge. 

 

Serveix per conèixer els resultats de l’aprenentatge (avaluació sumativa), per regular 

les dificultats i els errors dels alumnes en el procés d’aprenentatge (avaluació 

formativa) i per afavorir que l’alumnat vagi aprenent a autoregular-se (avaluació 

formadora: autoavaluació i coavaluació). 

 

El resultat de l’avaluació final de cada nivell permet a l’equip docent tenir informació 

per prendre decisions sobre la promoció de l’alumne al nivell següent. 
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A l’etapa de primària les decisions es prenen promovent l’acord amb la família i 

seguint els criteris establerts segons l’Ordre Ens/164/2016 de 14 de juny. 

 

A l’etapa de secundària l’alumnat disposa dels criteris d’avaluació de cada matèria a 

principis del curs i estan disponibles al Classroom. S’elaboren i s’expressen 

formalment a partir del consens dels docents de l’àmbit o de l’especialitat i seguint les 

línies que determina l’avaluació competencial de les matèries. L’alumnat de 

secundària és avaluat en base a l’Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol.   La repetició 

de curs es considera una mesura excepcional. S’aplica per consens entre la direcció, 

tutor/a i l’equip docent de l’etapa exclusivament en el cas d’aquells alumnes que per 

raons de maduresa i de possibilitats reals de millora i aprofitament poden treure’n 

profit.  

 

A Antaviana s’elabora un model propi d’informe de centre, més enllà de 

l’enregistrament de les qualificacions a l’aplicatiu oficial Esfera. 

 

A l’etapa d’infantil l’avaluació es defineix com el procés d’observació i anàlisi 

sistemàtica del procés d’ensenyament i aprenentatge per tal de verificar-ne la 

coherència i el grau d’eficàcia. Es lliura a les famílies un primer informe al mes de 

febrer i un segon informe al mes de juny. 

 

A l’etapa de primària es lliura a les famílies un informe trimestral. A l’etapa de 

secundària un informe d’avaluació inicial, trimestral, d’avaluació ordinària i 

extraordinària, si s’escau. 

6. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

6.1. MARC NORMATIU 

 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació de Catalunya (LEC), aprovada pel 

Parlament de Catalunya, va permetre de nou la creació de la modalitat dels instituts 

escola (IE) com a establiments públics d’educació a Catalunya. En concret, és a 

l’article 75 on es defineixen els IE com aquells centres educatius que imparteixen 

educació primària i secundària, entre altres ensenyaments de règim general. 
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Permeten, doncs, la integració en un sol centre dels nivells d’educació infantil, primària 

i secundària. Més endavant, en la resolució de 16 de juny de 2011, es disposa que els 

òrgans unipersonals de direcció i coordinació d’aquests IE s’ajustin a unes instruccions 

específiques amb caràcter transitori mentre no entri en vigor i s’apliqui la regulació de 

la matèria derivada del desplegament de la LEC. 

6.2. CRITERIS QUE DEFINEIXEN L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 

En l’organització del centre s’apliquen els principis d’eficàcia, eficiència, funcionament 

integrat, gestió descentralitzada, flexibilitat, participació de la comunitat educativa i 

compromís de les famílies en el procés educatiu. 
 

6.3. ORGANIGRAMA: EL CENTRE EDUCATIU, INSTITUT ESCOLA ANTAVIANA 
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6.4 ORGANIGRAMES: LA RELACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU: TEIXIM LA 

XARXA 
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6.4 ORGANIGRAMA: PARTICIPACIÓ I ORGANITZACIÓ COMUNITÀRIA 

  

PLA COMUNITARI: 
TAULA SOCIOEDUCATIVA

PLATAFORMA 
D’ENTITATS

SERVEIS ATENCIÓ 
SOCIAL: municipals, 

Càritas + Paidos, Creu 
Roja, ADECO, Religioses, 

SERVEIS DEL LLEURE: 
Casal Infantil, Fundació 

Pare Manel, Ton i Guida, 
Ateneu, Save the

Children, Unió Rumaní...

SERVEIS SALUT: CAP, 
AGÈNCIA SALUT 

PÚBLICA, SANITAT...

SERVEIS EDUCATIUS: 
EAP, ELIC, CRP, 

CREDAC...

ESCOLES ENTORN: 
BRESSOL, ESCOLES, IES...

ESCOLA 
ANTAVIANA

CONSELL 
ESCOLAR

COMISSIÓ DE 
DELEGATS/DE

S

AMPA

MARES I 
PARES

FAMÍLIES

COMISSIÓ 
SOCIAL

CAD

PERSONAL DE 
MENJADOR I 

DE CUINA

ALUMNES

DOCENTS 
JUBILATS

PAS

CLAUSTRE



 

28 
 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE. INSTITUT ESCOLA ANTAVIANA 

 

 

6.5 LIDERATGE I EQUIPS DE TREBALL 

 
El lideratge pedagògic i funcional del centre l’assumeix l’equip directiu juntament amb 

la comissió pedagògica i el fa extensiu als diferents equips de treball, fomentant la 

participació de tota la comunitat educativa. 

 

Aquest lideratge queda determinat en el PEC a llarg termini, pel Projecte de Direcció 

a mig termini i es concreta cada any a la Programació General Anual (PGA) de centre. 

El professorat del centre forma part del claustre i s’organitza pedagògicament de la 

següent manera: 

 

 Coordinació de nivells (infantil i primària): formen part d’aquest equip de 

coordinació tots els tutors i tutores del maTEEIx nivell. 
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 Coordinació de cicles (infantil i primària): en forma part tot el professorat, 

tutors/es i especialistes, que imparTEEIx classe dins el maTEEIx cicle. Un dels 

membres exerceix les tasques de coordinació. 

 

 Coordinació d’equip docent (secundària): l’equip docent de secundària està 

coordinat per la cap d’estudis i el coordinador pedagògic. L’equip docent de 

nivell i grup està coordinat també per la cap d’estudis, el coordinador 

pedagògic, pel tutor/a i l’orientador educatiu. L’equip de projecte està coordinat 

pel coordinador pedagògic i el coordinador de projecte. 

 

 Comissió pedagògica: en forma part l’equip directiu i els/les coordinadors/es de 

cada cicle i etapa. 

 

 Comissions de treball: grups de treball amb un objectiu concret. Els/les 

professors/es que formen aquestes comissions i el seu pla de treball queden 

recollits en la Programació General Anual (PGA) de cada curs. 

 

Cada centre determina les seves comissions. En la nostra escola les 

comissions que tenim establertes són: biblioteca, festes, patis, convivència, 

economia i revista escolar, tot i que poden variar en funció de les necessitats 

que anem detectant, tant en nombre com en composició. En aquest sentit, 

Antaviana com a institució viva i canviant. 

 

 Arran de la nostra participació en les Xarxes per al Canvi del Consorci 

d’Educació, es va constituir un Grup Impulsor amb dos membres per cadascun 

dels cicles del nostre centre. 

7. LA INCLUSIÓ           
 

Antaviana  es regeix pels principis rectors de cohesió social i d’educació inclusiva i 

dóna atenció educativa a tot l’alumnat i, en particular, a aquell que pot trobar més 

dificultats a causa de les seves condicions personals o socials. 
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L’escola pren en consideració els elements curriculars, metodològics i organitzatius 

per aconseguir la participació de tots els alumnes en l’entorn escolar. 

 

7.1 PRINCIPIS D’INCLUSIÓ I COEDUCACIÓ 

 

a) Inclusió: els centre està obert a tot l’alumnat. Antaviana compta, a més a més, amb 

una unitat de Suport Intensiu d’Educació Inclusiva (SIEI) i és centre amb Projecte de 

Suport a l’Audició i Llenguatge (PSAL) amb modalitat oral. 

 

b) Normalització: l’atenció dels alumnes amb Necessitats Específiques de Suport 

Educatiu (NESE) es duu a terme amb els recursos de què disposa el centre i en els 

contextos ordinaris, sempre que sigui possible. 

 

c) Personalització: tothom és igual, però cadascú d’acord amb les seves 

característiques personals que cal respectar i valorar. 

 

d) Igualtat d’oportunitats per a l’aprenentatge i la participació: es possibilita a tot 

l’alumnat la participació en activitats ordinàries. 

 

e) Atenció educativa de proximitat: poder rebre l’atenció educativa en un centre proper 

a l’entorn on viu. 

 

f) Participació i coresponsabilitat: tota la comunitat educativa està compromesa per tal 

d’afavorir la inclusió escolar i social. 

 

g) Coeducació: es valora l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de les 

persones, sense estereotips sexistes i sense actituds discriminatòries. 

 

7.2 L’ACOLLIDA 

 

El centre organitza actuacions per tal de garantir que les persones que formen part de 

la comunitat educativa en coneguin el funcionament general, se sentin ben rebudes i 

s’hi adaptin tot respectant les normes de convivència establertes. 
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El Pla d’Acollida recull totes les actuacions que l’escola organitza per tal d’acollir bé 

tan els alumnes, com les famílies i els mestres nous que s’incorporen al centre i les 

persones responsables de cadascuna de les actuacions. 

7.3 LA DIVERSITAT 

 

L’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat es regeix pels principis 

d’inclusió. 

 

Les estratègies per al tractament adequat i coordinat de la diversitat es concreten en 

les reunions de coordinació següents: 

 

 Comissió d’Atenció a la Diversitat (Cap d’Estudis, EAP, Orientador Educatiu, 

Mestres educació especial). 

 

 Comissió Social  (Coordinador pedagògic, Tècnica d’Integració Social, 

Educadora Social, Serveis Socials). 

 

 Reunions de coordinació de serveis ( si s’escau, reunió entre la direcció del 

centre i els perfils professionals que pertoqui amb Serveis Socials, EAIA o 

CSMIJ). 

 

 Reunions per a l’atenció de la diversitat cada tres setmanes (secundària). Equip 

docent amb direcció, orientador educatiu, ALP (Mestres de Suport Intensiu a 

l'Audició i Llenguatge) i TIS (Tècnica d’Integració Social). També, amb 

periodicitat trimestral, reunió entre la direcció del centre, orientador educatiu i 

CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius). 

 

La finalitat d’aquestes reunions és compartir la informació global en relació a la situació 

personal i/o acadèmica de cada alumne amb seguiment per tal de dissenyar les 

estratègies d’atenció necessàries de manera coordinada i activar els protocols 

necessaris si s’escau. 
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Les funcions dels diferents professionals són: 

 

 L’orientador educatiu acompanya l’alumnat i facilita espais d’escolta i conversa; 

detecta possibles necessitats educatives des de l’aspecte emocional i/o 

cognitiu i impulsa les mesures necessàries per a pal·liar-les o revertir-les: 

mesures universals, mesures adicionals, mesures de suport intensives ( Plans 

Individualitzats, SIEI, SIAL), i compartir-les, si es d’interès, amb l’equip docent. 

 

 Les MALL (Mestres d’Audició i Llenguatge) del claustre de l’Insttitut Escola 

Antaviana i les logopedes del CREDA Pere Barnils de Barcelona fan suport 

intensiu a l’alumnat amb sordesa i/o alumnes amb trastorns específics del 

llenguatge, dins i fora de l’aula, i comparteixen estratègies amb l’equip docent. 

 

 Perfil I: la Tècnica d’Integració Social (TIS) ha de tenir visió global de l’entorn 

social i familiar de l’alumne, establir comunicació amb la família, portar el control 

de l’absentisme i activar el Pla d’Actuació Individual (PAI) quan sigui prescriptiu 

i facilitar eines a l’alumnat per a la pròpia organització, combatre l’absentisme i 

derivar-lo a activitats de lleure o extraescolars que l’ajudin a evitar possibles 

conductes de risc. 

 

 Perfil II: l’Educadora Social ajuda a assegurar l’atenció global dels infants i de 

les seves famílies, facilitant la mirada comuna i el treball conjunt entre els 

diferents agents de l’àmbit educatiu, social i de salut. 

 

 Perfil III: l’Especialista en l’Atenció Emocional contribueix a fomentar les 

competències emocionals de l’alumnat i acompanya a l’equip docent facilitant 

eines i coneixements referents a l’educació emocional. 

 

Els perfils esmentats van incorporar-se durant el curs 2017-2018 com a recurs derivat 

del Pla de Barris i tot sembla apuntar que se’n prorroga la seva continuïtat. 
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Alhora, quan parlem d’atenció a la diversitat, tenim en compte que Antaviana acull 

també un perfil d’alumnat amb un alt assoliment de les competències i amb uns 

entorns molt favorables per a l’aprenentatge que requereix, sovint, una atenció 

individual que es fa possible pel fet de comptar amb grups de ratio reduïda que 

afavoreixen el tractament d’aula diversificada. 

 

Per aquest alumnat Antaviana compta, també, amb recursos d’aprenentatge i 

ampliació de coneixements que puguin ser del seu interès: Èxit Anglès (classes 

gratuïtes d’ampliació del coneixement d’aquesta llengua), Eramus + (en procés), 

Intercanvis mitjançant la plataforma E-Twwinning (en procés), programes educatius a 

l’estranger i d’intercanvis (AFS Intercultura). 

7.3.1. CRITERIS QUE ORIENTEN L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

Correspon a la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) la concreció de criteris i 

prioritats per a l’atenció a la diversitat dels alumnes, l’organització, l’ajustament i el 

seguiment dels recursos de què disposa el centre, i de les mesures adoptades, el 

seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials i 

específiques i la proposta de plans individuals o adaptacions curriculars pels alumnes 

que ho requereixin. 

 

El Pla d’Atenció a la Diversitat és el document que recull el procés que seguim a 

l’escola per a la detecció de necessitats educatives especials dels alumnes i 

l’organització dels recursos de què disposem per donar-hi resposta. 

8.  LA CONVIVÈNCIA 
 

8.1 CONVIVÈNCIA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

 

Conviure significa viure plegats i en bona relació. L’escola educa en els valors de la 

pluralitat, el respecte a la diferència, la participació democràtica, la inclusió social, a la 

igualtat de possibilitats, la gestió positiva del conflicte i la cultura del diàleg. 

 

La convivència al centre gira al voltant de tres eixos fonamentals: 
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 La construcció de la pròpia identitat. 

 La relació amb les altres persones. 

 La pertinença a la comunitat. 

 

S’utilitza la mediació com un procés de gestió positiva de conflictes. Es parTEEIx del 

fet que quan es produeix un conflicte no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar 

arribar a un acord cooperatiu i consensuat entre les dues parts. Els conflictes ajuden 

a madurar i a créixer i formen part de la vida de totes les persones. 

 

A l’hora d’educar la resolució positiva del conflicte desenvolupem competències 

relacionades amb: la comprensió dels problemes, l’expressió d’emocions i sentiments, 

les habilitats de pensament reflexiu, creatiu i crític i la comunicació basada en el diàleg, 

així com Ies capacitats d’escolta, participació activa, cooperació, convivència pacífica 

i procés de mediació. 

 

Els valors i actituds que es treballen a l’escola són: l’acollida, la coeducació, la 

competència social, la comunicació, l’educació intercultural, l’educació emocional, 

l’educació per la pau, l’educació per la responsabilitat, el valor de l’esforç, la inclusió i 

la mediació. 

8.2 PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

 

El Projecte de Convivència és el document que engloba el conjunt d’accions 

encaminades a la millora de la convivència a l’escola. Recull les intervencions que 

l’escola desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat 

educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes. 

 

El projecte de convivència es planteja des de tres àmbits d’intervenció: 

 Aula 

 Centre 

 Entorn 

Els principis generals d’actuació que guiaran l’actuació del centre a l’hora d’aplicar el 

règim disciplinari de l’alumnat seran els que es contemplen a la normativa vigent i la 
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concreció quant a les actuacions està recollida a les Normes d’Organització i 

funcionament del centre (NOFC).  

9. L’ORIENTACIÓ I TUTORIA 
 

9.1 OBJECTIUS DE L’ORIENTACIÓ I EL SEGUIMENT DE L’ALUMNE 

 

L’orientació educativa té per finalitat contribuir al desenvolupament personal i social 

de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la seva edat. 

Aquesta comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el 

professorat, amb la implicació de les famílies i ha de permetre a l’alumnat assolir una 

maduresa en el seu procés de formació personal i integració en la societat. 

9.2 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 

 

L’acció tutorial estableix els mecanismes per garantir que els professors o els mestres 

tutors facin un seguiment individual del procés educatiu de cada alumne i el seguiment 

col·lectiu del grup classe. 

 

També ha de garantir la coordinació de tots els/les professors/es que intervenen en 

un grup classe i ha d’afavorir les línies de comunicació amb les famílies. 

 

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) és el document que té l’escola per donar coherència a 

l’acció tutorial del centre i recull les accions educatives compreses en els diferents 

àmbits de treball i en els agents següents: 

 

 Àmbit 1: alumnat (individualment/grup classe) 

 Àmbit 2: famílies 

 Àmbit 3: professorat 

 

A l’etapa de secundària es compta amb dos tutors/es de referència per al grup aula a 

1r d’ESO i un tutor/a per a la resta de nivells. 

 

En el marc de l’acció tutorial, la persona tutora dels alumnes i el grup és l’encarregada 

d’assolir els següents objectius: 
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9.2.1 RESPECTE A L’ALUMNAT 

 

 Vetllar pels processos educatius de cada alumne/a. 

 Recollir la informació de caràcter personal i acadèmic de l’alumnat i dur a terme 

l’orientació. 

 Conèixer l’estructura del grup, dinamitzar-lo i responsabilitzar-lo en diferents 

tasques. 

 Realitzar sessions de tutoria, activitats de participació, orientació, de resolució 

de conflictes, de cohesió de grup. 

 Dinamitzar i vetllar pel bon funcionament de les activitats i dels tallers realitzats 

amb agents externs dins de l’àmbit de la tutoria. 

 Orientar l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i de creixement personal. 

9.2.2 RESPECTE A LES FAMÍLIES 

. 

 Realitzar reunions informatives a principi de curs. 

 Informar periòdicament de l’evolució del procés d’aprenentatge dels seus fills i 

filles i comunicar els resultats de les avaluacions. 

 Portar a terme entrevistes individuals. 

 Compartir les expectatives sobre l’alumne/a. 

 Mantenir una comunicació fluïda a través de circulars, notes i escrits a l’agenda. 

 Atendre’ls d’acord amb l’horari establert quan, per qualsevol motiu relacionat 

amb el procés educatiu dels seus fills/es, ho sol·licitin. 

 educatiu dels seus fills i filles i orientar-la en aquest sentit. 

 Fer partícip a la família de les decisions que s’hagin de prendre respecte al 

procés 

9.2.3 RESPECTE L’EQUIP DE PROFESSORAT 

 

 Acordar criteris referents a la gestió de l’aula: deures, normes de conducta, 

exigència/aprenentatges, càrrecs... 

 Recollir informació de cada alumne/a en les diferents àrees. 

 Compartir les expectatives individuals i de grup. 

 Coordinar les actuacions del professorat que intervé en el grup. 

 Informar de les entrevistes amb la família a la resta de l’equip docent. 



 

37 
 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE. INSTITUT ESCOLA ANTAVIANA 

 Portar, juntament amb un membre de l’equip directiu, l’acció avaluadora. 

10. LA PARTICIPACIÓ 
 

Antaviana es defineix com una comunitat en la qual tots els seus membres participen 

de manera organitzada, coordinada, responsable i constructiva en qualsevulla  de les 

tasques organitzatives, administratives o educatives que té assignades, assumint el 

diàleg com a base de la convivència i la informació com a mitjà per aconseguir aquesta 

participació.  

 

Per tal que la participació sigui un fet s’estableixen diferents òrgans de participació 

que recullen informacions, opinions, línies d’actuació que faciliten la presa de 

decisions consensuades. Per això es distribueixen les funcions i les responsabilitats. 

Per altra banda impliquem els diferents estaments en el desenvolupament, seguiment 

i avaluació del PEC. 

10.1 OBJECTIUS D’ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS. MECANISMES DE 

PARTICIPACIÓ. 

 

1.- Establir vies de comunicació efectives de famílies, alumnat i professors, 

desenvolupant i utilitzant instruments eficaços per aquesta comunicació. 

 

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

dinàmica del centre. 

 

3.- Potenciar la bona convivència entre tots els estaments escolars. 

 

4.- Potenciar la formació permanent del professorat a través de l’assistència a cursos, 

seminaris i assessoraments que es facin en el centre, a través d’intercanvis i contactes 

amb altres institucions, centres, visites a escoles, etc. 

 

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

(menjador, escola matinera, activitats extraescolars) i potenciar un estret lligam i 

coordinació entre l’aprenentatge reglat i aquests serveis. 
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6.- Buscar aportacions econòmiques i gestionar les que ja es tenen com a fixes, d’una 

manera planificada i amb transparència. 

 

7.- Dinamitzar el funcionament i responsabilitat del Consell Escolar per tal que 

esdevingui un veritable òrgan de decisió i gestió del centre. 

 

8.- Coordinar i afavorir el bon funcionament del personal de l’ajuntament ( neteja i 

manteniment). 

 

9.- Afavorir la comunicació i el diàleg entre tots els/les mestres de l’escola mitjançant 

claustres, reunions de nivell, cicle o qualsevol altre tipus de reunió. 

 

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

 

11.- Establir relacions de coordinació i col·laboració amb la resta de centres de 

primària del nostre municipi, així com instituts, i altres institucions educatives i 

administratives. 

 

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

nostre. 

 

L’equip directiu estableix els mecanismes adients per afavorir la participació de les 

famílies. Reunions periòdiques amb l’AFA i les seves comissions, reunions d’inici de 

curs, entrevistes i activitats que es considerin pertinents i oportunes. 

 

Pel que fa a la resta de la comunitat educativa, la seva participació es canalitza a 

través dels seus representants al Consell Escolar o bé directament fent arribar les 

demandes, suggeriments o propostes a l’equip directiu. 

 

L’escola també participa en diferents activitats i equips de treball de la ciutat per tal 

d’afavorir el treball en xarxa i la integració social dels/ de les alumnes. 
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La Carta de compromís educatiu és una eina que té l’escola per potenciar la 

comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la coresponsabilitat entre el 

centre i les famílies en l’educació dels nens i les nenes. Els continguts de la carta de 

compromís són aprovats pel Consell Escolar i es revisa i s’actualitza periòdicament en 

els terminis que acordi el centre. 

 

10.2 ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

 

10.2.1  ÒRGANS UNIPERSONALS 

 

Són òrgans unipersonals el director, el/la cap d’estudis de primària i el/la cap d’estudis 

de secundària, el coordinador pedagògic i el secretari. Junts constitueixen l’Equip 

Directiu del centre. 

 

El decret 155/2010 de 2 de novembre en el seu capítol 2 recull les funcions i 

atribucions de la direcció. No obstant, el director té funcions de representació, funcions 

de lideratge pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. 

Aquestes funcions s'exerceixen en el marc de l'ordenament jurídic vigent, del projecte 

educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat. 

 

 Funcions de representació 

a) Representar el centre. 

b) Exercir la representació de l'Administració Educativa en el centre. 

c) Presidir el Consell Escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del 

centre. 

d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l'Administració educativa i 

vehicular al centre els objectius i les prioritats de l'Administració. 
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 Funcions de direcció i lideratge pedagògics  

a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 

corresponents. 

b) Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents 

amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

c) Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de tots els altres 

plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de 

direcció. 

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de 

comunicació en les activitats del centre, d'acord amb el projecte lingüístic del centre. 

e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu. 

f) Proposar, d'acord amb el projecte educatiu la relació de llocs de treball del centre i 

les modificacions successives. 

h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la 

programació general anual. 

i) Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu i, 

eventualment, si s’escau, dels acords de coresponsabilitat. 

j) Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre 

personal destinat al centre, amb l'observació, si escau, de la pràctica docent a l'aula. 

 Funcions relacionades amb la comunitat escolar 

a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del 

centre. 

b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 

mediadores i/o disciplinàries corresponents. 
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c) Assegurar la participació del Consell Escolar. 

d) Establir canals de relació amb l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA). 

e) Establir canals de relació amb la Comunitat Educativa de l’escola Antaviana i el seu 

entorn: Pla Comunitari, entitats de lleure, etc. 

Funcions relatives a l'organització i la gestió del centre 

a) Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament del 

centre i dirigir-ne l'aplicació.  Revisar-les periòdicament. 

b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el 

projecte educatiu. 

c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa 

vigent. 

d) Visar les certificacions. 

e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari 

o secretària del centre. 

f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost aprovat. 

g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l'Administració Educativa i 

actuar com a òrgan de contractació. 

h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves 

funcions, la qual cosa comporta, si escau, l'observació de la pràctica docent a l'aula. 

8. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l'ordenament i totes les 

relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan. 

9. El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració 

d'autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i 

d'ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El 
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director o directora, en l'exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a 

defensar l'interès superior de l'infant. 

10.2.2. ÒRGANS COL·LEGIATS 

 

 CONSELL ESCOLAR 

 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del 

centre.  

Corresponen al Consell Escolar les funcions següents: 

 

a) Participar en l’elaboració del projecte educatiu i les modificacions 

corresponents, abans de la seva aprovació pel director o directora del centre. 

Posteriorment a la seva aprovació, rebre la informació puntual d’aquesta. 

b) Participar, amb el pertinent debat, en l’elaboració de  la programació general 

de centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. Un cop aprovat per la 

direcció del centre, rebre’n la informació corresponent. 

c) Ésser informat de les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres 

acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions que s’efectuïn i/o 

aprovin des de la direcció del centre. 

d) Participar en l’elaboració de les normes d’organització i funcionament i les 

modificacions corresponents abans de la seva aprovació per la direcció del 

centre. Rebre’n la informació pertinent. 

e) Participar en les diferents actualitzacions de la carta de compromís educatiu 

abans de ser aprovada per la direcció del centre. Rebre la informació pertinent 

d’aquesta aprovació. 

f) Rebre informació sobre el pressupost del centre i el rendiment de comptes 

aprovat per la direcció del centre. 

g) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del 

director o directora. 

h) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als 

alumnes. 

i) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars 

complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 
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j) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre 

i conèixer l’evolució del rendiment escolar: proves diagnòstiques, proves de 

competències bàsiques, etc. 

k) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 

l) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

Composició del Consell Escolar (Article 45 del Decret 102/2010): 

 
 El director o directora, que el presideix. 

 El/la cap d’estudis 

 Un/a representant de l’Ajuntament. 

 Sis representants del professorat elegits pel claustre. 

 Sis representants dels pares elegits entre ells. 

 Un/a representant que designa l’AFA de l’escola. 

 Un/a representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre 

aquest personal. Es considera PAS la TEEI (Tècnica d’Educació Infantil); 

l’administratiu o administrativa, el/la conserge; l’educador/a d’Educació 

Especial de la SIEI; i  l’auxiliar d’Educació Especial. 

 El/la secretari/a de l’escola no és membre del Consell Escolar però hi 

assisTEEIx amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell. 

 Dos representants de l’alumnat. 

 

Si es produeix una vacant en el Consell Escolar, aquesta serà ocupada per la 

candidatura més votada en les darreres eleccions. En cas d’empat, la vacant serà 

ocupada per la persona que es prevegi que estarà més temps al centre. Si l’empat 

persisTEEIx, es farà un sorTEEIg. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-

la, la vacant roman sense cobrir fins a la propera renovació del Consell Escolar. La 

nova persona membre es nomena pel temps que restava del mandat a la persona que 

ha causat la vacant.(Article 28.3 del Decret 102/2010 que regula la renovació dels 

membres del Consell Escolar).  

 

Les decisions en el sí del Consell Escolar es prenen, sempre que sigui possible, per 

consens. Si no fos possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria 
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del membres presents, sempre que la normativa no determini un altre tipus de majoria 

qualificada. 

Reglament del Consell Escolar (Decret 102/2010 Art. 46)  

 

Veure NOFC de l’Institut Escola Antaviana. 

 

 CLAUSTRE DE PROFESSORAT 

 

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la 

gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius 

del centre. És integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora del 

centre.  

Funcions i organització. Comissions del Claustre. 

 

Estan regulades a les NOFC de l’Institut Escola Antaviana. 

10.2.3. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DEL CENTRE (PAS) I PERSONAL D’ATENCIÓ 

EDUCATIVA (PAE) 

 

Pel que fa al Personal d’Administració i Serveis (PAS): 

 

 1 Tècnica d’Integració Social (TIS). 

 1 Auxiliar Administrativa 

 1 Conserge que depèn d el’Ajuntament de Barcelona 

 1 Conserge que depèn de la Generalitat de Catalunya 

 

Pel que fa al Personal d’Atenció Educativa (PAE): 

 

 1 Auxiliar d’Educació Especial 

 1 Educadora d’Educació Especial (SIEI) 

 1 Tècnica d'Educació Infantil (TEEI) 

 

Pel que fa als perfils del Pla de Barris: 
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 1 Educadora Social 

 1 Educadora Emocional 

Nota: La Tècnica d’Integració Social (TIS), encara actualment (curs 2019-2020) depèn del Pla de 

Barris malgrat contemplar-se en l’apartat de Personal d’Administració i Serveis (PAS). 

 

10.2.4  AFA 

 

L’ AFA és l’Associació de famílies d’alumnes i representa al conjunt d’aquests, per tal 

de vetllar pels drets i responsabilitats de les famílies en l’educació dels nens i nenes 

en relació a l’acció educativa que realitza el centre. S’organitza a través d’una Junta i 

diferents comissions de treball. 

11. L’AVALUACIÓ INTERNA 
 

1.1 IINICADORS DE PROGRÉS 

 

Un indicador és una dada generalment estadística que proporciona informació sobre 

la condició i l'estat del sistema educatiu i/o dels seus components, descriu els seus 

trets fonamentals i és útil per a la presa de decisions. 

 

Els indicadors que intervenen en el procés d’avaluació dels centres públics es 

concreten en la Programació General Anual (PGA), a partir dels indicadors que 

consten en el projecte de direcció. S’han de poder revisar periòdicament. 

11.1.1 DE CONTEXT 

 

 Escolarització: tenen en compte la preinscripció i la matrícula viva, valorant la 

diferència interanual de forma numèrica i s’extreuen de les Dades anuals del 

centre, que són dades estadístiques que recull el Departament d’Ensenyament. 

 

 Identificació: indicadors referits a la procedència de l’alumnat i la seva tipologia 

socioeconòmica, socioeducativa, NEE, SIEI...) 
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 Abandonament: tenen en compte l’evolució interanual i estan recollits a les 

Dades anuals de centre. 

 

11.1.2  DE RESULTATS 

 

 Resultats acadèmics interns: els resultats percentuals de les proves internes 

del centre i la seva millora respecte el curs anterior. Es recullen a la Memòria 

de la Programació General Anual. 

 

El centre recull resultats de l’avaluació inicial, les avaluacions trimestrals, i 

l’avaluació de final de cicle. L’etapa infantil recull els resultats en dos informes 

adreçats a les famílies durant el mes de febrer i a finals de juny.  

L’etapa primària fa arribar els resultats a les famílies en tres informes, al 

desembre, al març i al juny. 

L’etapa de secundària són prescripitives l’avaluació inicial (octubre), les 

avaluacions trimestrals (desembre, març, juny), l’avaluació ordinària (juny) i 

l’avaluació extraordinària (juny), per a cadascuna de les quals s’elabora un 

model d’informe intern de centre. El  lliurament de l’informe d’avaluació inicial 

s’entrega en mà a les famílies a la reunió d’inici de curs. 

 

 Resultats de proves externes: els resultats percentuals de les Competències 

Bàsiques (CB) a 6è de primària i les Proves Diagnòstiques quan s’escauen per 

indicació de l’Administració. La seva millora respecte el curs anterior es recull 

a la Memòria del Pla Anual. L’informe amb el resultat de les CB es fa arribar a 

les famílies al mes de juny. 

 

A l’etapa de secundària l’alumnat participa en dos processos d’avaluació 

externa: les proves Cangur de Matemàtiques (voluntàries per a l’alumnat), les 

Proves de Competències Bàsiques de 4t d’ESO (es faran per primera vegada 

el curs 2020-2021). 
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 Resultats de satisfacció: Enquestes adreçades a les famílies. Cada centre 

decideix com recollir la informació sobre resultats de satisfacció. I a l’etapa de 

secundària, enquestes adreçades a l’equip docent i a l’alumnat. 

1.1.3 DE PROCESSOS 

 

 Processos d’aula: 

 

 Activitats/metodologies: quantificació de les diferents activitats lectives 

(classes, reforç, desdoblaments, agrupaments, ...). Recollits en el la 

Memòria de la Programació General Anual (PGA). 

 Tutoria: recollits en el Pla d’Acció Tutorial (PAT). 

 

 Processos de centre: 

 

 Planificació i lideratge: en la Memòria del Pla Anual es farà una estimació 

quantitativa i qualitativa del grau d’eficàcia amb que els diferents 

responsables de direcció, coordinació, tutoria i especialitat fan les seves 

activitats i assoleixen els seus objectius. 

 Convivència: recollits en el projecte de convivència. 

 

 Acollida: recollits en el Pla d’acollida i referits a famílies, alumnes i mestres. 

 

 Activitats, sortides i viatge de final de curs a secundària: es valoren en 

la Memòria de la Programació General Anual (PGA). Antaviana fomenta les 

activitats complementàries i extraescolars implicant el coneixement de 

l’entorn o donant a conèixer destins fora de Catalunya i de l’Estat espanyol 

a la secundària i n’extreu anualment les dades de participació. 

 

 Participació: es refereixen al grau i tipus de participació de les famílies i els 

alumnes en la vida del centre, els canals de comunicació i el nombre de 

visites i entrevistes entre família i escola. 
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11.1.4 DE RECURSOS 

 

Quan parlem de recursos educatius ens estem referint, de manera principal, a 

recursos econòmics i recursos humans. 

 

 Indicadors de recursos: 

 

 Despeses de funcionament: elaboració del pressupost i memòria 

econòmica anual. 

 

 Ràtio alumnes/ professor. Depèn del decret de plantilles que aprova el 

Departament d’Ensenyament anualment. 

 

 Distribució dels espais del centre adaptats a les necessitats de cada cicle o 

etapa. 

 

 Equipament material didàctic correctament inventariat. 

 

 Equipament TAC del centre. 

 

12.- LA PROJECCIÓ EXTERNA I L’ ATENCIÓ A L’ USUARI 
 

12.1 PRINCIPIS DE SERVEI I ATENCIÓ AL PÚBLIC 

 

En el marc dels valors definits per la Constitució, i per Llei 30/1992, modificada per la 

Llei 4/1999, la ciutadania ha vist reconeguda una sèrie de drets que afecten la seva 

relació amb l’ Administració. Els principis pels quals es regeix aquesta relació són: 

 

 El principi d’igualtat, que impedeix qualsevol mena de discriminació en 

l’actuació de l’Administració. 

 

 El dret de qualsevol persona a ser tractada amb respecte. 
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 El dret a rebre informació, atenent a les lleis de protecció de dades i privacitat, 

ajudant-la en tot el que sigui possible. 

12.1.1 LA RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 

Les famílies tenen el dret d’estar informades de qualsevol tema que afecti a 

l’escolaritat de llurs fills i el deure d’informar a l’escola de totes les dades acadèmiques 

personals i de salut que facilitin l’atenció a l’alumne/a. 

 

El centre disposa d’un horari d’atenció al les famílies, tant per part de l’equip directiu, 

com dels tutors/es, orientador educatiu i altres mestres i professorat, TIS i altre 

personal que tingui atenció directa amb els alumnes. Alhora, en cas de necessitat, el 

centre i tots els seus membres han de poder flexibilitzar aquest horari per tal de 

garantir la comunicació entre famílies i centre. 

 

Les famílies han de poder establir comunicació amb el centre i ser ateses, per 

incidències i encàrrecs i alhora tenen el deure de facilitar al centre les dades 

actualitzades per tal de poder ser localitzades en cas de necessitat. 

 

Aquests horaris es concreten el en Programació General Anual (PGA) de cada curs i 

se’n fa publicitat a través dels canals establerts per l’escola. 

 

 

12.2 RELACIONS AMB INSTITUCIONS PÚBLIQUES 

 

 L’escola afavoreix la col·laboració amb l’ Administració Educativa, l’Ajuntament 

de Barcelona, els centres i les entitats de la zona educativa i amb totes les 

entitats que estiguin dins de Plans Socioeducatius que afectin al centre. 

 Antaviana és centre formadors d’estudiants en pràctiques i manté col·laboració 

anual amb diverses universitats per acollir-ne l’alumnat en pràctiques. 

 Supervisa el manteniment i la seguretat de les instal·lacions escolars mitjançant 

els protocols d’actuació i comunicació que estableixi el Consorci d’Educació de 

Barcelona. 
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 Inclou en la programació educativa de l’escola, sempre que sigui interessant i 

possible, la participació i utilització dels recursos i activitats que ofereixin les 

diferents administracions. 

 

 L’escola manté el contacte amb totes aquelles persones i/o institucions que 

atenen els nostres alumnes en qualsevol aspecte (Serveis Socials, psicòlegs, 

pediatres...), especialment a través del treball en xarxa i les reunions de 

coordinació. 

 

 Dona informació i potencia la participació de l’alumnat i les famílies en activitats 

socials, culturals i mediambientals organitzades per les entitats socials i veïnals 

del nostre entorn. 

 

 Com a Centre Públic d’ Ensenyament complim amb tots els requeriments i 

relacions administratives que estableixin les diferents lleis i normes d’àmbit 

local i català. 

 

 D’acord amb la normativa vigent facilitem l’ús de les instal·lacions escolars per 

l’organització d’activitats educatives, esportives i socials. 

 

 

12.3 RELACIONS AMB ELS CENTRES ESCOLARS 

 

12.3.1 ADSCRIPCIÓ.  COORDINACIÓ PRIMÀRIA - SECUNDÀRIA 

 

Des que Antaviana va esdevenir Institut Escola, la majoria de l’alumnat que arriba a la 

secundària prové del mateix centre. Tot i això, s’han establert unes reunions entre 

l’alumnat de 6è de primària, l’equip directiu, la TIS i alumnat representant de la 

secundària per a aclarir possibles dubtes i recollir les seves inquietuds de cara a la 

seva incorporació a la nova etapa. El protocol de traspàs d’una etapa a l’altra ve descrit 

en el Protocol d’Actuació Traspàs ESO (PATE). 
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Alhora, se celebren dues reunions dins els terminis de les Portes Obertes, per a les 

famílies del centre i les famílies fora del centre interessades en preinscriure els seus 

fills i filles a Antaviana. 

La documentació que es requreix per a la inscripció en cada cas és: 

 L’expedient de notes del centre d’origen ( en el cas de ser un altre). 

 L’informe de Competències Bàsiques de cada alumne/a. 

 L’informe pedagògic de l’EAP o de NESE si s’escau. 

Es fa una reunió coordinada per l’equip directiu del centre, l’orientador educatiu, 

mestres d’educació especial i tutors/es de primària per fer un traspàs     de l’alumnat i 

determinar les següents actuacions: 

 

 Creació dels grups d’aula i els grups de desdoblament de 1r d’ESO. 

 

 Coordinació del desenvolupament del currículum (priorització d’objectius i 

continguts, estratègies didàctiques i metodològiques i criteris d’avaluació). 

Establim criteris comuns entre les dues etapes. 

 

 Aspectes de l’organització del centre i de l’alumnat, dins el plantejament 

d’escola inclusiva. 

 

Aquest projecte educatiu de l’Institut Escola Antaviana s’ha revisat i actualitzat 

diverses vegades, aquests darrers cursos, per tractar-se d’un centre de nova creació 

des del curs 2017-2018. Encara caldrà revisar-lo i reactualitzar-lo el proper curs.  

13. DISPOSICIONS FINAL  
 

Primera. Interpretació del reglament  

 

1. l’aprovació del PEC és sotmesa a la legislació vigent. Durant el curs 2019-2020, la 

seva actualització i posterior aprovació correspon a la direcció del centre amb el vist-

i-plau del Consell Escolar.  

 

Segona. Modificacions 
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1. Aquest PEC és susceptible de ser modificat per les causes següents:  

 

 Perquè no s'ajusti a la normativa de rang superior.  

 

 Per l'avaluació que en faci el Consell Escolar, perquè concorren noves 

circumstàncies a considerar o nous àmbits que s'hagin de regular. 

  

2. El Consell Escolar ha d'estar assabentat i/o informat de les modificacions i/o 

actualitzacions del PEC..  

 

3. Les modificacions poden proposar-se en el marc de la comunitat educativa: 

direcció, claustre, Consell Escolar... 

 

Tercera. Publicitat 

  

1. El PEC es difondrà a tots els membres de la comunitat educativa a través dels seus 

representants en el Consell Escolar (web, blogs, revista...). Se’n lliurarà un exemplar 

complet a l’AFA i membres del Consell Escolar. 

  

2. S'explicaran els punts més rellevants d'aquest PEC a tota la comunitat educativa 

 

3. Totes les modificacions que s'introdueixin tindran el mateix procés de difusió que 

s'ha descrit anteriorment. 

  

 


