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Infantil, primària i secundària.

X 

X 
Àmbits, matèries o àrees curriculars 

És un projecte globalitzat que implica tots els àmbits

Justificació del projecte
Breu descripció de la situació inicial del centre respecte als objectius generals del PEE 0-20
Per començar ens agradria comentar que el barri es caracteritza per una gran riquesa cultural i i 
una necessitat de crear xarxa amb els serveis que disposa aquest.

Les nostres famílies necessiten un recolzament tant a nivell personal, emocional com 
socioeconòmic i moltes vegades la manca de informació els fa vulnerables a l'hora d'afrontar 
situacions quotidianes.

Com a centre un dels nostres objectius des de fa molt de temps es acompanyar a les famílies i 
èxit tant a nivell escolar com a personal. Aquesta tasca la realitza la 

tutora dintre de les seves accions tutorials a les reunions.

Gracies a tenir una línia des de infantil fins a secundaria ens garanteix poder fer aquesta 
acompanyament de manera molt mes proper i individualitzat amb cadascun dels nostres 
alumnes ja que el traspàs es fa de manera mes acurat i personal.



tació amb el consell orientador 
per tal d'acompanyar als alumnes en el seu procés
obligatori.

EL Pla Educatiu del 0-
la xarxa de serveis de la zona 

Tot lligat a aquest projecte els itineraris personalitzats els fan que una vegada els nostres 
alumnes deixen el nostre centre no els deixem fora del sistema educatiu sinó que gracies a la 
xarxa de serveis de la zona els hi garantim una continuïtat al sistema educatiu i un 
acompanyament tot i que estiguin forma de les nostres aules.

Justificació del projecte. Fonamentació pedagògica

una resposta comunit
fins post obligatòria. 
Una de les accions positives del projecte és la creació
vinculin els aprenentatges formals i no formals
necessitats i interessos. 

ial compartida. 
A més a més, la cre de és un aspecte positiu 
pels centres. post 
obligatòries. 

-les 
en el procés escolar educatiu dels seus fills i promovent la seva participació dins i fora 

amb activitats on els familiars tinguin cabuda. En 
mílies  constitueix una 

prioritat dels PEE per tal de dur a terme un treball conjunt que ens permeti una acció 
coherent i efectiva.

Finalment creiem molt important donar resposta a aquests reptes sense deixar de banda 
el treball la cohesió social en una societat pluriling
respecte a la diferència en un marc de valors i elements compartits i el compromís cívic, 
treballant tots plegats i en xarxa.

. En 
os de la zona. 

En primer lloc, planificat una acció tutorial, alumnes i 
les famílies en la creació d'IFP
els nostres alumnes en el seu procés educatiu, especialment en els alumnes no graduats o en risc 

el 
POAC. En quart lloc, famílies. Per últim, tots els docents i 
personal no docent han realitzat un taller per poder atendre millor la diversitat 

en 
el nostre centre. 



Objectius
El Programa d'innovació dels Plans educatius d'entorn 0-20 vol impulsar els centres educatius 
perquè esdevinguin un punt d'articulació i impuls de l'acció de la xarxa educativa, alineant el 
Projecte educatiu de centre (PEC) amb els objectius del PEE 0-20, i donant resposta als 
següents objectius generals:

a) Generar un contínuum educatiu (formal i no formal) que incrementi les possibilitats d'èxit 
acadèmic,
personal i relacional de l'alumnat.
b) Orientar i acompanyar l'alumnat i les seves famílies dels 0 als 20 anys, especialment en la 
transició d'etapes
educatives i en el risc d'abandonament.
c) Potenciar la participació dels alumnes tant en el centre com en l'entorn educatiu.
d) Promoure l'acció tutorial compartida com a eina per facilitar la implicació de les famílies en 
el procés
educatiu dels seus fills i filles.
e) Promoure l'ús de la llengua catalana com a element de cohesió social i l'educació intercultural 
en un marc
d'elements i valors compartits.
f) Potenciar els estils de vida saludable i la pràctica regular de l'activitat fisicoesportiva.

Objectiu específic 1
Fer difusió i formació dels elements característics del concepte de contínuum educatiu.
Objectiu específic 2
Programar, aplicar i avaluar itineraris educatius personalitzats.
Objectiu específic 3

contínuum educatiu i dels itineraris educatius personalitzats.
Objectiu específic 4
Establir la 
educatiu.
Objectiu específic 5
Establir la coordinació amb el SOAC per tal de
Objectiu especific 6
Realitzar orientació i seguiment a l'alumnat i famílies en el suport a la tasca escolar.
Objectiu específic 7
Establir un marc comú d'actuacions en matèria d'orientació educativa alineades amb el POAC
Objectiu específic 8
Fer difusió i formació dels elements 
Objectiu específic 9

Objectiu específic 10

Objectiu específic 11
Sensibilitzar i formar el claustre de professorat en relació a la competència intercultural.


