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DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ

Resolució de la directora del centre educatiu Les P runeres, de Martorelles, per la
qual aprova el projecte educatiu de centre.

Com  a  directora  del  centre  Les  Pruneres,  de  Martorelles,  i  en  aplicació  de  les
competències  que  estableix  l'article  132  de  la  Llei  orgànica  2/2006,  de  3  de  maig,
d'Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la
qualitat educativa, d'acord amb la Resolució de 20 de juny de 2014, per la qual s'aproven
els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2014-2015, i d'acord
amb el parer (en cas de suport del consell escolar)/ o consultat (en cas de disconformitat)
el consell escolar del centre, segons consta a l'acta de la sessió de data .............., 

RESOLC: 

1. Aprovar el projecte educatiu de centre, que s'adjunta a l'annes d'aquesta resolució,
per al període 2015-2019

2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a conèixer a
tota  la  comunitat  educativa.  Així  mateix,  aquest  projecte  estarà  a  disposició  de
l'Administració educativa.

Martorelles, ........ de juny de 2015

La directora

Montserrat Rubió Torrents
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INTRODUCCIÓ

La redacció del present  Projecte Educatiu ve donada per la necessitat de marcar les línies
generals entre la comunitat escolar que permeti  aconseguir  l'excel·lència que volem pel
nostre alumnat i una línia de treball comuna tot basant-se en la normativa actual. 

El PEC ha estat l'eina que ha inspirat el debat de les intencions educatives ja que s’ha
presentat a tota la comunitat educativa escolar i per tant ha de ser el model ideal cap on ha
de tendir el funcionament de l’escola.

Aquest PEC marcarà les línies d’actuació en totes les activitats del centre tant dins de
l’edifici escolar com fora incloent-hi totes les activitats que es realitzin dins l’horari escolar:
menjador escolar, activitats extraescolars, sortides pedagògiques, convivències, ...
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1.CONTEXTUALITZACIÓ DEL CENTRE (Qui som?)

Marc legal  

El present Projecte educatiu del centre s’emmarca dins de la normativa legal vigent, que té
com a referents:

- LOE. Llei Orgànic 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE 106, de 04.05.2006)*

- LEC. Llei 12/2009 , de 10 de juliol, d'educació.

- Decret 102/2010 , de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC 05.08.2010)

- Decret 155/2010 , de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i de

personal directiu professional docent (DOGC 11.11.2010)

- Decret 181/2008 , de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments

del segon cicle d'educació infantil (DOGC 16.09.2008)

- Ordre EDU/484/2009 ,  de 2 de novembre, del procediment i  els documents i  requisits

formals del procés d'avaluació del segon cicle d'educació infantil (DOGC 13.11. 2009)

- Decret 142/2007 , de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de

l'educació primària. (DOGC 29.06.2007)

- Ordre EDU/296/2008 ,  de 13 de juny,  per  la qual  es determinen el procediment i  els

documents  i  requisits  formals  del  procés  d'avaluació  en  l'educació  primària  (DOGC

18.06.2008)

- Ordre EDU/221/2007 , de 29 de juny, per la qual s'estableixen els principis generals que

s'han de tenir en compte per a l'aplicació de l'article 4.4 del Decret 142/2007, de 26 de

juny, per la qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. (DOGC

03.07.2007)

- Decret 39/2014 , de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i

la provisió de llocs de treball docents. (DOGC 27.03.2014)

* Modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de la qualitat

educativa. LOMCE
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1.2. Referència històrica del centre

Martorelles és un municipi segregat el 1927 de Santa Mª
de  Martorelles.  En  aquell  moment  poblat  per  masies
disseminades entre  explotacions  agrícoles  i  forestals.  Hi
predominava  el  conreu  de  la  vinya  (actualment,  tot  i
quedar-ne  poques,  forma  part  del  DO  Alella)  i  a
l’agricultura (zona del Pla, al costat del riu Besós).
A  partir  dels  anys  50  a  la  zona  del  Pla,  ocupant  els
terrenys que havien estat agrícoles, comencen a instal·lar-se indústries, algunes importants
com:  DERBI,  Fainsa,  Hilaturas  Marta,  ..  o  Cobega.  Aquesta  industrialització  provoca
l’arribada de gent de diferents indrets de l’estat espanyol (Andalusia, Extremadura, Múrcia i
Galícia principalment)  provocant la creació de diferents barris enel municipi, entre ells el
barri de Can Sunyer. Empreses que han portat a rebre noves migracions procedents del
Magreb i Amèrica del Sud. 

L’escola Les Pruneres es va inaugurar durant el curs 92/93, duent-se a terme la separació
definitiva  de les escoles Simeó Rabasa i  Les Pruneres.  La  necessitat  d’un nou centre
escolar era evident   des de l’any 1980 donada la quantitat d’alumnes a l’escola Simeó
Rabasa repartits en cinc locals  annexes,  amb una separació  de  fins un quilòmetre en
alguns  casos,  annexes  provisionals  (cargoleres)  que  van  suportar  tot  l’augment  de  la
població escolar dels anys 80. 

En el curs 92/93 es forma l’escola Les Pruneres, encara en una situació de provisionalitat
ja que estava distribuïda en diferents edificis a l’espera d’un nou centre. És en el curs 93/94
va ser quan s’ocupà el que és avui l’edifici de l’escola situat al carrer Lleida, s/n, zona
cèntrica de Martorelles, a l’explanada del barri de Can Sunyer, al costat de la riera del
mateix nom.

El nom de l'escola va ser escollit, just abans del trasllat de l'alumnat a la nova escola, entre
tots els nens i nenes. El solar sobre el que es va construir l'escola era un camp ple de
pruneres.

1.3. Nivells educatius, equipaments i serveis.

L’escola Les Pruneres és una escola d’una línia de P3 fins a 6è. L’escola està formada per
5 edificis: L’edifici de biblioteca, l’edifici d’educació infantil, l’edifici arcàdia, edifici menjador
i l’edifici del gimnàs i els patis distribuïts en els següents espais i equipaments:

-Edifici Educació Infantil:
- Planta baixa: aules de P3 i P4 amb projector i ordinadors a l’aula. Totes amb accés
directe al lavabo des de l’aula i piques dins l’aula.
- Primer pis: aula P5 amb PDI amb accés directe al pati i  al lavabo i piques a l’aula i
aula del tren del tren (desdoblaments EI)  amb PDI i ordinadors.
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-Edifici biblioteca:
-  Planta  baixa:  entrada,  despatx  de  direcció,  sala  de  mestres,  sala  de  reunions,
magatzems, lavabos de mestres i ascensor.
- Primer pis: entrada, mediateca amb PDI
- Segon pis: aula d’idiomes amb ordinadors, magatzem TIC.
- Tercer pis: aula de ciències i sala d'AMPA

-Edifici de biblioteca: 
- Planta  baixa:  entrada,  despatx de direcció,  sala  de  mestres,  sala  de  reunions,

magatzems, lavabos de mestres i ascensor.
- Primer pis: entrada, mediateca amb PDI.

-Edifici arcàdia:
- Planta baixa: aules 1r, 2n i 3r amb PDI i ordinadors, magatzem, lavabos.
- Primer pis: aules 4t, 5è i 6è amb PDI i ordinadors, lavabos.

-Edifici menjador:
- Planta baixa: aula de música i magatzem joguines EI.
- Primer pis: menjador i terrassa

-Gimnàs:
-  Planta  baixa:  vestuaris  nois,  vestuaris  noies,  magatzem  amb material  d'educació
física, lavabo mestres, lavabo adaptat, habitació de comptadors.
- Primer pis: terrassa

-Exterior: 
- Pista poliesportiva (futbol i bàsquet)
- Pati primària amb taula de ping-pong,  jocs (xarranca, twister, tres en ratlla, ...), sorral
i zones d’ombres amb bancs.
- Pati EI amb jocs de pati,  sorral i zones d’ombres.
- Hort escolar
- Jardí botànic
- Estació meteorològica (amb recollida diària de les dades oficials del METEOCAT)

Per atendre a l'alumnat contem amb el següent personal:
- mestres d'educació infantil i primària
- mestres especialistes en llengua anglesa
- mestra especialista d'educació especial
- mestra especialista d'educació musical
-mestra especialista d'educació física

i amb el suport de:
- Serveis psicopedagògics (EAP)
- Logopèdia (CREDA)
- Personal de suport
així com:
- administrativa, conserge i personal de neteja.
L’escola Les Pruneres complementa la seva oferta educativa amb servei d’acollida, servei
de menjador escolar i activitats extraescolars.
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2. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ENTORN (On som?)

2.1. Situació geogràfica

L’escola Les Pruneres està situada en el municipi de Martorelles, a la comarca del Vallès
Oriental,  entre  les  serralades  Litoral  i  prelitoral.  Té  una  extensió  de  3’61km2 i  4783
habitants (segons padró del 2014). Edificada en el bell mig del municipi i del parc de Can
Sunyer i al costat de la riera del mateix nom. Envoltada de natura i al costat de la Llar
d’infants, el centre de dia municipal i la llar d’avis del barri.

L’escola té una línia i uns 180 alumnes aproximadament la majoria dels quals procedeixen
de diferents parts del municipi de Martorelles: Barri de Can Sunyer, Barri de Carrancà,
Avinguda Piera, Barri de la Timba, i carrer Mercè Rodoreda, havent-hi també una petita
part d'alumnat de Sant Fost de Campsentelles, donada la proximitat del municipi (carrer del
costat).

2.2. Descripció socioeconòmica de la zona i de les famílies

La  gran  majoria  són  alumnes  castellano–  parlants  descendents  de  la  població
d’immigrants,  que van poblar els barris nous sorgits a Martorelles durant els anys 70 i 80.
La quantitat d'alumnat nouvingut és d'un 20% aproximadament, principalment del Magreb i
Sud-Amèrica, tot i que també hi ha alumnes de l'Índia, Xina i Cuba.

Actualment Martorelles és un poble industrial amb una minoria de població que continua la
tradició agrícola. A conseqüència de l’auge industrial  es va formar el barri de Can Sunyer.
Fins  aproximadament  l'any  2010  la  majoria  de  famílies  de  l'escola  treballaven a  les
indústries situades al polígon industrial de Martorelles i Sant Fost, però com a tot arreu en
aquests darrers anys l'índex d'atur ha augmentat molt considerablement afectant a una part
molt important de les famílies de l'escola.   
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3.INTENCIONS EDUCATIVES DEL CENTRE

3.1. Caràcter propi del centre

La Llei d’Educació de Catalunya, en l’Article 93, parla del PEC dels centres educatius i diu:

Article 93. Caràcter i projecte educatiu dels centre públics

1.Les administracions han de garantir que els centres públics dels quals són titulars siguin
referent de qualitat  educativa i  d’assoliment dels objectius d’excel·lència i  d’equitat que
aquesta llei determina.
2.L’escola pública catalana es defineix com inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat,
trets definidors del seu caràcter propi.
3.Els centre públics es defineixen d’acord amb els principis  de qualitat  pedagògica,  de
direcció responsable, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de
l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o
tutors.
4.Els principis definits en els apartats 2 i 3 inspiren el projecte educatiu que cada centre
públic ha d’adoptar en exercici de l’autonomia que aquesta llei li reconeix. En tot cas, el
projecte educatiu de cada centre s’ha de comprometre expressament a complir aquests
principis i ha de determinar la relació amb els alumnes i les famílies, la implicació activa del
centre en l’entorn social i el compromís de cooperació i d’integració plena en la prestació
del Servei d’Ensenyament de Catalunya. 

3.2. Missió del centre (Què som?)

L’escola pública Les Pruneres és defineix com una escola
democràtica,  laica,  plural i  integradora amb l’objectiu que
els nostre alumnat rebi una educació integral i  harmònica
que potenciï totes les seves capacitats (cognitives, físiques,
socials,  emocionals  ...)  amb  una  atenció  especial  a  la
comprensió del llenguatge oral i escrit, el desenvolupament
de l’autoestima, la solidaritat, el respecte, la convivència i el
treball cooperatiu.

Prestem una atenció especial a la millora de la competència lingüística.

Respectem el ritme d’aprenentatge de cada alumne i potenciem una atenció personalitzada
dins d’una escola inclusiva.

Comptem amb la col·laboració i implicació de les famílies.

Potenciem el respecte i l’estimació pel medi ambient.
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3. 3. Visió del centre (Què volem ser?)

L’escola Les Pruneres pretén desenvolupar les següents prioritats educatives:

• ser  una  escola  inclusiva,  catalana que  afavoreix  el  desenvolupament  global  de
l’alumnat tot fomentant la seva autonomia, la cultura de l’esforç, la cohesió social a
través de diferents dinàmiques de treball.

• que l’alumnat assoleixi un bon nivell en les competències bàsiques, amb un domini
adequat de la competència digital.

• ser una escola plurilingüe donant un espai tant a la llengua oral com a l’escrita tot
fent que el mestre esdevingui un referent de llengua. 

• desenvolupar actituds, estratègies i  hàbits de cooperació mitjançant el treball  en
equip incitant a la reflexió, la discussió i la presa de decisions.

• afavorir en l’alumnat espais per tal que desenvolupin una actitud crítica vers allò
que els envolta.

• afavorir la vivència i la visió del conflicte o la dificultat com a element de creixement
personal.

• fomentar entre tota la comunitat educativa una actitud positiva per a la convivència.
• crear espais de comunicació que permetin aconseguir un compromís i participació

de les famílies cap a l’escola.
• educar en la cura i el respecte pel medi ambient.
• impulsar  la  formació del  professorat  per  tal  de crear  processos de reflexió  i  de

millora.
• fomentar un bon ambient entre l’equip docent.
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5. AVALUACIÓ

5.1. Mecanismes d’avaluació i rendició de comptes

Aquest Projecte Educatiu de Centre es desplegarà en el Projecte de Direcció. Ambdós
documents  tenen  una  vigència  de  quatre  cursos.  Anualment  aquests  projectes  es
concretaran en la Programació Anual de Centre, així com en acabar cada curs s’analitzarà
l’assoliment dels objectius d’aquell curs en la Memòria Anual.

Els indicadors de progrés que facilita el Departament d’Ensenyament a les escoles també
esdevindran  un  eina  imprescindible  per  anar  analitzant  anualment,  l’assoliment  dels
objectius proposats en el PEC.

Al cap del quatre cursos es revisaran els objectius plantejats en el Projecte de Direcció i
dels indicadors del Projecte Educatiu de Centre, rendint comptes davant del Claustre i del
Consell Escolar.

6. APROVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC

Aquest Projecte Educatiu de Centre s’ha dut a terme a través d’un procés participatiu. A
partir de la formació rebuda per part de la direcció, s’ha elaborat una proposta de PEC per
part  de  l’equip  directiu.  Aquesta  proposta  s’ha  consensuat  amb l’equip  de  coordinació
primer, amb els cicles després i finalment amb el claustre elaborant-ne la versió definitiva.

El PEC definitiu ha estat presentat al Consell Escolar on ha estat aprovat per unanimitat.

La difusió del PEC es farà a través de la pàgina web, a les reunions d’inici de curs amb
pares i mares així com en els tríptics informatius del centre.

7. GLOSSARI

CAD: comissió d’atenció a la diversitat.

CAS: comissió d’atenció social

CI: cicle inicial

CM: cicle mitjà

CS: cicle superior

EAP: equip d’assessorament psicopedagògic

EI: Educació Infantil

NEE: necessitats educatives especials

NOFC: normes d’organització i funcionament de centre

PAD: pla d’atenció a la diversitat

PAT: pla d’acció tutorial

PEC: projecte educatiu de centre

PGAC: programació general anual de centre

TIC: tecnologies de la informació i la comunicació

TAC: tecnologia per l’aprenentatge i el coneixement
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8. DOCUMENTS QUE ES DESPRENEN DEL PEC

Els documents que es desprenen del PEC són els següents:

Normes d’organització i funcionament de centre

Pla d’Atenció a la Diversitat

Pla d'avaluació

Pla d’Acció Tutorial

Pla d’Acollida

Protocol d’absentisme

Pla d’Emergència

Pla de Funcionament de menjador 

Projecte de reutilització de llibres i material socialitzat

Projecte lingüístic de centre

Pla Lector

Pla TAC

Projecte Escola Verda
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