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Introducció

L’educació escolar constitueix una tasca molt complexa en què intervenen múl-
tiples factors que s’han d’organitzar si volem oferir als infants una educació de
qualitat. A més de tenir clares les bones intencions educatives, els centres han
de disposar d’uns instruments que explicitin què volen aconseguir, com ha de ser
l’activitat docent i què necessiten per dur-la a terme. Aquests instruments són els
documents de planificació, organització i gestió que un centre ha d’elaborar. Si
es redacten i s’utilitzen de manera conscient i participativa, són molt valuosos per
facilitar l’activitat educativa.

En aquesta unitat estudiarem els diferents documents que han d’elaborar els cen-
tres educatius dins del marc d’autonomia que els reconeixen les lleis que regulen el
sistema educatiu. Aquests documents expliciten i concreten els principis educatius
i els aspectes de planificació didàctica i d’organització del centre que s’han estudiat
en altres unitats del mòdul.

En l’apartat “L’autonomia dels centres docents: el projecte educatiu de centre”,
començarem parlant del principi d’autonomia dels centres que està reconegut en
les lleis educatives, principalment en la Llei orgànica d’educació (LOE) estatal, i
en la Llei d’educació de Catalunya (LEC) autonòmica. Estudiarem a continuació
el document més rellevant que ha d’elaborar cada centre docent: el projecte
educatiu de centre (PEC). A partir de l’anàlisi del context on s’ubica l’escola
(característiques dels alumnes, de les famílies, situació socioeconòmica, etc.), el
PEC ha de recollir les decisions que ha pres la comunitat educativa sobre els
seus trets d’identitat, és a dir, com es defineix el centre, els seus objectius (que
vol dir què pretenen com a centre) i la seva estructura organitzativa (els diferents
òrgans que formen el centre: director, consell escolar, etc.) i les seves funcions.
Acabarem l’apartat amb el projecte lingüístic (PL), document que forma part del
PEC i que recull quin ha de ser el tractament de les llengües en el centre, atenent
les disposicions que ha elaborat l’Administració educativa.

En l’apartat “La proposta pedagògica i altres documents de planificació, orga-
nització i gestió”, estudiarem altres documents que han d’elaborar els centres
educatius. Començarem amb la proposta pedagògica de centre(PPC), que forma
part del PEC i que, a partir dels elements que ja s’hi han establert (trets d’identitat,
objectius...) i del currículum publicat per l’Administració educativa, recull la
concreció curricular que elabora l’equip docent sobre què, com i quan s’ha
d’ensenyar i sobre què, com i quan s’ha d’avaluar en funció del context en què
s’insereix el centre educatiu. La seva funció és proporcionar un marc d’actuació
global respecte a les actuacions pedagògiques dels docents. Un altre document del
qual parlarem són les Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC),
que abans s’anomenava reglament de règim intern (RRI), creades pel mateix centre
escolar i que regulen la vida de la institució i fan possible que la seva estructura
funcioni. També estudiarem la programació general anual del centre (PGA) que
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recull la planificació d’una escola per a un curs escolar. En la PGA han de constar
els objectius i les accions i activitats concretes que es volen proposar, especificant-
ne les persones responsables, horaris, recursos, terminis, etc. Acabarem la unitat
amb la memòria anual de centre (MAC), document que recull la valoració de les
activitats que s’han dut a terme durant el curs escolar, d’acord amb l’aplicació que
s’hagi fet de la programació anual.

En aquesta unitat estudiarem quins són aquests documents que donen personalitat
i coherència a cada centre. En explicar-los, farem referència a la manera com
s’elaboren i a tots els aspectes que s’han de tenir en compte, ja que caldrà adaptar
les normatives, els principis educatius, etc. a la complexitat i les característiques
de cada centre.

És important tenir present, quan s’hagin d’elaborar aquests documents, que han de
ser instruments útils perquè el centre funcioni correctament. És a dir, la finalitat
no és complir exclusivament els requisits normatius o legals, sinó afavorir la bona
entesa i el projecte pedagògic de tota l’escola.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Determina els objectius de la intervenció educativa i relacionar-los amb
els nivells de planificació, els elements que la componen i els criteris de
formulació, en l’àmbit formal.

• Analitza els elements del currículum d’educació infantil.
• Descriu les bases en què es fonamenta el currículum d’educació

infantil.
• Identifica els diferents nivells de concreció curricular.
• Compara documents de planificació de diversos tipus d’institucions en

l’àmbit formal i no formal.
• Selecciona objectius i continguts a partir del marc curricular i de

les característiques dels infants per assolir el desenvolupament de les
seves capacitats individuals.

• Valora la importància de la planificació en el procés d’intervenció
educativa.

• Defineix i contextualitza els diversos objectius de la intervenció edu-
cativa a partir de les característiques dels infants i del context social,
familiar i cultural en què es troben.

• Incorpora en la selecció d’objectius i continguts propostes per a la
consecució de la igualtat entre dones i homes.

2. Determina les estratègies metodològiques que cal aplicar d’acord amb els
models psicopedagògics.

• Integra els temes transversals en l’elaboració d’unitats didàctiques.
• Selecciona els criteris metodològics i les estratègies d’intervenció

d’acord amb els objectius de la institució, el marc curricular i les
necessitats i els interessos dels infants.

• Valora la participació en les activitats en equip, el contrast d’opinions
i l’intercanvi d’experiències.

• Compara les propostes metodològiques globalitzades més utilitzades
en l’educació infantil.

• Valora la importància educativa dels ritmes i les rutines de la vida
quotidiana en l’educació infantil.

• Valora la integració dels temes transversals amb relació al desenvolu-
pament de les capacitats infantils i l’educació integral.

3. Determina i organitza els recursos materials i personals, els espais i els
temps, a partir de l’anàlisi de la normativa legal i l’aplicació de criteris
pedagògics en la intervenció educativa en la infància.
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• Analitza els diferents models d’agrupament d’acord amb el nombre
de participants, l’edat, la metodologia i la programació prevista.

• Selecciona materials didàctics i didàctics interactius adequats als
objectius, els continguts i els criteris metodològics.

• Estableix els espais, els materials, els recursos humans i el temps
tenint en compte l’edat, el nombre d’infants i, si escau, les necessitats
educatives especials.

• Defineix criteris per a una distribució adequada del temps: calendari,
jornada, etc.

4. Planifica les activitats d’educació formal, relacionant-les amb els objectius
de la programació i les característiques dels nens i les nenes.

• Integra els diferents temes transversals en les activitats programades.

• Valora la coherència de la planificació de les activitats d’educació
formal i no formal amb els objectius de la programació.

• Mostra una actitud participativa, oberta i creativa.

• Mostra sensibilitat, respecte i tolerància envers les diferències indivi-
duals.

• Mostra iniciativa i capacitat d’anticipació als esdeveniments.

5. Dissenya l’avaluació dels processos d’intervenció, i argumenta la selecció
del model, les estratègies i els instruments utilitzats.

• Identifica els diversos models d’avaluació.

• Selecciona les estratègies i les tècniques d’avaluació en diferents
moments al llarg del procés de la intervenció en l’àmbit formal.

• Estableix indicadors d’avaluació en diferents moments del procés
d’intervenció en l’àmbit formal que valoren l’adequació dels objectius
i els criteris metodològics, la selecció i la seqüenciació dels continguts
i les activitats, i la funcionalitat i l’adequació dels espais i els materials
emprats.

• Valora la importància de l’avaluació en els diversos moments del
procés.

• Valora la importància de mantenir una actitud permanent de millora
en l’eficàcia i la qualitat del servei.

• Mostra una actitud favorable a la pràctica reflexiva.

• Defineix indicadors d’avaluació relacionats amb el desenvolupament
de les capacitats dels infants.

• Estableix indicadors d’avaluació de la intervenció amb relació a
l’eliminació d’estereotips masculins i femenins, l’ús de llenguatge
no sexista, l’eliminació d’estereotips sexistes en el repartiment i el
desenvolupament de les tasques o en l’ús de l’espai o dels materials.



Didàctica de l’educació infantil 9 La documentació del centre educatiu

1. L’autonomia dels centres docents: el projecte educatiu de centre

Cada centre educatiu, en funció de les característiques de l’entorn, els alumnes,
els pares, les mares i els docents, té unes peculiaritats que li són pròpies i el fan
diferent de la resta. Tots aquests factors, els quals es consideren variables, formen
una determinada manera d’entendre l’acció educativa, un tarannà, uns objectius a
assolir i la manera com es pot fer.

A diferència de la família, a la qual els membres pertanyen de manera natural,
l’escola és una organització formal que es construeix de manera voluntària, in-
tencionada i sistemàtica per aconseguir uns fins determinats. L’escola es compon
d’un conjunt de persones que reuneixen les característiques següents:

• Disposen d’una estructura més o menys formalitzada.

• Posseeixen un sistema de coordinació i comunicació.

• Actuen sobre l’entorn que els envolta i, alhora, reben la influència d’aquest
entorn.

• Fan activitats mitjançant eines i operacions que tendeixen a la consecució
d’uns fins determinats.

En la nostra societat, d’organitzacions formals n’hi pot haver moltes: una empresa,
un partit polític, etc. L’escola, però, com a organització peculiar, té uns trets espe-
cífics que la diferencien d’altres organitzacions formals. Aquestes característiques
són les següents:

• Metes ambigües: les funcions de l’escola (facilitar l’aprenentatge, contri-
buir al desenvolupament, adaptar socialment, etc.) són variades i complexes.
Els objectius no sempre estan delimitats amb precisió.

• Diversitat en les persones que la composen: els interessos que els col·lectius
que la componen (pares i mares, professors i educadors, infants) tenen
respecte a la institució són diversos, cosa que no facilita l’adquisició d’una
identitat col·lectiva.

• Complexitat metodològica i organitzativa: no hi ha una manera òptima
de desenvolupar el procés d’ensenyament, per la qual cosa les formes
organitzatives no són bones o dolentes, sinó més o menys adequades a les
característiques peculiars del centre.

• Models múltiples: com a resultat de l’adequació de la institució a cada
realitat concreta.

• Poc temps per a la gestió: l’escola ha de prioritzar l’atenció als infants.
Els processos de participació en la gestió d’un centre requereixen força
dedicació.

Per a la sociologia dels
grups...

...l’escola és un grup secundari o
formal que es constitueix de
manera voluntària, intencional i
sistemàtica per assolir unes fites.
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Aquestes característiques, comunes a tots els centres educatius i extensibles a
d’altres institucions i programes educatius, els fa febles a escala organitzativa i,
amb freqüència, els membres només es consideren units per aspectes formals (ser
del mateix claustre, tenir el mateix horari, etc.).

La complexitat que comporta la gestió d’un centre educatiu justifica la
necessitat de definir l’organització, i també les metes i les pautes que han
de dirigir les relacions entre les persones.

L’establiment de pautes comunes en els centres educatius pretén assolir els
objectius següents:

• Facilitar l’establiment de línies d’acció coherents i coordinades per a tots
els membres de la comunitat educativa, i potenciar-ne la participació.

• Racionalitzar els esforços personals i institucionals.

• Reduir la incertesa, la improvisació, la rutina, les contradiccions i els
esforços estèrils.

• Permetre processos d’avaluació.

• Orientar les persones que s’incorporen per primer cop al centre educatiu.

• Configurar progressivament una escola amb personalitat pròpia.

Per aquestes raons, cal que els centres educatius concretin les propostes. Val
a dir que aquest intent de concreció requereix l’esforç de tots els membres de
la comunitat educativa en la cerca d’objectius comuns i, consegüentment, en la
superació de les actuacions individualitzades.

1.1 Centre autònom enfront de centre dependent

Tot i que els sistemes educatius dels diferents països tenen un desenvolupament
desigual, en tots es detecta una certa tendència a la descentralització. La
descentralització educativa fa referència al fet de donar més responsabilitats als
membres de la comunitat educativa i a les autoritats locals en la presa de les
decisions que afecten el funcionament general del centre.

Durant molts anys, el sistema educatiu de l’Estat espanyol s’havia basat en
centres dependents. L’educador o professor treballava de manera gairebé aïllada i
aplicava un pla d’estudis tancat que, majoritàriament, havia decidit l’administració
educativa. A partir dels anys vuitanta del segle XX, el sistema educatiu i el conjunt
de la societat demanava cada cop més que els centres educatius fossin autònoms i
poguessin establir els seus propis plantejaments en funció del seu context, la seva
història com a institució i les seves formes organitzatives.
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En la taula 1.1 podeu observar una comparativa entre el centre autònom i el centre
dependent.

Taula 1.1. Centre dependent enfront de centre autònom

Centre dependent Centre autònom

No té identitat pròpia. Té identitat pròpia.

El sistema educatiu es basa en la presa de decisions
en els nivells superiors.

El sistema educatiu potencia la presa de decisions
dels centres.

Aplica un currículum tancat. Desenvolupa un currículum obert.

La participació dels pares i les mares es limita a la
informació.

La comunitat educativa estableix els seus propis
plantejaments i comparteix responsabilitats.

Educador individual. Educador que coopera i col·labora.

Arran de les demandes socioeducatives, els poders públics van promulgar diverses
lleis orgàniques que delegaven en els centres moltes de les decisions que abans
es prenien des d’una administració educativa molt centralitzada. La primera
d’aquestes lleis va ser la Llei orgànica del dret a l’educació (LODE), de 1985.
El 1990 es va promulgar la Llei orgànica d’ordenació general del sistema educatiu
(LOGSE) i el 1995, la Llei orgànica de la participació, l’avaluació i el govern dels
centres docents (LOPEGCE). Aquestes lleis van garantir l’autonomia dels centres
educatius.

Amb l’aplicació de les lleis LODE, LOGSE i LOPEGCE, els centres van
anar adquirint més autonomia. L’existència de consells escolars, l’elecció de
càrrecs directius i de coordinació, i el funcionament dels equips pedagògics
van ser mesures que es van generalitzar en els centres de tots els nivells
educatius.

La successió dels canvis polítics i socials de final del segle XX i principi del
segle XXI van comportar la necessitat de promulgar una llei d’educació nova
que disposés d’un ampli consens dels diferents sectors de la societat. D’aquesta
manera, el 3 de maig de 2006 es va publicar la Llei orgànica d’educació (LOE),
la qual va derogar la LOGSE i la LOPEGCE, i va modificar alguns articles de la
LODE. La LOE és la llei orgànica vigent que regula el sistema educatiu de l’Estat
espanyol. Recull i desenvolupa els plantejaments de les lleis orgàniques anteriors
sobre l’autonomia dels centres educatius, tal com diu l’article 120.

Article 120. Disposicions generals

1. Els centres disposen d’autonomia pedagògica, d’organització i de gestió en el marc de la
legislació vigent i en els termes recollits en aquesta llei i en les normes que la despleguin.

2. Els centres docents disposen d’autonomia per elaborar, aprovar i executar un projecte
educatiu i un projecte de gestió, com també les normes d’organització i funcionament del
centre.

3. Les administracions educatives han d’afavorir l’autonomia dels centres de manera que els
seus recursos econòmics, materials i humans es puguin adequar als plans de treball i
organització que elaborin, una vegada siguin convenientment avaluats i valorats.

4. Els centres, en l’exercici de la seva autonomia, poden adoptar experimentacions, plans de
treball, formes d’organització o ampliació de l’horari escolar en els termes que estableixin les

La normativa bàsica del
sistema educatiu té les
arrels en la Constitució i
l’Estatut.

L’any 2002 es va publicar la
Llei orgànica de qualitat de
l’educació (LOCE), que no
es va arribar a aplicar
perquè la LOE la va
substituir.
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La LEC dedica el títol VII i
els articles 90-103 a

desenvolupar el principi
d’autonomia dels centres.

La finalitat de la carta de
compromís educatiu és

garantir la implicació mútua
de família i centre en

l’educació de cada alumne.

En la secció “Annexos”
del material web trobareu
un model per redactar la

carta de compromís
educatiu.

administracions educatives, sense que, en cap cas, s’imposin aportacions a les famílies ni
exigències per a les administracions educatives.”

El 10 de juliol de 2009 el Parlament
va aprovar la Llei d’educació de

Catalunya.

Continuant amb el marc legislatiu i situant-nos a Catalunya, el juliol de 2009 es va
publicar la Llei d’educació de Catalunya (LEC), primera llei d’àmbit autonòmic
que regula l’educació no universitària en el territori català. La LEC, igual que la
LOE, recull l’autonomia dels centres educatius com uns dels principis bàsics del
sistema escolar, tal com s’expressa en la redacció.

Article 90

“Finalitat i àmbits de l’autonomia dels centres educatius:

1. Els centres educatius disposen d’autonomia en l’àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió
de recursos humans i materials.

2. En exercici de l’autonomia dels centres, els òrgans de govern de cada centre poden fixar
objectius addicionals i definir les estratègies per assolir-los, organitzar el centre, determinar
els recursos que necessiten i definir els procediments per aplicar el projecte educatiu.

3. L’autonomia dels centres s’orienta a assegurar l’equitat i l’excel·lència de l’activitat
educativa.”

La LEC també estableix la denominació dels centres docents segons els ensenya-
ments que imparteixen:

1. Escola bressol o llar d’infants: els centres que imparteixen el primer cicle
d’educació infantil.

2. Parvulari: els centres públics que imparteixen el segon cicle d’educació
infantil.

3. Escola: els centres públics que imparteixen el segon cicle d’educació
infantil i l’educació primària.

4. Institut: els centres públics que imparteixen ensenyaments d’educació
secundària.

5. Institut escola: els centres públics que, entre altres ensenyaments de règim
general, imparteixen educació primària i educació secundària.

Un dels aspectes més innovadors de la Llei d’educació de Catalunya és la carta
de compromís educatiu que cada centre haurà d’elaborar i el consell escolar
haurà d’aprovar. Quan les famílies escolaritzin els fills en un centre educatiu,
hauran de signar aquest document, en què hi haurà les normes bàsiques de
convivència i el projecte educatiu, i s’hauran d’avenir a compartir els principis
que l’inspiren. L’elaboració i la signatura de la carta de compromís és preceptiva
en els ensenyaments d’educació infantil i educació bàsica (primària i secundària),
i aconsellable en la resta d’ensenyaments en què el fet que la família s’impliqui en
l’educació escolar sigui rellevant.

Posteriorment, el 5 d’agost de 2010 es va publicar el Decret d’autonomia dels
centres educatius. Aquest decret desenvolupa els preceptes que estableix la
LEC respecte a l’exercici de l’autonomia dels centres en un marc de gestió
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descentralitzada i compatible amb el funcionament integrat del sistema educatiu.
A més, garanteix l’autonomia dels centres que presten el Servei Educatiu de
Catalunya, els centres públics i privats sostinguts amb fons públics, en tres àmbits:

• Àmbit pedagògic: a partir del marc curricular establert, els centres poden
concretar els objectius, les competències bàsiques, els continguts, els
mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació.

• Àmbit organitzatiu: els centres poden exercir l’autonomia organitzativa per
mitjà d’una estructura organitzativa pròpia i de les normes d’organització i
funcionament.

• Àmbit de gestió: la direcció dels centres disposa d’autonomia en matèria
de gestió de personal i recursos econòmics dins del marc de la normativa
vigent.

Respecte als centres privats no sostinguts amb fons públics, disposen d’autonomia
pedagògica, organitzativa i de gestió, amb les úniques limitacions que estableix
l’ordenament per a aquest tipus de centres.

Tot i que l’Administració ha d’establir el marc general en què es
desenvoluparà l’activitat docent, l’ordenament jurídic atorga als centres
educatius un marge d’autonomia per ajustar la seva actuació a les
característiques concretes del seu entorn i el seu alumnat.

Així, doncs, es pot afirmar que la tendència del sistema escolar és implantar centres
autònoms tant pel que fa a l’àmbit pedagògic com pel que fa a la gestió econòmica
dels recursos i a l’elaboració de les seves normes d’organització i funcionament.
D’aquesta manera, es configura un centre educatiu que s’adapta a les caracte-
rístiques de l’entorn, els alumnes i els docents, i també a les seves aspiracions,
limitacions i possibilitats específiques. Des d’aquesta perspectiva, la funció de
l’Administració educativa és garantir la unitat del sistema, coordinar actuacions i
impulsar propostes, a partir d’uns plantejaments mínims i consensuats.

El centre autònom, que pren les seves decisions i estableix els seus
plantejaments a partir del seu entorn sociocultural, la seva història i la
seva cultura organitzativa, es converteix en un element nuclear i bàsic en
el sistema educatiu.

Aquesta autonomia s’ha de concretar en una sèrie de documents que han d’expli-
citar per escrit els objectius pedagògics i organitzatius d’un centre, a més dels
mitjans que permetran assolir-los. Hi ha diverses raons que justifiquen el fet de
reflectir per escrit els plantejaments d’un centre:

• Quan s’expressen per escrit, es matisa i es precisa el plantejament, sia un
objectiu, un aspecte organitzatiu, decisions curriculars o de qualsevol altre
àmbit.

Administració educativa

Quan es parla d’administració
educativa es fa referència,
principalment, al Ministeri
d’Educació del Govern de l’Estat
i al Departament d’Educació de
la Generalitat.
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PEC com a unitat

Mentre que la LOGSE
diferenciava entre projecte

educatiu i projecte curricular, ara
el PEC es presenta com una
unitat que també integra la
concreció del currículum o

proposta pedagògica (abans,
projecte curricular de centre).

• Quan s’expressen per escrit, els diversos membres de la comunitat escolar
els poden utilitzar i, així, poden informar als docents o als pares i mares que
s’incorporen al centre sobre quina és la seva línia d’actuació.

• Quan s’expressen per escrit, es pot constatar si s’han assolit i, si escau, es
poden modificar.

El document més rellevant que ha d’elaborar un centre escolar és el projecte edu-
catiu de centre (PEC), que també inclourà el desplegament curricular concretat
en la proposta pedagògica i el projecte lingüístic. Altres documents que s’hauran
d’elaborar són la programació anual del centre i la memòria anual. Sense perdre
de vista la unitat i la coherència que aquests documents han de tenir entre si, es
poden estudiar per separat.

1.2 El projecte educatiu de centre, un document clau

Podríem definir el PEC com el document que recull les decisions de la comunitat
educativa sobre la identitat, els principis bàsics i les opcions educatives del centre.
Té la finalitat d’orientar l’activitat de cada centre, donar-hi sentit i respondre a les
seves necessitats particulars. En el PEC el centre imprimeix la seva personalitat.

Tant la LEC com la LOE atorguen al projecte educatiu de centre una importància
cabdal com a document inspirador de l’activitat educativa d’un centre escolar. Es
tracta del primer document, que constitueix el punt de partida de la planificació
d’un centre i concreta el principi d’autonomia que les lleis reconeixen als centres
educatius.

Article 91 de la Llei d’educació de Catalunya

“Projecte educatiu

1. Tots els centres vinculats al Servei Educatiu de Catalunya han de disposar de projecte
educatiu. En el marc de l’ordenament jurídic, el projecte educatiu, que és la màxima expressió
de l’autonomia dels centres educatius, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius,
n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències
bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.

2. El projecte educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la
comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social, i ha de tenir en compte, si n’hi
ha, els projectes educatius territorials.

3. Per definir el projecte educatiu s’han de valorar les característiques socials i culturals del
context escolar i les necessitats educatives dels alumnes.

4. El projecte educatiu ha de contenir, com a mínim, els elements següents:

• L’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els plantejaments
educatius, els procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre.

• Els indicadors de progrés pertinents.

• La concreció i el desenvolupament dels currículums.

• Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia.
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• El projecte lingüístic, d’acord amb les determinacions del títol II, que es concreta a
partir de la realitat sociolingüística de l’entorn.

• El caràcter propi del centre, si n’hi ha.”

Posteriorment, el Decret 101/2010, d’ordenació dels ensenyaments del primer
cicle de l’educació infantil, diu que cada centre educatiu ha d’elaborar un projecte
educatiu. En aquest projecte s’han de concretar els principis pedagògics i
organitzatius, els valors, els objectius i les prioritats d’actuació. Ha d’incloure
el següent:

• La concreció per al desenvolupament del currículum.

• Les característiques de l’entorn social, cultural i sociolingüístic, i els criteris
d’ús de la llengua catalana en el centre.

• Els criteris de no-discriminació i d’inclusió educativa.

• Els criteris per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat.

• La concreció dels criteris metodològics, organitzatius i de seguiment i
observació de l’infant.

• L’organització de l’horari escolar, que inclourà les mesures per a l’acolli-
ment i l’adaptació dels infants.

• La concreció dels mitjans de relació amb les famílies.

El projecte educatiu és la concreció dels trets característics del centre i
l’adaptació d’aquests trets a tota la normativa educativa que en regula les
activitats.

El projecte educatiu ha d’impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de
la comunitat educativa, i també la relació entre el centre i l’entorn social. Per
definir o actualitzar el projecte educatiu, cada centre ha de tenir en compte les
característiques socials i culturals del context escolar i preveure les necessitats
educatives de l’alumnat.

El PEC defineix l’estil de l’escola.

El PEC s’ha d’elaborar quan el centre educatiu comença a funcionar. És un
document a mitjà i a llarg termini, és a dir, no s’elabora cada curs escolar. Tot
i així, sí que cal revisar-lo, perquè s’ha d’adequar a les demandes de l’entorn i
als canvis legislatius. Correspon a la direcció del centre fer la proposta del PEC.
Seguidament, el claustre o l’equip docent ha de col·laborar en l’elaboració i també
és interessant comptar amb la participació de les famílies. L’aprovació del PEC
correspon al consell escolar.

Ha de ser un projecte de centre, és a dir, fruit del diàleg i el consens de la comunitat
educativa. És important que les famílies se sentin vinculades a l’elaboració del
PEC i que se’l facin seu a partir de qualsevol sistema de representació, si més no,
participant en el debat i l’aprovació.
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El PEC constitueix el marc
de referència de tota la

comunitat educativa.

El concepte valors

Quan parlem de valors ens
referim a les idees que són la

base de l’actuació d’una persona,
de manera autònoma, davant
d’una situació, d’una manera

positiva, adequada i vàlida.

La sensibilitat ecològica, per
exemple, és un valor molt

positiu perquè l’infant
prengui consciència de la

importància del medi
ambient.

El PEC ha de ser flexible i s’ha d’adaptar als canvis de l’entorn en què
s’insereix el centre.

S’ha d’aprofitar el període d’elaboració del PEC per reflexionar sobre la pràctica
educativa i per consensuar els principis i els valors que donen identitat al centre.
La idea d’educar és diferent segons els educadors i les educadores, no tothom
té la mateixa idea sobre intervenció educativa. Així, convé posar-se d’acord en
els temes que l’equip o la direcció del centre consideri bàsics per tal que la tasca
educativa sigui coherent i tingui l’efecte que cerquem.

Un aspecte que adquireix una rellevància especial en el context educatiu actual és
la transmissió de valors com una funció bàsica del sistema escolar. Una escola
no es pot concebre com un tot abstracte i impersonal, sinó que es tracta d’una
xarxa de persones que es comuniquen entre elles i que comparteixen una sèrie de
valors que els infants assumeixen.

Moltes vegades, els educadors no són conscients de la influència dels seus valors
individuals o dels propis de l’escola com a institució. Precisament, el que permet
el bon desenvolupament d’un centre és la comunicació i la cohesió òptima dels
valors que els membres de l’equip comparteixen. En aquest sentit, el PEC ha
de recollir de manera més o menys explícita els valors subjacents que impregnen
l’activitat educativa del centre escolar.

Alguns dels valors imprescindibles en la pràctica educativa són els següents:

• El compromís i la participació.

• La responsabilitat compartida.

• La tolerància com a manera d’arribar a un pacte que permeti l’exercici de
la llibertat individual i, així, eviti el perjudici als altres.

• L’obra ben feta; es tracta d’arribar a aquesta fita en el treball quotidià.

• Tots els que afavoreixen la convivència en la societat: el respecte, la
solidaritat, la companyonia, la generositat, etc.

L’educació en valors afavoreix el desenvolupament del pensament, la
capacitat per a l’anàlisi crític i l’afectivitat.

1.3 Components del projecte educatiu de centre

El PEC, com a document unificador de l’activitat educativa d’un centre, agrupa
altres documents, com la proposta pedagògica, les normes d’organització i fun-
cionament del centre i el pla lingüístic, i s’estructura en diferents apartats que
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descriuen les característiques del centre. Aquests apartats, que poden sorgir de la
resposta a quatre qüestions, els podem veure en la figura 1.1.

Figura 1.1. Components del PEC

El PEC s’estructura en els apartats següents:

• Anàlisi del context (on som?)

• Trets d’identitat (qui som?)

• Objectius del centre (què pretenem?)

• Estructura organitzativa (com ens organitzem?)

1.3.1 Anàlisi del context

Per tal que el PEC pugui donar la resposta més adequada a la realitat en què es
troba, a part de conèixer la legislació bàsica que afecta el centre, ha de recollir
informació sobre l’entorn i analitzar-la.

L’anàlisi del context implica l’avaluació diagnòstica d’aspectes com la
normativa, l’entorn socioeconòmic i cultural proper, la tipologia i les
característiques del centre, etc.

L’anàlisi del context ha d’incloure els elements següents:

1. Marc legislatiu: tot centre educatiu ha de conèixer la legislació que se li
aplica. Les disposicions principals que afecten els ensenyaments d’educació
infantil són les següents:

• La Constitució i l’Estatut.

La normativa legal
determina molts aspectes
del funcionament del centre.
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Exemple d’anàlisi del nivell
econòmic

Les famílies de la nostra llar són,
en un percentatge del 18%,

famílies nouvingudes i la
majoria viuen de feines

temporals. La resta són famílies
joves que resideixen al barri des
de fa temps, petits comerciants,

administratius, etc.

Exemple d’anàlisi del nivell
sociocultural

La nostra escola s’ubica en un
districte força ric en serveis (hi

ha diversos centres de lleure) i té
accés al complex esportiu i al

centre pedagògic i de recursos.

Exemple d’anàlisi
demogràfica

Aquesta zona presenta una
densitat notable de població. Hi
predominen els habitatges petits

i en mal estat de conservació.
L’envelliment dels habitatges i

l’encariment de les
construccions noves dificulten

l’establiment de les parelles
joves. Tot i això, la majoria de
les famílies viuen al barri o hi

treballen.

Exemple d’anàlisi del
centre

Tipologia: el centre és de
caràcter privat (societat limitada).
Nivell educatiu: el nostre centre
acull el primer cicle d’educació

infantil (0-3 anys). Unitats: té sis
unitats que es distribueixen, en

funció de les edats i altres
factors, de la manera següent [...].
Ubicació: l’escola és al centre de

la ciutat, entre els barris.

• La LOE i, especialment, la Llei d’educació de Catalunya (LEC).

• El Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle
de l’educació infantil i els requisits dels centres.

• El Decret 181/2008 pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
del segon cicle de l’educació infantil.

• El Decret 101/2010 d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle
de l’educació infantil.

• El Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius.

• L’Ordre 484/2009 del procediment i dels documents i els requisits
formals del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil.

• Els edictes i les ordenances, entre altres, que l’ajuntament del territori
en què s’ubica el centre publica de manera local.

2. La situació geogràfica: es pot fer una anàlisi del lloc físic en què s’ubica el
centre (clima, característiques físiques, comunicacions, descripció del barri,
poble, etc.).

3. La situació socioeconòmica i cultural: es pot fer una anàlisi de l’entorn en
què s’ubica el centre educatiu. Es poden analitzar, entre altres, els elements
següents:

• El nivell econòmic: sectors de treball dels pares, incidència de l’atur,
professions, etc.

• El nivell sociocultural: formació acadèmica dels pares, motivacions,
moviments culturals, religiosos, activitats associatives, etc. També
s’ha de buscar informació sobre les possibilitats culturals de l’entorn:
biblioteques, ludoteques, serveis (centres d’atenció primària, bombers,
mercat, etc.).

• El nivell demogràfic: tipus d’habitatge, nivell de qualitat de vida,
població originària o immigrada, hàbits culturals (temps lliure, hàbits
alimentaris), etc.

• Anàlisi del mateix centre: la història, la raó per la qual es va crear, les
característiques físiques de l’edifici (aules, patis, estat físic, etc.), el
nombre d’alumnes i l’edat que tenen, els nivells educatius, etc.El PEC ha d’incloure una anàlisi del

context del centre.

1.3.2 Trets d’identitat

Els trets d’identitat són els principis amb els quals la institució s’identifica (d’acord
amb la realitat ja analitzada). Es tracta d’enumerar i explicar els acords de la
comunitat educativa sobre algunes qüestions bàsiques que en formen la identitat i
sobre les quals no hi pot haver interpretacions diferents. Expressen la manera com
es posiciona el centre davant d’idees de caràcter social, ideològic i pedagògic.
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Els trets d’identitat fan referència a valors i principis consensuats, a
conductes que volem que s’interioritzin o a aspectes relacionats amb
l’ensenyament

Els trets d’identitat fan referència als aspectes següents:

1. La línia metodològica del centre: no és fàcil definir aquest aspecte, però convé
consensuar-lo amb un debat ampli a fi que sigui coherent amb el plantejament
global del centre. És possible que, per aconseguir el consens de l’equip, s’hagin
d’establir línies generals d’actuació que possibilitin un cert marge d’actuació
individual.

Hi ha moltes maneres d’educar, de manera que no sempre hi ha coincidència entre
el que volen pares i el que volen els educadors. El PEC ha de tenir una línia
pedagògica que s’ha d’explicar als pares quan matriculen els fills al centre.

“Concretament, s’haurien d’establir punts de trobada entorn de l’observació directa,
l’activitat, els aprenentatges significatius, l’alternança entre individualització i socialització,
el descobriment i la funcionalitat dels aprenentatges, entre altres.”

S. Antúnez (1989). El Projecte educatiu de centre (pàg. 20). Barcelona: Graó.

2. La confessionalitat: cal que els centres donin a conèixer la seva opció
confessional. D’altra banda, hem d’esmentar que totes les institucions públiques,
i especialment els centres docents, han de ser ideològicament neutrals i han de
respectar el pluralisme, la llibertat ideològica i religiosa individual i l’aconfessio-
nalitat de l’Estat.

Exemple

El nostre centre és públic i, com a tal, aconfessional. Pretenem fer un centre en què es
respectin profundament les confessions religioses de tots els membres de la comunitat
escolar i les conviccions racionalistes que, des del respecte i la tolerància, opten per la
interpretació científica de les persones i del món.

3. El pluralisme i els valors: un objectiu ineludible de tota institució escolar
consisteix a formar els alumnes en el marc d’un conjunt d’actituds, valors i normes.
Aquest tret d’identitat especifica els valors amb els quals s’identifica el centre.

Exemple

L’IOC es mostra compromès amb la cultura de la pau, fonamentada en valors com la
solidaritat, el respecte als drets individuals i col·lectius, i la tolerància entre tots els
components de la comunitat educativa.

4. La coeducació: el fet de pronunciar-se en aquest sentit implica un compromís
clar dels mateixos educadors en l’anàlisi dels tabús i els estereotips integrats en
l’acció quotidiana. Es tracta de combatre’ls activament mitjançant la proposta
d’accions educatives per la igualtat i la superació d’estereotips de gènere. La
coeducació ja s’ha generalitzat a tots els centres i la convivència entre ambdós
gèneres s’utilitza com a factor educatiu.

5. Tractament de la diversitat: el PEC ha de ser prou flexible per permetre
concrecions individuals ajustades a les característiques, als ritmes de desenvolu-

Els trets d’identitat es donen
a conèixer com la primera
referència del centre als
educadors que s’hi
incorporen i als pares que hi
matriculen els fills per
primera vegada.

Cal practicar una educació
que compensi les
discriminacions per raó de
gènere.
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El tractament de les
llengües en els centres s’ha

de desenvolupar en el pla
lingüístic.

En l’apartat “Els sistemes
d’atenció als infants
d’Europa, Espanya i

Catalunya i la figura de
l’educador/a infantil” de la

unitat “Principis bàsics
d’intervenció en educació

infantil” podeu trobar els
diversos canals de

comunicació que es
poden establir entre el
centre i les famílies.

pament i aprenentatge i a les singularitats de cada infant, perquè es puguin atendre
les diferències intel·lectuals, ètniques, culturals, físiques i d’aprenentatge, entre
altres, que presenten els alumnes. D’aquesta manera, el centre podrà fer efectiva
una educació inclusiva.

Exemple

Admetem la diversitat dels alumnes. D’aquesta manera, ens comprometem a afrontar-la
mitjançant l’ensenyament personalitzat, entès no com un tractament específic i diferenciat
per a cada infant, sinó com una eina que permet trobar diverses formes metodològiques i
didàctiques, i també oferir el màxim nombre de recursos.

6. La llengua d’aprenentatge: el centre escolar ha d’adoptar el català com a
llengua vehicular, independentment de la llengua familiar. Això és possible perquè
es considera que els infants que tenen contacte amb més d’una llengua abans dels
3 anys les poden incorporar com a primera llengua.

Exemple

La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català. La llengua catalana es fa servir en tots
els àmbits formals i no formals, relacionals, docents, administratius, en espais de lleure,
etc.

7. L’adaptació dels infants a l’escola: el lligam afectiu que s’estableix entre
educadors i infants és primordial per al bon desenvolupament dels aprenentatges.
Per aquest motiu, és important considerar atentament les condicions en què
s’acullen els pares i els infants en començar el curs escolar.

Exemple

Caldrà que siguem respectuosos amb l’adaptació progressiva sense forçar les situacions.
En la primera reunió amb els pares, els lliurarem un full amb unes quantes qüestions
pràctiques per al període d’adaptació: “Acompanyeu els vostres fills i filles a l’aula”, “Porteu
algun objecte de casa que els ajudi a mantenir el lligam”, “Quan marxeu, digueu-los adéu”,
“Expliqueu-los que tornareu”, etc.

8. La relació amb les famílies: l’escola s’ha de definir sobre la importància que
dóna a aquesta relació que, si bé és important en totes les etapes educatives, és
cabdal en l’educació infantil. El lligam entre escola i família és important perquè
els infants tinguin ple suport, a més d’un acompanyament coherent i eficaç en el
seu desenvolupament personal i social. Així mateix, s’hauran de concretar els
mitjans de relació amb les famílies dels infants.

La signatura de la carta de compromís educatiu, preceptiva en els
centres d’educació infantil, assegurarà el lligam entre escola i família en la
responsabilitat de l’educació dels infants.

Exemple

Es procuraran prou canals àgils de relació amb les famílies (reunions, informes, entrevistes,
circulars, etc.) en benefici del progrés educatiu i instructiu dels infants.
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1.3.3 Objectius del centre

L’escola ha de manifestar els propòsits que persegueix com a institució. Els
objectius constitueixen els fins que l’escola es proposa assolir com a centre. Tenen
la funció de concretar i delimitar els trets d’identitat. Es tracta de traslladar
els principis esmentats anteriorment a objectius globals en els quals es basarà
l’activitat educativa.

No han de ser formulacions de caràcter gaire general com, per exemple, “aconse-
guir un desenvolupament de la personalitat de l’alumne”, ja que els faria massa
amplis i difícilment comprovables.

Han de tenir les característiques següents:

• Possibles: cal evitar la tendència a redactar els objectius de manera utòpica,
ja que això en dificulta la valoració o la connexió amb la pràctica educativa.

• No interpretables: que no es puguin entendre de manera diferent.

• Comprensibles: atès que es dirigeixen a diferents col·lectius, cal cuidar-ne
la redacció i evitar les paraules massa professionalitzades.

Exemples d’objectius del centre

Relatiu a la línia metodològica: Potenciar l’organització de racons per crear hàbits
d’autonomia personal.

Relatiu a la coeducació: Afavorir l’ús de joguines sense adscripció en funció del gènere.

Els objectius del PEC han de ser viables, clars i unívocs en la
formulació perquè ajudin a determinar els mitjans d’avaluació i els mètodes
d’intervenció.

1.3.4 Estructura organitzativa

Per tal d’assolir els objectius del centre, cal dissenyar una estructura organitzativa
que ho faci possible. Es tracta del conjunt d’elements o òrgans que integren
el centre (director, equip docent, secretari, monitors, psicopedagog, etc.), les
funcions i les relacions que s’estableixen entre ells.

Definir l’estructura organitzativa d’un centre implica delimitar-ne els òrgans
de gestió i participació, els serveis que ofereixen, les funcions generals que
tenen assignades i les relacions que hi ha entre ells. És a dir, es tracta de
definir-ne l’organigrama.

Els objectius del centre han
de ser prou amplis per
abastar tota la pràctica
educativa i prou concrets
per poder-ne constatar
l’aplicació.

L’estructura organitzativa ha
d’estar en connexió amb els
trets d’identitat i els
objectius del centre.
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Exemple de funcions de
l’equip directiu

• Representar el centre.

• Complir i fer complir la
normativa aplicable al
centre.

• Dirigir i coordinar les
activitats de l’escola, i
vetllar perquè els
criteris fixats per
l’equip de l’escola es
compleixin.

El procediment per elaborar aquest apartat és el següent:

1. Definir cada element (òrgan) i enumerar-ne les funcions generals: director,
educador, PAS, AMPA, consell escolar, etc. Hi ha els òrgans següents:

• Òrgans unipersonals: director (tasques generals de coordinació i represen-
tació), cap d’estudis (coordinació pedagògica i organitzativa) i secretari
(tasques administratives, comptabilitat, etc.).

• Òrgans col·legiats:

– Consell escolar o consell de participació en el cas d’una llar d’infants:
representa el conjunt de la comunitat educativa i pren les decisions
principals del centre, com l’aprovació del pressupost, les activitats
complementàries o els criteris per a l’admissió dels alumnes, entre
altres.

– Equip educatiu o claustre: el formen el conjunt d’educadors. Tenen
diferents funcions (elaborar i aprovar la proposta pedagògica i les
programacions, proposar activitats complementàries, etc.). També hi
pot haver l’equip de tutors, la comissió d’activitats extraescolars, etc.

2. Descriure les relacions entre els diversos òrgans. Aquesta descripció es
reflectirà en l’organigrama de funcionament, que és la representació gràfica de
l’estructura de l’escola. Podem veure un exemple d’organigrama en la figura 1.2.

Figura 1.2. Organigrama d’un centre de primària

3. L’horari general del centre: les hores en què és obert.

4. Els serveis que ofereix i les activitats extraescolars: menjador, sortides,
activitats en horari extraescolar.

En l’estructura organitzativa del PEC es defineixen les funcions generals dels dife-
rents òrgans, les quals es concretaran en les normes d’organització i funcionament
del centre.
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1.4 El projecte lingüístic (PL)

El PL és el document en què s’expliciten tots els aspectes del centre educatiu
relacionats amb el tractament, l’ensenyament i l’ús de les llengües. El PL s’ha
d’entendre com un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües que
hi ha en un centre. Forma part del projecte educatiu i ha de tenir en compte tant
el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre.

Les referències legals les trobem en la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística de Catalunya.

Referències legals en política lingüística

“Article 20, Llei 1/1998

La llengua de l’ensenyament

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, en tots els
àmbits i modalitats educatius.

2. Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d’expressió
normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes.”

“Article 21, Llei 1/1998

L’ensenyament no universitari

1. El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en
l’ensenyament no universitari.

2. Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en la seva llengua habitual, sia el català
o el castellà. L’Administració ha de garantir aquest dret i posar els mitjans necessaris per
fer-lo efectiu. Els pares o els tutors poden exercir-lo en nom de llurs fills i instar a aplicar-lo.”

La Llei d’educació de Catalunya dedica el títol II a desenvolupar les directrius del
règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya.

"Article 14 de la LEC

Projecte lingüístic

1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar, com a part
del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües en el
centre.

2. El projecte lingüístic ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües
en el centre, entre els quals hi ha d’haver, en tot cas, els següents:

• El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.

• El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà.

• Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres.

• Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües,
tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre.

• La continuïtat i la coherència educativa, pel que fa als usos lingüístics, en els
serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares
d’alumnes.”

El projecte lingüístic també
rep el nom de Pla per la
llengua i la cohesió social
(PLCS).
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Els centres d’ensenyament
han de fer que el català

sigui el vehicle d’expressió
normal en les activitats

docents i administratives,
tant internes com externes.

El centre vetllarà per l’ús habitual de la llengua catalana, com a llengua
vehicular d’aprenentatge, en els recursos materials i didàctics del centre.

També hem de tenir en compte que els infants que viuen en contacte amb dues
llengües les incorporen sense dificultat i, per tant, són nens i nenes bilingües. Per
això, les escoles bressol poden adoptar el català com a llengua vehicular sense que
representi un perjudici per als que tenen una altra llengua materna, ans al contrari,
aquest fet representa un avantatge per al desenvolupament social i cognitiu dels
infants.

Quant a l’atenció als pares, és important remarcar que s’ha d’establir una bona
relació, enteniment i diàleg amb ells per obtenir la seva col·laboració i assolir els
objectius comuns: l’educació dels infants.

El projecte lingüístic del centre hauria de preveure:

• els objectius del projecte,

• els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament
de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.

Trets recollits en el projecte lingüístic

En el projecte lingüístic es poden recollir trets com per exemple:

La llengua catalana serà considerada com a llengua primera, atenent la realitat
sociocultural on s’ubica el centre i a la normativa vigent del Departament d’Educació de
la Generalitat.

La llengua pròpia de cada alumne/a és considerada com un element més de la diversitat i,
per tant, esdevé un factor de respecte i de riquesa cultural.
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2. La proposta pedagògica de centre (PPC) i altres documents de
planificació, organització i gestió

Cada centre, en l’exercici de l’autonomia que té, ha de recollir en el projecte
educatiu el desplegament curricular i la concreció dels diferents projectes i
programes segons el context socioeconòmic i cultural i les característiques de
l’alumnat.

L’equip docent durà a terme la concreció i el desenvolupament del currículum
en dos nivells. En el segon nivell de concreció curricular, que anomenarem
proposta pedagògica de centre (PPC), a partir del currículum establert per
l’administració educativa (primer àmbit de concreció), l’equip ha de recollir les
propostes d’intervenció pedagògica contextualitzades segons la realitat de cada
centre educatiu. La proposta pedagògica de centre es desenvoluparà en un tercer
nivell de concreció i donarà lloc a la programació didàctica formada per les
diferents unitats didàctiques.

Hem de tenir en compte que, a diferència de la LOGSE, en què el PEC i el
PCC (equivalent a la PPC) es consideraven documents independents però molt
interrelacionats, tant en la LOE com en la LEC la proposta pedagògica forma part
del projecte educatiu de centre, ja que ha de recollir els plantejaments educatius i
organitzatius de manera integral.

Ara bé, si el projecte educatiu intenta definir els trets d’identitat i els principis
bàsics que han de presidir la pràctica docent de manera global, la proposta
pedagògica es centra en la intervenció educativa. És a dir, la proposta pedagògica
és la concreció de l’activitat docent emanada del projecte educatiu.

En l’elaboració de la proposta pedagògica, l’equip docent haurà de tenir en compte
els criteris d’organització que estableix l’article 78 de la LEC.

"Criteris d’organització pedagògica en l’educació infantil

1. Els elements organitzatius que adoptin els centres en l’educació infantil han de contribuir
específicament als objectius següents:

• Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies en el procés educatiu dels
fills.

• Garantir per a cada infant que les situacions d’aprenentatge mantenen viva i estimulen
la curiositat que té per tot el que l’envolta.

• Garantir als infants l’estabilitat i la regularitat necessàries per facilitar-los
l’aprenentatge, i també l’autoestima amb relació a tot el que aprenen.

• Assegurar el seguiment sistemàtic de les activitats i els projectes de grup, i documentar
els processos individuals o de grup per compartir-los amb els infants i les famílies.

• Escoltar els infants, atendre al que diuen i al que fan, i facilitar-los la participació en el
que els afecta per tal de desenvolupar-ne l’autonomia responsable.

2. En els cicles que integren l’educació infantil, el projecte educatiu de centre ha d’establir els
criteris per organitzar els grups d’infants, amb les limitacions quantitatives que determini
eventualment el Departament.

En la unitat “Principis
bàsics d’intervenció en
educació infantil” podeu
veure els tres nivells de
concreció curricular.

El primer nivell de concreció
per al cicle llar d’infants,
establert per l’administració
educativa, està publicat en
el decret 101/2010, de 3
d’agost, d’ordenació dels
ensenyaments del primer
cicle de l’educació infantil.

En la unitat “La
programació en l’àmbit
formal” podeu veure com
s’han d’elaborar les
unitats didàctiques.

La planificació de la tasca
educativa per a un curs
escolar es durà a terme en
la programació general
anual de centre (PGA), la
qual s’estudiarà en aquest
apartat
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En la secció “Annexos”
d’aquesta unitat podeu

veure una relació de les
capacitats a desenvolupar

en el cicle de parvulari.

3. En l’educació infantil, l’organització dels cicles ha de garantir la relació quotidiana amb la
família de cada infant i l’intercanvi d’informació sobre el progrés que fa.

4. En el segon cicle d’educació infantil, l’atenció docent s’ha d’organitzar tenint en compte criteris
de globalitat i de no-especialització, excepte en el cas dels aprenentatges i les activitats que
requereixin una atenció docent especialitzada.”

La proposta pedagògica de centre és l’eina que garanteix la coherència i la
continuïtat de l’acció educativa atenent als principis establerts en el projecte
educatiu i a les prescripcions i les orientacions que l’administració educativa
estableix en el currículum de l’educació infantil.

2.1 Elaboració i components de la proposta pedagògica de centre

L’elaboració de la PPC correspon a l’equip docent del cicle. És responsabilitat
de l’equip directiu o del director coordinar l’organització del procés, vetllar per la
coherència, facilitar-ne l’aplicació a la pràctica docent i difondre el projecte a la
comunitat escolar. L’equip directiu del centre també ha de garantir la coordinació
sistemàtica entre els educadors d’educació infantil i els d’educació primària, a més
de l’intercanvi d’informació entre tutors i tutores, per tal de facilitar l’acolliment
dels infants en l’etapa nova.

La PPC ha de ser fruit del consens.

En l’elaboració de la PPC, l’equip docent s’haurà de plantejar les qüestions que
apareixen en la taula 2.1.

El debat i la reflexió sobre aquestes preguntes definirà els components i els
continguts de la proposta pedagògica, que també ha d’incloure la planificació
del període d’adaptació amb les mesures d’acolliment de l’alumnat nou que
s’incorpora al centre.

Taula 2.1. Components de la proposta pedagògica

Qüestions Components

Què s’ha d’ensenyar? Adequació dels objectius

Quan s’ha ensenyar? Seqüenciació dels continguts

Com s’ha d’ensenyar? Opcions metodològiques i organitzatives

Què, com i quan s’ha d’avaluar? Pautes i criteris d’avaluació

2.1.1 Adequació dels objectius

L’equip docent haurà d’adaptar els objectius del Decret 101/2010, que estableix el
currículum del primer cicle d’educació infantil, als objectius i les característiques
del centre (que s’hauran establert en el PEC), a les necessitats de l’alumnat i a les
possibilitats de l’equip docent.
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Objectius

El primer cicle de l’educació infantil contribueix a desenvolupar les capacitats següents en
l’infant:

1. Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent
al seu moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i expressar les pròpies emocions i els
propis sentiments.

2. Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu entorn
immediat, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en el
grup.

3. Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs i higiene
personal, iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències temporals
quotidianes i en els espais que li són habituals.

4. Comprendre el llenguatge adult i el dels altres infants, comunicar-se i expressar-se mitjançant
el moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una millora progressiva del llenguatge oral.

5. Dominar progressivament el cos i l’adquisició d’habilitats motrius noves, augmentant la seva
autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i en l’orientació en l’espai quotidià.

6. Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de les pròpies vivències
i establir relacions entre objectes segons les seves característiques perceptives.

7. Projectar les pròpies vivències mitjançant l’activitat lúdica i anar-les representant a partir d’un
joc simbòlic incipient.

8. Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.

Aquests objectius estableixen les capacitats que s’espera hagin desenvolupat
els infants com a conseqüència de la intervenció escolar en acabar el cicle de
llar d’infants. Estan elaborats de manera general per a un alumne amb unes
característiques comunes a la majoria de la població. Tot i així, s’han de contrastar
i adaptar al perfil específic que un centre espera dels seus alumnes.

Els objectius no estan formulats amb caràcter terminal. És a dir, no són objectius
que els alumnes hagin d’adquirir fins a un determinat punt, com seria el cas dels
objectius didàctics, sinó que estan redactats en termes de capacitats que l’infant
ha d’anar desenvolupant i millorant gràcies a l’activitat educativa.

El primer que ha de fer l’equip educatiu és analitzar i identificar les capacitats
que té cada objectiu, ja que cadascun d’aquests objectius recull diversos tipus de
capacitats que es redacten amb un verb en infinitiu o en gerundi, i fa referència a
cinc grans tipus de capacitats humanes:

• Capacitats intel·lectuals o cognitives: tenen a veure amb el desenvolupa-
ment d’aprendre, de relacionar conceptes, d’analitzar la realitat (descobrir,
resoldre, etc.).

• Capacitats motrius: fan referència al desenvolupament harmònic del propi
cos i del moviment, perquè els infants se sentin segurs i tinguin una bona
imatge d’ells mateixos (manipular, desplaçar-se, etc.).

• Capacitats d’equilibri personal o afectives: es refereixen a la necessitat de
desenvolupar la personalitat orientada a respondre de manera positiva da-
vant la realitat i d’acceptar-se a si mateixos (identificar les seves possibilitats,
valorar, etc.).

En la unitat “La
programació en l’àmbit
formal” podeu estudiar la
formulació dels objectius
d’aprenentatge.
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El desenvolupament de les
capacitats ha de permetre

als nens i les nenes créixer
integralment com a

persones en el món actual
amb uns aprenentatges

continuats i progressius.

• Capacitats de relació interpersonal: es refereixen a la capacitat de relacionar-
se amb els altres, de cooperar en el treball (comunicar, compartir, etc.).

• Capacitats d’inserció i actuació social (participar, preocupar-se, etc.).

És molt important analitzar i identificar les diferents capacitats que apareixen
en un objectiu per poder treballar-les amb els infants i saber què hem
d’aconseguir.

Vegem-ne un exemple a partir del tercer objectiu (“Participar amb iniciativa i
constància en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs i higiene personal,
iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències temporals
quotidianes i en els espais que li són habituals.”). Si l’analitzem, hi podem
identificar les capacitats següents:

• Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimen-
tació, repòs i higiene personal.

• Iniciar-se en la pròpia autonomia.

• Orientar-se en les seqüències temporals quotidianes i en els espais que li
són habituals.

Un cop identificades les diverses capacitats, l’equip docent ha d’adaptar els
objectius a les característiques de l’entorn, del centre, de l’alumnat i al tarannà
docent. Aquesta adaptació es pot fer de diferents maneres:

• Prioritzar alguna capacitat i justificar aquesta necessitat a partir de la
realitat del centre. És a dir, donar més importància a alguna capacitat a
desenvolupar. Per exemple, en zones de població rural dispersa serà priori-
tari potenciar la socialització, mentre que en zones amb molta immigració
caldrà potenciar el desenvolupament lingüístic o de coneixement de les
tradicions.

• Modificar l’objectiu i introduir-hi alguna frase aclaridora que matisi alguna
capacitat en funció de la pròpia realitat i que reflecteixi alguna peculiaritat
del context. Per exemple, si en un centre es considera que els infants
són “massa moguts”, es pot introduir la frase “conèixer els perills que els
envolten” en l’objectiu que parla de l’actuació sobre la realitat.

• Incorporar comentaris explicatius. Cada objectiu admet lectures diferents
si es pensa en un col·lectiu concret. Així, a cada objectiu es pot afegir una
explicació que completi aspectes que es considerin importants en l’entorn
en què es treballa. Per exemple, a l’objectiu de domini del cos es pot afegir el
següent: “Els nostres alumnes tenen un bon desenvolupament del moviment,
ja que el barri disposa d’espais amplis en què es poden moure amb facilitat.
No obstant això, tenen dificultats per controlar el cos i no actuen d’acord
amb les seves possibilitats i limitacions.”
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2.1.2 Seqüenciació dels continguts

Recordem que els continguts constitueixen el conjunt de sabers culturals seleccio-
nats que informen al docent sobre el que ha d’ensenyar i sobre el que els alumnes
han d’aprendre. Pel que fa als continguts, haurem d’actuar de manera semblant
a com hem adequat els objectius a les característiques del centre i dels alumnes.
En aquest cas, però, parlarem de seqüenciació i organització. En el currículum,
els continguts es presenten agrupats en un llistat en les tres àrees curriculars. En
l’etapa d’educació infantil, les àrees són les següents:

Àrea I. Descoberta d’un mateix i dels altres

La descoberta d’un mateix està estretament relacionada amb la descoberta de
l’altre. Tot i que “l’altre” forma part de l’entorn, es vol subratllar la importància
que té en la construcció d’un mateix, en la seva doble dimensió personal i
comunitària, en la interiorització necessària de l’altre per construir-se un mateix,
i també en la qualitat del desenvolupament emocional i relacional quan aquest
altre se sent com a part d’un mateix. D’aquesta manera, s’emfatitza el valor de
l’alteritat, que fonamenta la construcció veritable de valors democràtics necessaris
per a la convivència. En un principi, l’altre constitueix la persona adulta de
referència, però a poc a poc aquest altre es va eixamplant, i abraça altres infants i
altres adults.

Els elements que se subratllen en aquesta àrea són la descoberta del propi cos
i de les possibilitats que té (motrius, perceptives, expressives i relacionals),
la descoberta de les pròpies necessitats i l’adquisició d’eines per resoldre-les,
l’expressió i la regulació progressiva de les emocions, l’establiment de relacions
afectives i segures amb les altres persones, i també la construcció progressiva
d’una identitat positiva que integra l’autoconeixement i l’autoestima.

Àrea II. Descoberta de l’entorn

Aquesta àrea posa el pes en la descoberta de l’entorn a partir de l’exploració dels
elements naturals i socials que el componen, i també de la curiositat i la iniciativa.
Implica sensibilització, observació, manipulació, transformació, raonament i
anàlisi progressiu, representació i evocació, gaudi i satisfacció amb una concreció
cada vegada més gran dels elements a descobrir i dels processos a efectuar d’acord
amb les possibilitats exploratòries cognitives, motrius i comunicatives de l’infant.

Àrea III. Comunicació i llenguatges

L’infant va explorant, utilitzant i interioritzant els diversos llenguatges amb els
quals es pot comunicar. Aquest avenç és possible quan l’entorn més proper i
significatiu de l’infant l’atén, el reconeix, l’escolta, li respon i li ofereix eines
per explorar i avançar en aquests llenguatges.

En la secció “Annexos” del
material web d’aquesta
unitat trobareu els
continguts del currículum
del primer cicle d’educació
infantil que apareixen en
el Decret 101/2010.

Els tres pilars de l’educació
escolar són l’alumne, el
docent i els continguts. Per
tant, si en manca algun,
l’acte educatiu no pot tenir
lloc.
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L’àrea de comunicació i llenguatges precisa aquestes eines per mitjà dels con-
tinguts que integren procediments i habilitats, coneixements i actituds, i que
acompleixen una triple funció comunicativa, lúdico-creativa i representativa. Així,
s’entén que la intervenció del personal educador ha de tenir present tots aquests
continguts per ajudar l’infant, sempre partint de les seves possibilitats, a integrar
els llenguatges corporal, verbal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual en el seu
desenvolupament.

La interiorització i l’ús dels diferents llenguatges ha de permetre a l’infant anar
esdevenint una persona capaç de comunicar-se i expressar-se de manera adequada
als diversos contextos i situacions de comunicació habituals. D’aquesta manera,
l’infant anirà augmentant la creativitat, l’autonomia, la seguretat i les habilitats
relacionals intrapersonals i interpersonals.

La llengua oral serà la base i el mitjà dels seus aprenentatges, de la representació,
de la comunicació i del gaudi en el llenguatge plàstic, musical i corporal, en
l’escolta activa, en l’exploració i en la interpretació i la creació.

Els diversos usos i funcions dels diferents llenguatges es treballaran en un ambient
en què hi hagi condicions favorables i en què es desenvolupi la comunicació tant
verbal com no verbal. Per això serà imprescindible establir una relació afectiva
positiva entre l’infant i la persona adulta, i entre els mateixos infants.

Els continguts en l’educació infantil estan relacionats amb el
desenvolupament del moviment i el control corporal, les primeres
manifestacions de la comunicació i el llenguatge, les pautes elementals de
convivència i relació social i la descoberta de l’entorn proper dels infants.

Seqüenciar els continguts que apareixen en les tres àrees vol dir analitzar-los i
ordenar-los en el temps. Per això cal tenir en compte la progressió que s’espera
de l’alumne en el seu aprenentatge, amb la finalitat que la seva adquisició permeti
assolir els objectius d’aprenentatge. Implica determinar la resposta a la pregunta
“quan ensenyar?”.

Criteris per seqüenciar els continguts

Tal com es va fer amb els objectius, l’equip docent ha d’analitzar i decidir com
es seqüenciaran els continguts al llarg del cicle. Atès que els canvis en aquestes
edats es produeixen amb molta rapidesa, els continguts es poden distribuir, per
exemple, en dos trams d’edat: 0-1 i 1-3. Aquesta tasca es pot dur a terme atenent
a diferents criteris:

• Criteris psicopedagògics: implica seqüenciar els continguts a partir dels
coneixements i les experiències prèvies de l’alumne sobre els continguts
(per exemple, l’estructuració de l’espai, saber si els infants distingeixen a
dalt, a baix, a un costat, etc). També significa passar dels continguts més
senzills als més complexos (per exemple, de la col·laboració activa a l’hora
de dinar a la utilització dels coberts) i dels continguts més globals als més
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específics (per exemple, del reconeixement de si mateix davant el mirall a
la identificació de les parts del cos).

• Criteris maduratius: implica tenir en compte el calendari evolutiu dels
infants per saber què són capaços de fer en cada moment (per exemple,
treballar el joc simbòlic als 2 anys, treballar el control de la marxa als 12
mesos, etc.). L’equip docent s’ha de plantejar la situació dels alumnes amb
relació a un contingut tenint en compte el seu desenvolupament habitual.

• Criteris derivats de l’anàlisi del context: implica analitzar la situació
familiar i social dels alumnes amb relació als continguts per tal de prioritzar-
ne uns quants. Per exemple, en un context en què hi hagi un índex elevat de
població immigrada, es poden prioritzar continguts del llenguatge verbal
(tal com abans s’hauria fet amb l’adaptació dels objectius), mentre que
en un barri que no disposi d’espais mínims per satisfer les necessitats
d’experimentació i manipulació, es poden prioritzar continguts relatius a
activitats d’exploració i manipulació per tal de compensar aquesta carència.

La selecció i l’ordenació dels continguts ha de seguir uns criteris de
continuïtat i progressió perquè els aprenentatges adquirits siguin la base per
assolir-ne d’altres de nous.

Un cop seqüenciats i seleccionats els continguts, es pot fer un altre pas: organitzar-
los dins del cicle, és a dir, estructurar-los o agrupar-los. Tot i que aquest pas es
pot fer directament en les unitats de programació (tercer nivell de concreció), si
es fa en la proposta pedagògica dóna més coherència a l’educació dels infants i,
després, elaborar les unitats és més fàcil.

Això implica agrupar i organitzar els continguts en funció de la manera com
es treballaran en la pràctica. Les situacions de la pràctica educativa es poden
convertir en eixos organitzadors dels continguts. Per exemple, les rutines (hàbits
de la vida quotidiana: higiene, àpats, descans), els racons de joc, els moments
significatius (l’hora del conte, l’assemblea, l’activitat a l’aire lliure), els programes
específics (programa de control d’esfínters, programa de psicomotricitat, progra-
ma d’estimulació del llenguatge). Els continguts de diverses àrees, doncs, es van
relacionant a partir d’aquestes situacions.

Continguts transversals

Els continguts transversals fan referència a aspectes que han adquirit una relle-
vància especial en la societat en els últims anys (salut, medi ambient, igualtat
de gènere, etc.). S’ha considerat apropiat incloure aquests continguts en les
diferents àrees, en lloc de formar àrees aïllades amb aquests coneixements, perquè
sembla que és millor impregnar el conjunt de l’activitat educativa d’aquests
continguts. En l’educació infantil, els continguts transversals més destacables són
els següents:

En la secció “Annexos”
del material web
d’aquesta unitat podeu
trobar un exemple de la
seqüenciació d’un
contingut del cicle de
parvulari basat en criteris
maduratius.

En la secció “Annexos” del
material web d’aquesta
unitat podeu veure un
exemple de seqüència de
continguts i els objectius
corresponents per al cicle
de 0-3 anys.

En la secció “Annexos” del
material web d’aquesta
unitat podeu trobar un
exemple de concreció
d’objectius i continguts del
currículum.
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• Educació per a la salut: la finalitat és que els alumnes tinguin coneixements
i hàbits bàsics per a la defensa i la promoció de la salut individual i
col·lectiva. L’educador haurà de fomentar l’adquisició d’hàbits adequats de
salut, higiene i nutrició, i treballar-los en les activitats de la vida quotidiana.
Per exemple, rentar-se les mans abans de menjar i després d’anar al lavabo,
raspallar-se les dents, el plaer de sentir-se net, etc.

• Educació per a la igualtat: molts dels comportaments sexistes de la societat
es reprodueixen en l’àmbit escolar. L’escola es pot convertir en un lloc
per corregir aquesta situació. L’educador pot actuar mitjançant l’ús d’un
llenguatge no sexista, la distribució de funcions i responsabilitats indepen-
dentment del sexe, la tria del material didàctic i la valoració igualitària dels
comportaments associats al gènere masculí i femení.

• Educació per al consum: l’infant més petit de sis anys encara no ha
adquirit autonomia com a consumidor. L’educador haurà de tenir en compte
continguts de tipus actitudinal sobre l’ús de material reciclable, els bons
hàbits d’alimentació, l’ús i la cura del material didàctic i les joguines, etc.

• Educació ambiental: es farà a partir de continguts actitudinals sobre el
respecte i la cura del medi ambient. Es poden fer sortides perquè els infants
observin la natura i s’adonin de la necessitat de mantenir l’entorn net. A
l’escola se’ls pot sensibilitzar perquè mantinguin l’ordre a l’aula i perquè
tinguin cura dels diferents elements que hi ha.

• Educació moral i per a la pau: la finalitat es formar futures persones
dialogants, tolerants, compromeses envers la participació social i la relació
personal. Implica educar des d’uns determinats valors, com la justícia, la
cooperació i la solidaritat. L’educador ha de potenciar les relacions de grup
i el diàleg, promoure la participació en campanyes de solidaritat, etc.

El personal educador constitueix un
model per als infants.

Hem de destacar el paper del personal educador i l’actitud amb què ha
d’abordar els temes transversals, ja que per als infants representa un model
i una referència a imitar.

2.1.3 Opcions metodològiques i organitzatives

Un cop determinat què s’ha d’ensenyar i quan s’ha d’ensenyar, cal que l’equip
docent es plantegi la manera com es durà a terme el procés d’ensenyament-
aprenentatge perquè els infants assoleixin les capacitats recollides en els objectius
i puguin aprendre els continguts proposats.

Cada educador té unes característiques personals pròpies i aporta als infants un
model particular de relació i manera d’actuar. Això també també és positiu per als
infants, perquè d’aquesta manera veuen que les persones són diferents i que cada
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individu pot aportar aspectes positius. No obstant això, cal que tot l’equip tingui
unes normes comunes que donin coherència al conjunt de l’actuació educativa.

En la proposta pedagògica s’ha d’indicar quines són les línies bàsiques de la
metodologia que l’equip educatiu del centre farà servir.

El currículum dóna instruccions molt generals sobre les línies metodològiques
més convenients. No obstant això, cal que l’equip docent les analitzi per tal
de concretar-les en criteris i opcions bàsiques per al tractament dels continguts
del currículum en la seva realitat concreta. En aquest sentit, haurà de prendre
decisions sobre els aspectes següents:

1. Principis metodològics: l’equip docent ha d’assumir els principis que
afavoreixen l’aprenentatge infantil. Són els següents:

• Aprenentatge significatiu: els aprenentatges dels alumnes han d’estar con-
nectats amb els coneixements previs que tenen, perquè les tasques que duen
a terme tenen sentit quan les relacionen amb el que ja saben. Cal tenir
en compte que per afavorir la construcció d’aprenentatges significatius les
activitats que es proposen han de ser motivadores i interessants.

• Globalització: l’infant percep la realitat com un tot. Per tant, les propostes
educatives més idònies en aquesta etapa són les que relacionen continguts
de diversos tipus i diverses àrees, i també les que s’estableixen a partir de
l’interès dels infants.

• L’activitat i el joc: l’activitat és la font d’aprenentatge i desenvolupament
principal en la infància, tant pel que fa als aspectes físics i psicomotors
com pel que fa als aspectes intel·lectuals, socials, emocionals, etc. Per tant,
cal potenciar situacions en què els infants puguin manipular, explorar, etc.
En aquesta etapa, el joc té una importància especial, perquè afavoreix el
desenvolupament físic, l’elaboració d’esquemes mentals i la relació amb
l’entorn. Així, qualsevol activitat s’ha d’impregnar de caràcter lúdic.

En l’educació infantil, les activitats educatives proposades als infants s’han
de presentar com un joc.

• Els aspectes afectius i de relació: en l’educació infantil és imprescindible
crear un clima càlid i acollidor en què l’infant se senti segur i confiat. Els
alumnes necessiten establir una relació personal de gran qualitat amb l’edu-
cador que els pugui transmetre la confiança, la seguretat i la tranquil·litat
necessària perquè es puguin desenvolupar. També és important la relació
amb els companys, la qual constitueix tant un objectiu educatiu (normes,
convivència) com un recurs educatiu de primer ordre (fer les activitats junts,
jugar, esperar el torn, conversar).

En la introducció a l’annex
del decret 101/2010 que
estableix el currículum de
0-3 anys es marquen les
línies generals d’actuació
educativa en el cicle llar
d’infants.
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Exemples de criteris metodològics que es poden acordar

Alguns exemples de criteris metodològics que es poden acordar són els següents:

a) Cal potenciar la motivació. Es poden preparar activitats a partir de les quals l’infant
pugui sentir el plaer de relacionar les informacions i les habilitats noves amb el que ja
sap. Aquestes activitats s’han de poder aplicar en situacions que cada vegada siguin més
variades i complexes.

b) Cal que l’educador afavoreixi activitats col·lectives, semicol·lectives, individuals, lliures,
suggerides o dirigides.

c) Cal fomentar la participació de l’infant en les activitats proposades, ja que aprèn a partir
de les experiències i el bagatge personal.

d) Cal que qualsevol proposta parteixi dels interessos de l’infant. En aquesta etapa, el
seu món és l’àmbit familiar i, per tant, l’educador ha de rebre de bon grat i valorar tot
el que vingui de casa (objectes, experiències, etc.). L’objectiu és fomentar un ambient de
continuïtat i seguretat, que l’infant se senti estimat i motivat per abordar les propostes noves
que l’escola li planteja.

e) Cal que les propostes metodològiques per a tot el cicle tinguin un enfocament
globalitzador i es basin en els aspectes següents:

• Racons d’activitat

• Joc de descoberta

• Joc simbòlic

• Petits projectes

• Festes populars

2. Agrupament dels alumnes: la tendència més generalitzada és formar els
grups segons l’edat cronològica (2-3 anys, 3-4 anys). Tot i que això es pot aplicar
fàcilment a partir de parvulari, representa una dificultat en el tram de 0-3 anys, en
què les diferències de mesos són determinants. Per exemple, les necessitats d’un
infant de 13 mesos que comença a caminar són diferents de les necessitats d’un
altre infant de 22 mesos que s’inicia en els processos del llenguatge.

Per tant, cada centre ha d’establir els seus criteris d’agrupament en funció dels
ritmes de desenvolupament dels infants, la disponibilitat d’espais i la capacitat per
integrar alumnes nous en els grups que ja estan formats. Per exemple, un infant
que s’incorpori al centre als 10 mesos es podrà incorporar a un grup de 6-11 mesos
lactants o a un altre de 11-18 mesos de caminants en funció de la disponibilitat de
places. El més habitual és establir grups més o menys flexibles en què la diferència
entre els alumnes no sigui més petita de 6 mesos ni més gran de 10, sempre en
funció dels alumnes matriculats: 4-9 mesos, 10/18-20 mesos, 18/20-24/26 mesos,
etc.

També cal preveure altres formes d’agrupament, com unir classes per celebrar
festes o activitats puntuals (per exemple, una sessió de titelles). A més, es
poden establir grups cooperatius que es formen amb alumnes de diferents edats.
D’aquesta manera s’aconsegueix que els uns ajudin els altres i que els més petits
tinguin un estímul per avançar en els seus aprenentatges.

Dins l’aula, l’educador també pot establir grups segons l’activitat a desenvolupar.
Poden ser de la manera següent:
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• Grup classe (grup gran): quan es fan tasques que l’educador dirigeix
(narració d’un conte, explicacions sobre un tema, sessió de psicomotricitat,
etc.).

• Grup petit: dividir la classe en grups de 3-6 alumnes que es reparteixen les
responsabilitats de l’activitat (decorar la classe per Carnestoltes, treball per
racons).

• Treball individual: cada alumne fa la seva tasca individualment.

3. Organització dels recursos: una altra qüestió que s’haurà de concretar
en la proposta pedagògica és com s’organitzaran els recursos d’espai, temps
i materials didàctics. Les decisions que es prendran sobre aquests aspectes
estaran condicionades pel nombre d’alumnes, les activitats a fer, la metodologia
seleccionada, les característiques dels infants, etc.

• Organització dels espais: hem de partir de la base que l’espai del centre,
tant interior com exterior, ja ens ve donat. Així, cal reflexionar sobre la
manera com podem organitzar i distribuir l’espai disponible per obtenir el
màxim rendiment possible. En aquest sentit, l’equip docent estableix com
es distribuiran les aules entre els diferents grups, com s’organitzarà l’espai
dins l’aula, com es distribuiran els espais comuns (com el menjador o el
pati), quina serà disponibilitat d’espais per atendre les famílies, etc.

• Organització dels temps: hem de tenir en compte que la regularitat en el
ritme de les activitats diàries ajuda els infants a adquirir la noció de temps,
i també que hi ha d’haver una harmonia en l’alternança entre els períodes
d’activitat i descans. En la proposta pedagògica hi ha d’aparèixer l’horari
general del centre, en què cal especificar les hores d’activitats comunes,
com el menjador, el pati, etc. També s’hi han de recollir les activitats
programades per a tota l’escola, com ara les sortides o la celebració de festes
populars, entre altres.

• Organització dels materials: les decisions respecte al material didàctic que
s’utilitzarà també s’han de prendre de manera consensuada. L’equip docent
ha d’establir uns criteris comuns tant pel que fa a la selecció dels materials
(quins materials s’utilitzaran) com pel que fa a l’ús que se’n farà (quins
materials seran d’ús individual i quins materials seran d’ús col·lectiu, quines
seran les normes d’utilització, etc.).

Exemples de criteris en la utilització de materials didàctics

A continuació, es mostren uns quants exemples de criteris en la utilització de materials
didàctics:

a) Com a criteri prioritari en la tria dels materials il·lustrats cal tenir en compte la no-
discriminació de gènere en les imatges, el llenguatge o l’adjudicació de rols. Això implica
que hem d’estar atents a l’hora de proposar els materials als infants, al tipus d’activitat que
suggereixen, etc.

b) Per potenciar l’autonomia dels infants, convé que el material, tant de joc com d’ús
personal, estiguin al seu abast.

En la unitat “Planificació
dels espais, els temps i
els recursos en educació
infantil” podeu trobar un
estudi més detallat de les
estratègies a seguir en
l’organització d’aquests
aspectes.
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En la unitat “La
programació en l’àmbit
formal” podeu estudiar

detalladament els
indicadors, els

instruments i els moments
pel que fa al tema de

l’avaluació educativa.

2.1.4 Pautes i criteris d’avaluació

L’avaluació és l’element curricular que permet recollir informació sobre el procés
educatiu per revisar el que s’ha planificat i el que s’ha efectuat amb la finalitat de
millorar la intervenció educativa. L’avaluació, per tant, està integrada en el procés
d’ensenyament-aprenentatge, i ens aporta informació per verificar la coherència i
el grau d’eficàcia en què s’ha concretat cada pas d’aquest procés.

En l’educació infantil, el seguiment i l’avaluació del desenvolupament de l’infant
s’ha de basar en l’observació constant i sistemàtica. Ha de possibilitar el
coneixement de les condicions inicials individuals de cada infant, dels progressos
que ha fet en el desenvolupament i del grau d’assoliment dels objectius educatius
establerts. També ha de permetre conèixer i analitzar la pertinència dels recursos
emprats per tal de facilitar el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Per tant, cal establir els criteris que regiran l’avaluació des de dues vessants:
l’avaluació del mateix procés d’ensenyament (l’organització de l’aula, les rela-
cions amb els pares, la proposta pedagògica...) i el grau d’aprenentatge dels
infants (l’adquisició de les capacitats...). L’equip docent ha d’acordar les qüestions
següents:

1. Què avaluarem? D’una banda, es tracta de comprovar si els infants
estan adquirint les capacitats i estan assolint els objectius. És a dir, quins
indicadors s’avaluaran en els alumnes al llarg del cicle (desenvolupament
psicomotor, relació amb els companys, hàbits d’autonomia...). D’altra ban-
da, es tracta de saber quins elements del procés d’ensenyament s’avaluaran
(recursos didàctics, organització de l’espai...).

2. Com avaluarem? En aquest punt cal establir els instruments i les tècniques
que es faran servir per obtenir la informació necessària per fer l’avaluació
(pautes d’observació, diari de classe, escales d’estimació, entrevistes amb
les famílies...).

3. Quan avaluarem? Cal decidir en quins moments durem a terme l’activitat
avaluadora. En aquest sentit, es pot distingir entre les avaluacions següents:

• Avaluació inicial: permet determinar les condicions de l’infant quan
ingressa en el centre (situació d’aprenentatge, context sociofamiliar,
estat de salut...). Aquesta informació la podem obtenir a partir de
qüestionaris, entrevistes amb la família o observació durant el període
d’adaptació.

• Avaluació formativa: es fa durant el període educatiu i té com a
referent els objectius que els educadors s’han proposat en cada unitat
de programació. Aquest seguiment permet verificar els avenços i les
dificultats per poder proporcionar l’ajuda adequada en cada moment.
La informació, que quedarà registrada en el diari de classe o en l’escala
d’estimació, la podem obtenir a partir de l’observació de l’infant.
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• Avaluació sumativa: es fa al final d’un període educatiu (curs, cicle o
etapa) i permet determinar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, els
avenços en l’aprenentatge dels alumnes. Recull i sintetitza la informa-
ció que proporciona l’avaluació inicial i l’avaluació contínua, i ha de
constatar si s’han assolit els objectius previstos. Aquesta informació
quedarà registrada en els informes i els resums d’escolarització.

Hem de tenir en compte que la finalitat última de l’avaluació no és
pronunciar-se sobre el grau d’èxit o fracàs dels alumnes, sinó sobre el procés
educatiu en l’assoliment dels objectius.

D’altra banda, a més dels documents d’avaluació interns que ha d’elaborar el
centre mateix (escales estimatives, qüestionaris...), les llars d’infants han de
disposar, per a cada alumne, dels documents de registre que s’estableixen en el
Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de
l’educació infantil: la fitxa de dades bàsiques, el resum d’escolarització i l’informe
global individualitzat de final de cicle.

"Article 8

4. A l’inici del cicle, el centre educatiu ha d’obrir un arxiu personal per a cada infant
amb el nom i cognoms i les dades del centre, del qual formen part els documents
oficials d’avaluació, la fitxa de dades bàsiques, el resum d’escolarització i l’informe global
individualitzat de final de cicle elaborat pels centres, que ha de reflectir el procés educatiu
seguit per l’infant. Aquest document s’ha de trametre als mestres tutors de l’infant del cicle
següent, i també els instruments d’observació i documentació pedagògica establerts per
l’equip educatiu de cicle.”

En la figura 2.1 i figura 2.2 podeu observar, respectivament, els models de fitxa de
dades bàsiques i de resum d’escolarització.
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Figura 2.1. Fitxa de dades bàsiques
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Figura 2.2. Fitxa resum d’escolarització. Cicle de llar d’infants

2.1.5 Planificació del període d’adaptació

Considerant la importància que té per a l’infant, el període d’adaptació s’ha de
planificar pedagògicament. Família i escola són responsables que aquest tram
escolar es desenvolupi en condicions beneficioses per a l’infant.

La incorporació a l’escola infantil representa entrar en una situació desconeguda
i la majoria d’infants experimenten un sentiment d’abandonament. L’infant
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s’ha d’enfrontar a un espai en què se sent desorientat i encara no s’ha investit
d’afectivitat. A més, sent una desorientació temporal, ja que perd la noció de
rutina quotidiana a la qual estava acostumat i s’ha de relacionar amb persones
desconegudes, adults i infants. Tot això li provoca un sentiment de por i
inseguretat, en tant que se separa de la família i l’univers relacional conegut.

Aquesta situació genera una sèrie de comportaments que l’educador ha de conèixer
per prendre les mesures adequades. Aquests comportaments són els següents:
inseguretat, plors, descontrol d’esfínters, vòmits, trastorns de l’alimentació i el
son, agressivitat, etc. En el marc familiar es donen conductes similars: malsons,
irritabilitat, més dependència envers els pares, etc. Aquestes alteracions del
comportament no desapareixen fins que l’infant no estableix llaços afectius amb
les persones amb les quals es relaciona i fins que no té prou coneixement de
l’entorn físic i social nou.

Per a la família també representa una separació afectiva el fet de deixar l’infant
en un entorn desconegut. És freqüent l’ansietat i la desconfiança envers l’escola.
Aquests sentiments poden influir en els infants i, així, allargar o entorpir el procés
d’adaptació.

L’equip educatiu ha de planificar aquest període de manera que el procés sigui breu
i tingui el menor cost afectiu per als infants. A continuació es mostren algunes
mesures aconsellables:

1. Respecte a la família:

• Planificar conjuntament un calendari d’escolarització per a les prime-
res setmanes, durant les quals els infants s’incorporaran al centre de
manera esglaonada. La permanència al centre serà curta durant els
primers dies i s’anirà incrementant fins a arribar a la jornada plena.
S’aconsella que algun familiar romangui amb els petits al centre,
almenys el primer dia.

• Crear un clima de confiança amb la família. Per fer-ho, cal oferir-los la
informació necessària sobre les mesures a prendre i proporcionar-los
prou detalls sobre l’estada del fill al centre. El fet que l’escola tingui
una actitud receptiva permet que la família expressi les inquietuds i les
canalitzi (parlar-ne, comprendre-les, reduir l’ansietat).

• Fer l’entrevista inicial abans d’escolaritzar l’infant (juny). Si la família
i el fill han tingut l’ocasió de conèixer l’escola mentre funcionava
normalment, l’impacte negatiu serà menor (visitar les aules, el pati,
jugar amb les joguines...).

2. Respecte als infants:

• Programar per a aquest període activitats que permetin conèixer els
altres (adults i companys) i l’espai escolar per perdre la por a allò que
és desconegut.

• Crear un ambient festiu i d’acollida amb activitats grupals, jocs,
cançons, etc.
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• Establir i mantenir una rutina diària que serveixi de marc de referència
en el desconcert dels primers dies.

• Permetre el contacte amb els objectes personals que els infants porten
de casa (objectes transitoris, com ninots de peluix, carteres, mantes o
llençols donen seguretat a l’infant perquè són un tros de casa seva).

• Crear espais individuals que donaran seguretat a l’infant: taquilla
individual, lloc per dinar, lloc per dormir...).

2.2 Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)

L’article 98 de la LEC, sobre l’autonomia dels centres, determina que els centres
que presten el Servei d’Educació de Catalunya exerceixen l’autonomia organitzati-
va per mitjà d’una estructura organitzativa pròpia i de les normes d’organització
i funcionament. L’aplicació d’aquest article s’ha de concretar en les normes
d’organització i funcionament del centre, document que cada centre ha d’elaborar.

Les NOFC constitueixen el conjunt de regles, normes i procediments que regulen
la vida de la institució i fan possible que la seva estructura funcioni. En
aquest document, que crea el centre escolar mateix, s’han d’explicitar les normes
d’organització i funcionament.

És una eina per millorar les relacions entre la direcció, les famílies, els alumnes i
els educadors. És a dir, regula l’actuació dels diferents estaments de la comunitat
educativa per assolir una convivència adequada en el centre. Així mateix, en les
NOFC es defineixen les funcions i les tasques de les persones que componen la
comunitat educativa, se’n descriuen els perfils i se’n determinen les competències.
Les NOFC s’integra en el projecte educatiu i s’ha d’impregnar, de manera explícita
o implícita, dels valors i els trets d’identitat que assumeix el centre.

La naturalesa de les NOFC és de tipus normatiu i organitzatiu, i pretenen
ordenar a la pràctica la vida del centre escolar i afavorir la convivència.

En un centre educatiu conviuen moltes persones amb interessos, valors i codis
diferents. És normal que hi hagi malentesos, discrepàncies, etc. La conciliació
d’aquestes diferències es fa necessària perquè l’activitat escolar requereix un clima
de calma i perquè la solució dels conflictes és una actitud bàsicament educativa.
Les NOFC ens permetrà assolir els objectius següents:

• Dotar el centre escolar i cadascun dels estaments que el componen d’un
marc de referència per al funcionament.

• Agilitzar el funcionament, la presa de decisions i disminuir els conflictes
del centre.

• Establir les responsabilitats dels membres de la comunitat educativa.

• Unificar la informació i la normativa, i fer-les més assequibles.

Les NOFC regulen i
optimitzen la convivència de
tots els membres de la
comunitat educativa.

Les NOFC no han de ser...

...un instrument sancionador o
repressor, sinó que ha de servir
per conciliar les diferències i
aconseguir un clima de
convivència i respecte.

Les NOFC han de respectar
els principis normatius i
jurídics vigents recollits en
la Constitució, l’Estatut i la
legislació vigent.
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Les normes han
d’especificar, per exemple,

com s’ha d’actuar davant
dels diferents

esdeveniments que es
poden produir en una
escola: absències de

l’educador o accidents,
entre altres.

En la unitat “Planificació
dels espais, els temps i

els recursos en educació
infantil” podeu trobar

especificades les funcions
de la direcció i el personal

educador.

Ha de ser un document de redacció clara i ha de mantenir una coherència amb
les directrius del PEC del qual forma part. L’administració ha publicat algunes de
les normes que componen aquest document, però cada centre n’ha de crear un de
propi. El document NOFC l’elabora la direcció del centre o la titularitat, com seria
el cas d’una escola bressol que depengués d’un ajuntament, i el consell escolar o
el consell de participació l’ha d’aprovar. Tot i que es considera un document a
llarg termini, s’ha de revisar anualment.

El document Normes d’organització i funcionament del centre o NOFC ha
d’incloure els punts següents:

• Dades identificatives del centre (nom, adreça...)

• Recursos humans (òrgans unipersonals i col·legiats, personal docent i
no docent, descripció i funcions)

• Normativa de funcionament (instal·lacions, materials, menjador...)

• Normes de convivència

• Drets i deures dels membres de la comunitat educativa

2.2.1 Components de les Normes d’organització i funcionament del
centre

El document NOFC és un text articulat, és a dir, es redacta per articles, de
manera semblant a com es fa en les normes legals. El contingut ha de partir del
que estableix la normativa vigent i s’ha de desenvolupar d’acord amb el context
educatiu específic del centre. Tot i que les NOFC depenen molt de la grandària i
les característiques del centre (per exemple, Les NOFC d’una llar d’infants serien
molt diferents de les NOFC d’una escola que imparteix el cicle de parvulari i
educació primària), els aspectes que s’hi haurien d’incloure són els següents:

1. Recursos humans: tot i que en el PEC ja s’han definit els aspectes més
generals de l’estructura organitzativa i els recursos personals del centre, en l’RRI
s’han d’especificar quines són les funcions i les responsabilitats de la direcció, el
personal educador i el personal no docent, a més dels drets i els deures que tenen.
També hi ha d’aparèixer el personal i els serveis vinculats al centre: serveis de
suport, especialistes, serveis socials, etc.

Exemples d’articles de les NOFC sobre els recursos humans:

• Pel que fa a les funcions de la direcció: vetllar perquè les informacions del centre arribin als
pares i les mares, a més de fomentar-ne la participació.

• Pel que fa als deures dels educadors: quan es produeixi una falta d’assistència o de
puntualitat i no es justifiqui, la direcció ho haurà de comunicar immediatament a la persona
interessada, la qual disposarà de cinc dies per presentar les al·legacions que consideri
necessàries.
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• Pel que fa al personal de neteja: encarregar-se de la neteja de les dependències de la llar, i
també de la maquinària i els estris de cuina.

2. Normativa de funcionament: cada centre redactarà un conjunt de normes
referides a aspectes del funcionament del centre. Podríem destacar les normes
relacionades amb els aspectes següents:

• Calendari i horari: el calendari escolar el fixa l’administració educativa,
encara que el centre el pot concretar (dies de lliure disposició, vacances...).
En l’horari s’han de considerar les variables que hi pot haver (infants que
no es queden a dinar, ampliació de la franja horària...).

Exemples de calendari i horari

• La llar d’infants serà oberta per als infants des del 14 de setembre de 2009 fins al 30 de
juny de 2010, d’acord amb el calendari escolar per al curs 2009-2010 establert amb caràcter
general per a tots els centres de nivell no universitari.

• L’horari d’atenció als infants serà de les 9 del matí a les 5 de la tarda, del dilluns al divendres.
Per als infants que no dinin a la llar d’infants s’establirà un marge horari no superior a tres
hores entre les sessions de matí i les sessions de tarda.

L’entrada i sortida a l’escola ha
d’estar regulada.

• Normes d’entrada i sortida: han de regular tot el que fa referència al lloc
d’entrada i recollida d’infants.

Exemple

No es lliurarà cap infant a persones que les educadores no coneguin. Per tant, si els pares,
les mares o els tutors no poden anar a recollir l’infant, hauran d’informar amb antelació
sobre qui passarà a buscar-lo o bé hauran de fer una autorització per escrit.

• El menjador: la gran majoria de les escoles disposen de servei de menjador.
Ha de tenir unes normes que han de formar part de les NOFC.

Exemple

Per demanar una dieta específica s’haurà d’avisar a primera hora del matí.

• Sortides escolars: les excursions i les activitats fora del recinte escolar
també han de ser objecte de regulació.

Exemple

Quan es facin sortides fora del centre amb els infants sempre es garantirà un mínim de
dos acompanyants per grup classe. El nombre total d’acompanyants dependrà del tipus
d’activitat de la sortida.

• Agrupament dels alumnes: les normes també han de recollir l’oferta
educativa del centre (aules de què disposa i infants que pot atendre).

En les adreces d’interès
de la secció “Més
informació” del material
web hi ha una adreça en
què trobareu diversos
models de notes de
comunicació amb les
famílies traduïdes a
diferents idiomes.
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L’incompliment reiterat dels
deures dels progenitors pot

ser causa de baixa del fill en
el centre.

3. Les relacions amb les famílies: cada centre ha de disposar de diversos
mecanismes de relació amb les famílies (entrevistes, agendes, reunions...), els
quals cal explicitar en les NOFC. Així mateix, aquest document ha de recollir
els drets i els deures dels pares i les mares com a usuaris del servei d’atenció
educativa dels fills. També es poden establir amonestacions en cas que les famílies
incompleixin alguns deures, com la falta de respecte al personal, la desatenció a
les indicacions pel que fa a l’horari, etc.

Exemple

Si el fill no pot assistir a la llar d’infants, els pares ho han de fer saber als educadors. La
falta d’assistència no justificada durant més de vint dies seguits comportarà la baixa de
l’infant i la cobertura immediata de la plaça.

• Normativa d’admissió: cal establir els criteris d’admissió dels alumnes,
els requisits i els barems en cas que la demanda sigui superior a l’oferta.
Així mateix, cal explicitar els processos de preinscripció i matriculació, a
més de la documentació que cal presentar. També hi ha d’haver les quotes
que el centre estableix per prestar els diversos serveis: servei de menjador,
quota d’ingrés i quota mensual, entre altres.

Exemple

Les quotes es domiciliaran al compte bancari que proporcionen les famílies i es cobraran
durant la primera setmana de cada mes. Els serveis d’acollida, menjador o hores
complementàries es cobraran a mes vençut, juntament amb la quota del mes vigent.

• Normativa higienicosanitària: cal elaborar unes normes d’higiene i salut
que les famílies han de conèixer i complir per garantir unes condicions de
salubritat, tant pel que fa al fill com pel que fa a la resta d’infants i personal
del centre.

Exemple

Si l’infant té febre, diarrea o alguna malaltia diagnosticada com a contagiosa, s’ha de quedar
a casa i hi ha d’haver passat vint-i-quatre hores sense els símptomes abans de tornar a
l’escola.

Protocols d’actuació

Davant determinats esdeveniments, el centre educatiu ha de preveure uns protocols
d’actuació o procediments que determinin com cal actuar si es dóna la situació.
Alguns d’aquests protocols que s’han d’incloure en les normes són les següents:

• Actuació davant un accident: en cas d’accident d’un infant, s’ha de
preveure quina actuació s’ha de dur a terme.

Exemple

Quan hi hagi un accident en què estigui implicat un infant, s’avaluarà la gravetat de la ferida.
Si és petita i es pot curar amb el material de la farmaciola, es tractarà immediatament.
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• Detecció de maltractaments als infants: aquesta situació tan greu s’ha de
recollir en les NOFC.

Actuació en cas de maltractament

En cas de detecció de maltractaments, cal actuar de la manera següent:

1. Quan hi hagi sospites d’un possible maltractament o abús sexual sobre un menor, cal que la
direcció del centre ho comuniqui a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

2. Quan hi hagi certesa d’abús sexual o maltractament sobre un menor, cal que la direcció
del centre es posi en contacte amb l’hospital de referència de la zona i, simultàniament,
ho comuniqui a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, a la Fiscalia de
Menors o al jutjat de guàrdia.

En ambdós casos, el centre educatiu ha d’informar la família del menor de les actuacions
que es duguin a terme.

• Actuació davant d’un cas d’emergència general: la normativa vigent so-
bre prevenció de riscos laborals estableix l’obligació d’adoptar les mesures
de prevenció contra incendis i evacuació dels treballadors i les treballadores.
En aquest sentit, tots els centres han d’elaborar un pla d’emergència que s’ha
de revisar i actualitzar periòdicament. És aconsellable utilitzar el manual
Pla d’emergència del centre docent, editat pel Departament d’Educació. Els
centres, a començament de curs, han de comprovar que el pla d’emergència
està actualitzat i han de garantir que, com a mínim, es farà un simulacre
durant el curs escolar, preferiblement durant el primer trimestre.

• Ús d’imatges d’alumnes: per a la publicació d’imatges, dades personals o
materials elaborats pels alumnes, cal disposar de l’autorització corresponent
signada per les persones que n’exerceixen la pàtria potestat. Cal especificar,
al més concisament possible, la finalitat que tenen i la durada de l’autorit-
zació.

2.3 La programació general anual (PGA)

La programació general anual de centre és el document que recull la planificació
general d’una escola per a un curs escolar.

La PGA ha d’explicitar la prioritat dels objectius globals i les activitats (juntament
amb el seguiment i l’avaluació) per al curs. També ha d’incloure la concreció del
calendari i l’horari de les activitats escolars i les reunions de contingut pedagògic
i les de coordinació amb les famílies, entre altres.

Hi ha d’haver els objectius, les accions i les activitats concretes que es volen
proposar, a més de l’especificació de les persones responsables, els horaris, els
recursos, els terminis, etc. La PGA l’elabora la direcció, juntament amb el
personal educador, i s’ha de presentar al consell escolar del centre (consell de
participació) perquè l’aprovi.

En les adreces d’interès
de la secció “Més
informació” del material
web hi ha una adreça en
què trobareu el Protocol
marc d’actuacions en
casos d’abusos sexuals i
altres maltractaments
greus a menors elaborat
per diversos
departaments de la
Generalitat.

La planificació és un procés
coordinat amb els
d’execució i control. Una
bona planificació evita una
mala execució.
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La PGA de centre és un instrument de planificació que serveix per preveure,
desenvolupar i controlar les activitats que cada centre fixa per a cada curs
escolar.

La programació general anual desplega els objectius del projecte educatiu, de
manera que ha de ser coherent amb aquest projecte. És un document a curt termini
i el contingut s’ha d’estructurar de manera que, en finalitzar el curs, es pugui
avaluar i transcriure en la memòria anual. L’avaluació de la PGA ens ajudarà a
detectar les necessitats pendents i sobre aquesta base podrem elaborar la memòria
del centre i la programació per al proper curs.

2.3.1 Components de la PGA

Hi ha diversos models per elaborar la programació general. Podríem dir que cada
centre pot trobar el seu propi estil. En línies generals, la PGA hauria de contenir
els aspectes següents:

1. La concreció dels diversos projectes. Es fa recollint alguns dels aspectes que
en el PEC s’assenyalen com a declaració de principis, però que, pels motius que
siguin, encara no formen part de la pràctica real del centre. Aquestes intencions
es concreten en un pla específic que hauria de recollir el que volem amb relació a
una qüestió en concret, els objectius que ens plantegem, el temps que necessitem
per aconseguir-los i la manera com els avaluarem.

Alguns plans específics poden ser els següents:

• Establir relacions amb entitats del barri: casal d’avis (per exemple, per
compartir experiències, explicar contes, cantar cançons tradicionals...).

• Incorporar un pla per fomentar la coeducació: recull els objectius per a un
curs escolar, el procés per aconseguir-los, els recursos que calen i els mitjans
per avaluar-los.

Per exemple, si en el PEC ens definim com un centre que vol intervenir per eliminar
les discriminacions per raó de sexe que hi ha en la nostra societat, entenem la
coeducació com el principi actiu que afavoreix l’eliminació de les discriminacions
contra la dona, la superació de mites i tabús, i la diferenciació de rols sexistes. S’ha
de transmetre la igualtat sense cap mena de discriminació.

Si volem que això sigui una realitat, podem elaborar un pla per fomentar la
coeducació: fixarem un període de dos anys per estudiar les condicions reals i
incorporar les mesures que puguem preveure, i un termini de dos anys més per
analitzar la repercussió de la implantació d’aquest pla.

Exemples concrets d’objectius del pla anual d’un curs escolar

Eliminar del vocabulari oficial del centre (comunicats a les famílies, documentació interna...)
termes que siguin sexistes o que puguin discriminar un dels dos sexes. Utilitzar, per
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exemple, mares i pares, famílies, nens i nenes, petits, infants, educadors i educadores,
etc.

Reemplaçar el material curricular que pugui discriminar qualsevol dels gèneres per un altre
material que inclogui en la seva terminologia o en el seu ús aspectes que fomentin la
coeducació.

Haurem de descriure el procés per aconseguir aquest objectius.

Exemple de descripció d’un procés

Cada professional analitza individualment la terminologia que utilitza en els documents que
fa i ho comunica al col·lectiu. L’equip decideix quins són els termes correctes que s’hauran
de fer servir en cada ocasió. Es pot fer el mateix amb el material curricular amb què es
treballa (llibres, contes, material didàctic, etc.).

També hem d’assenyalar els recursos personals, materials i funcionals que calen.
En aquest cas, poden intervenir tots els professionals del centre, administratius,
personal educador i personal no docent.

Els recursos són tots els materials que elaboren i utilitzen les persones
que formen part del col·lectiu, i que són susceptibles de ser analitzats i
modificats.

Cal indicar el temps que s’ha dedicat a analitzar el material i el que s’ha dedicat a
incorporar els termes o els materials nous, i decidir com i quan ho avaluarem.

Exemple d’anàlisi del material

En les darreres reunions de curs analitzarem en quins materials escrits hem utilitzat la
terminologia acordada i amb quines dificultats hem topat.

També analitzarem quin ha estat el material curricular reemplaçat i quines han estat les
conseqüències dels canvis que hem introduït.

2. L’organització administrativa. S’hi inclou l’organització del centre, respon-
sables dels òrgans unipersonals i col·legiats, dades estadístiques, de la situació de
les instal·lacions i els equipaments, i el pressupost.

3. Horari general d’alumnes i professors, sortides i entrades, esbarjo, etc.

4. Programació de les activitats docents i el pla de les activitats extraescolars
i complementàries. Cal preveure les sortides fora del centre que s’organitzaran
durant el curs escolar.

5. Calendari de reunions dels òrgans de govern, de l’equip directiu i dels
professors, sessions d’avaluació.

6. Activitats de formació. Cal fer una programació general i tenir en compte les
que es puguin fer al centre, com i a qui afecten, etc.

7. Concreció dels moments d’informació a les famílies. És un altre aspecte de
l’organització dels temps que també es pot incloure en aquest document.
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La memòria anual avalua
directament el pla anual i
indirectament el projecte

educatiu de centre com a
document base de tota

l’activitat educativa.

2.4 La memòria anual de centre (MAC)

En aquest document es document recull la valoració de les activitats que s’han
dut a terme durant el curs escolar, d’acord amb l’aplicació que s’hagi fet del pla
anual. La seva elaboració correspon a la direcció del centre amb les aportacions
de l’equip educatiu, i l’aprova el consell escolar. S’ha de fer anualment en acabar
el curs escolar i ha de contenir:

• L’avaluació que el centre fa de els seves activitats.

• La proposta d’intervenció que, d’acord amb l’avaluació realitzada, se
suggereix, com a proposta d’intervenció en la nova planificació del curs
següent.

La memòria anual és un instrument de millora de l’activitat educativa que
avalua la consecució de les finalitats proposades pel centre en els seus
documents de planificació.

La memòria anual s’ha d’anar elaborant al llarg del curs amb les aportacions dels
membres de la comunitat educativa i les informacions que es van recollint en el
dia a dia del centre. En la seva redacció pot seguir el mateix esquema que el
pla anual i no només ha de valorar aquest, sinó que també ha d’entrar en altres
aspectes del funcionament de l’escola com poden ser: les activitats realitzades i
no programades, les problemàtiques que han sorgit, etc.
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