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JUSTIFICACIÓ 
 

 
1. INTRODUCCIÓ 
 
El centre La casa dels Infants Ca n'Aimeric va obrir les seves portes al  gener del curs 
2011-2012.  
 
L’equip educatiu va treballar des del novembre del 2011 per desenvolupar i fer seu el 
projecte base que es va dissenyar abans del 2001, any que es va posar en 
funcionament La Casa dels Infants Can Vinader, per tècnics de l’àrea d’educació del 
municipi de Castelldefels i d’altres professionals que van assessorar i treballar per tal 
de crear un nou projecte educatiu pel Municipi, que fins llavors no contemplava 
centres públics per infants i famílies de 0-3 anys a  Castelldefels.  
 
Aquest primer projecte educatiu de centre es va materialitzar com a document a finals 
del curs  2005-2006. 
 
És un instrument bàsic i viu, que permetrà dirigir coherentment el procés d’intervenció 
educativa a La casa dels Infants Ca n'Aimeric, centre educatiu Municipal per infants i 
famílies  0-3. Està basat en els principis orientadors del centre i contempla tots els 
àmbits pedagògics i de gestió. És per tant un instrument de referència per a tots els 
membres de la comunitat educativa. 
 
2. PRECEPTES LEGALS 
 

Com a centre educatiu de primer cicle (0-3 anys) es regeix per: 
 

• La Llei 5/2004 de 9 de juliol, de Creació de llars d’infants de qualitat. 

• La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’ Educació que reconeix l’educació 
infantil com una etapa educativa des del naixement fins els 6 anys d’edat, 
que té caràcter voluntari i s’ordena en dos cicles, el primer cicle (0-3 anys) i 
el segon cicle (3-6 anys). 

• El Decret 282/2006 de 4 de juliol que Regula el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits dels centres. L’objectiu d’aquest Decret és protegir els 
drets de l’infant i la regulació del primer cicle de l’educació infantil, tot 
establint les competències educatives a assolir, les finalitats i els principis 
d’aquest cicle entre els quals s’incorpora la llengua d’ensenyament, d’acord 
amb l’article 21 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 

• El Decret 101/2010, de 3 d’agost,d’ordenació dels ensenyaments del 
primer cicle de l’educació infantil. 

• El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius. 
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• Les Ordenances municipals que regulen els preus públics dels serveis que 
s’ofereixen.  

• Les competències delegades per la Generalitat en l’ Ajuntament en 
matèria de preinscripció i creació dels Consells Escolars. 

• I també per la Normativa d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) 
de la Xarxa de centres educatius municipals  de 0-3. 

 

 
ANÀLISI DEL CONTEXT                                                                            On som? 
 

 
1. DENOMINACIÓ 
 
Nom:  La Casa dels Infants Ca n'Aimeric 
Adreça: Camí fondo de Ca n'Aimeric, 6  – 08860 Castelldefels 
Telèfon: 93 665 43 10 
Correu electrònic: 
 eb.canaimeric@castelldefels.org 
 casainfants@castelldefels.org  
 www.catelldefels.org/casainfants 
 
2. BREU REFERÈNCIA HISTÒRICA. 
 
La Casa dels Infants Ca n'Aimeric  va obrir les portes al gener del 2012 per a infants i 
famílies del Municipi. 
 
És el quart centre educatiu 0-3 de la Xarxa de Centres Municipals de Castelldefels. El 
centre  ofereix 99 places d’escola bressol, 3 grups de 1-2 anys amb una ràtio de 13 
infants per estança i 3 grups de 2-3 anys, amb una ràtio de 20 infants per estança . La 
seva ubicació a  l’extrem  del municipi fa que doni cobertura a uns barris que 
anteriorment no tenien a l’abast aquest servei. 
 
PROJECTE DELTA 
 
Des del curs 2012-2013, es porta a terme conjuntament amb l’entitat DELTA  col·lectiu 
de professionals del desenvolupament infantil SCCL un projecte d’una aula d’atenció 
especialitzada    d’infants amb discapacitat greu,franja d’edat 0-3 ó 3-6 si fos necessari.  
 
L’equip de professionals que hi participa està format per una psicòloga i una 
fisioterapeuta com a personal referent, amb el recolzament d’una logopeda i una 
treballadora social. 
 
L’obra Social "la Caixa" concedeix un ajut econòmic per l’entitat Delta pel projecte de 
creació de l’aula especialitzada.  
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Aquest projecte té l’objectiu d’oferir als infants amb una greu discapacitat una atenció 
terapèutica i educativa més intensiva, en un entorn normalitzat, en un espai on rebran 
atenció especialitzada i individualitzada. Per altra banda, s’oferirà a les famílies un 
recolzament personalitzat, amb orientacions per la criança dels seus fills, fent un 
acompanyament a les famílies en cada moment del procés.  
 
MACAS (Mares de Castelldefels) 
 
Des del curs 2013-2014, les MACAS es reuneixen el primer i tercer dilluns de cada més 
de 10h a 12h a La Casa dels Infants de ca n'Aimeric.  
 
Les MACAS són un grup de mares experimentades i formades en lactància materna.  
 
3. SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA DEL BARRI. 
 
Característiques del barri 
 
La Casa dels Infants de Ca n'Aimeric està ubicada en el nou barri Ca n'Aimeric al costat 
de l'escola Josep Guinovart. L'edificació del centre es troba al número 6 del carrer del 
Fons de Ca n'aimeric, al costat de la nova rotonda que uneix aquesta via amb el carrer 
Dolors Uribarri. Es troba en un solar d'uns 1.700 metres quadrats, als quals se sumen 
gairebé 600 d'aparcament, d'una planta. 
 
El centre està a les afores del poble i a nivell transports metropolitants, la parada més 
propera  està al carrer Fondo de Ca n'Aimeric ( línia 95). 
 
Al costat de l’escola, hi havia una cantera, ja tancada. També trobem "la Cueva del 
Rinoceronte", on el grup d’Investigació del Quaternari-SERP (Seminari d’Estudis i 
Investigacions Prehistòriques) de la UB, ha descobert part de l’esquelet d’un elefant 
infantil. És la primera vegada que en el macis del Garraf s’ha descobert un esquelet 
pràcticament complert d’un proboscidi (elefant i mamut). Es tracta d’una trobada 
excepcional ja que les restes d’elefants complerts en coves són escasses a Catalunya i 
aquestes tenen uns 100.000 anys d’antiguitat 
 
Procedència de les famílies 
 
Les famílies que porten els seus fills a l’escola bressol de la Casa dels Infants de ca 
n'Aimeric, majoritàriament són famílies autòctones i algunes són famílies mixtes; les 
famílies estrangeres, són de països llatinoamericans, de la Unió Europea (Alemanya, 
sobretot) i de Rússia i països de l’est.  
 
Procedeixen de diferents barris de la ciutat, ja que l’oferta de places del centre és 
global a tot el municipi però predominen les famílies que viuen als barris més propers i 
a la platja. 
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Situació laboral de les famílies 
 
La majoria de les famílies de l’escola bressol, treballen tots dos progenitors; algunes no 
treballen a jornada completa i poden combinar els horaris entre pare i mare. Hi ha 
famílies que compten amb els avis com a suport en la cura dels seus infants.  
 
Aproximadament un 10% de famílies que tenen treballs sense gaire garantia de 
continuïtat, algunes de les quals reben subsidis.  
 
Moltes famílies, un dels seus progenitors, és mestre de l’escola publica de 
Castelldefels, d’infantil i primària, com a dada curiosa. 
 
Aquest barri, com a característica específica, trobem que hi ha moltes famílies que 
tenen una persona d’ajuda "cangur", que s’encarrega sobretot de venir a buscar els 
infants. 
 
Llengua familiar més habitual  
 
La llengua utilitzada per les famílies és igualment el castellà i el català, trobant cada 
vegada més famílies que parlen en anglès i alemany. 
 

 
PRINCIPIS D’IDENTITAT                                                                      Què som? 
 

 
1. TIPOLOGIA DE CENTRE. 
 
1.1. Titularitat. 
 
És un Centre de titularitat municipal. Depèn de l’Àrea d’Educació. Forma part de la  
xarxa de centres educatius formada per quatre centres d’educació infantil 0-3 per 
infants i famílies.  

 
El finançament és compartit entre l’Ajuntament, la Generalitat - Diputació i les 
famílies.  

 
1.2. Principis orientadors del centre. 
 
1.2.1. Principis bàsics. 
 
La casa dels infants es regeix per cinc principis bàsics: 
 
Obertura a tothom, el centre i les persones que formen part de la aquesta comunitat 
educativa estan oberts a la diversitat d’infants, famílies, maneres d’entendre 
l’educació i promoure-la.  
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 El centre ofereix una oferta àmplia de serveis i d’horaris dins de l’horari de 

funcionament del centre per donar resposta a les necessitats dels infants i de les 
famílies. 

 
Corresponsabilitat, significa que requereix d’implicació tan dels/les professionals com 
de les famílies beneficiàries directes , en l’educació dels infants i la promoció dels seus 
drets. En el respecte i promoció de les famílies com a primers agents educadors, així 
com en la cura i bon ús dels  materials, instal·lacions, mobiliari... 
 
Accessibilitat, és un centre que vetlla per que el preu dels seus serveis no suposi una 
dificultat el gaudiment, ni signifiquin cap dificultat per optar- hi. Els preus són públics.  
 
Obertura a la participació, per part dels infants, de les famílies i del personal del 
centre en les activitats, i/o en la vida del centre, i en acollir les seves propostes i 
iniciatives per tal d’estudiar-les i oferir respostes. 
 
Vinculació a la comunitat, el centre té en compte les característiques de les famílies i 
de seu entorn. Promou i treballa cooperant amb altres serveis, entitats i professionals 
del Municipi. 
 
1.2.2. Atenció a la diversitat. 
 
Cada infant serà tractat com una persona individual, potenciant els aspectes positius 
tenint en compte la seva diversitat i individualitat, i donant suport a les necessitats 
detectades per acompanyar-lo en el seu desenvolupament. 
 
Tant amb l’infant com amb la família s’actuarà des de l’ empatia, la confiança, el suport 
i la seguretat. Treballant sempre amb estreta col·laboració amb les famílies que 
aporten els elements per conèixer a l’infant. 
 
L’equip educatiu té la responsabilitat de conèixer el moment evolutiu dels infants i del 
grup, adequant la seva intervenció i tenint en compte les individualitats dels infants del 
grup i al grup com a tal ( activitats i propostes de grup o desdoblaments de grup per 
una atenció individualitzada). Plantejarà activitats obertes, que permetin diferents 
nivells de resolució i la seva  participació. Avaluarà de manera individualitzada els 
progressos o dificultats dels infants.  
 
Necessitats educatives específiques 
 
Els serveis educatius i l’escola bressol esdevenen espais preventius en matèria d’ 
integració i suport a les famílies i els infants. 
 
Les necessitats educatives específiques son enteses des de dues vessants: 
 

• Del propi infant, en quant aquest presenta dificultats en el seu 
desenvolupament i aprenentatge. 
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• De la família, en quant la història particular i el seu propi sistema familiar 
poden incidir en el desenvolupament de l’infant. 

 
Del propi infant 
 
Per tal d’intervenir en el progrés del l’infant, l’equip educatiu treballarà en estreta 
col·laboració amb la família. L’equip compartirà  i es coordinarà amb la resta 
d’educadors/res i d’altres professionals que formen part de la vida de l’infant al centre. 
Avaluant el progressos de l’infant i les seves dificultats per avançar en el seu 
desenvolupament per donar resposta i planificar maneres d’actuar que es puguin 
retroalimentar i vagin en una mateixa línia. 
 
Tot això requereix de l’equip educatiu, una avaluació sistemàtica, la recollida 
d’informacions en pautes d’observació i protocols. Entrevistes individuals amb les 
famílies i diferents professionals com l’equip de CDIAP DELTA o EAP, en alguns casos. 
 
L’educador/a té la responsabilitat d’informar, donar suport i acompanyar a la família 
en el cas de les deteccions de necessitats que es puguin fer al centre i/o de les que 
s’estigui fent seguiment per una detecció prèvia a l’entrada de l’infant al centre. 
 
De la família 

Entenent a  la família com a part de l’infant, indivisible i indispensable per la vida i 
desenvolupament de nen/a i per tal de vetllar pels seus drets, el centre procurarà  
respondre a les dificultats que es puguin donar en la base familiar de l’infant. 

L’equip educatiu és responsable de detectar i informar a la direcció del centre els 
canvis que puguin afectar a la vida de l’infant si es dona alguna necessitat o canvi dins 
del marc familiar, i del seguiment de l’infant. Si l’infant i la pròpia família fan explícita 
aquesta informació personal , s’ha de ser respectuós/sa i discret, i mantenir la 
confidencialitat en tots els casos. 

La direcció del centre és responsable d’ informar a els/les educadors/es de les famílies 
i infants amb seguiment. També de la coordinació i seguiment dels casos amb detecció 
i seguiment des de l’àrea de serveis socials  amb els professionals implicats. 

El Reglament de criteris d’admissió i les competències en matèria educativa del 
l’Ajuntament de Castelldefels, contemplen mesures per tal de garantir els drets dels 
infants i les famílies, l'exercici d'una maternitat i una paternitat responsables. Vetllant 
per l'interès superior de l'infant i per tal d’atendre les dificultats que es puguin donar 
en la base familiar i d’acord amb la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les 
famílies, i el seu posterior desplegament al DECRET 151/2009, de 29 de setembre, de 
desplegament parcial de la Llei esmentada. 
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1.2.3. Coeducació. 
 
Ens regim pel principi de la coeducació, entenent-la com la manera d’educar per a la 
igualtat d’oportunitats sense cap mena de discriminació per raó de sexe, superant rols 
tradicionals atribuïts a l’home o la dona. 
 
Treballarem tenint en compte: 

• La revisió de les pròpies actituds, valors i consideracions sobre aquest tema. 

• La utilització d’un llenguatge oral i escrit no sexista. 

• Oferint als infants situacions per jugar, compartir i donant respostes si es donen 
situacions o comentaris sobre l’exclusió d’un o l’altre sexe. 

• Prendre una actitud activa davant de situacions, opinions i missatges 
discriminatoris per part de les famílies o altres persones properes al centre. 

 
1.2.4. Confessionalitat. 
 
Ens definim com a escola aconfessional i apolítica, tractant amb respecte totes les 
ideologies dins d’un marc democràtic i sense fer incidència en cap especialment.  
S’utilitza el calendari popular i tradicional català com a fil conductor de la vida 
quotidiana al centre i tenint en compte les seves arrels, es pren l’opció de viure-les 
excloent aquells aspectes amb incidència religiosa. 
 
1.2.5. Llengua de comunicació. 
 
La llengua de comunicació al centre, és el català, en tots els àmbits.  
 
La llengua d’ús del personal amb les famílies és, preferentment, el català, sempre que 
permeti la comunicació. Cas que la família tingui dificultats de comprensió s’utilitza el 
castellà o els mitjans disponibles que facilitin la comunicació entre la família i el centre. 
 
La llengua de comunicació habitual del centre amb l’exterior és el català. 
 
La comunicació verbal és un vehicle de relació. Amb els infants més petits caldrà un 
treball previ d’empatia i vincle afectiu, per tal que l’infant es senti acollit, estimat i 
segur i es pugui donar el desig de comunicació.  
 
Per tant, en els primers moments de l’infant i la seva família al centre si cal l’ús del 
castellà per tal de reforçar aquests vincles es farà. Facilitant a les famílies l’adquisició 
de la llengua catalana. 
Amb els infants la llengua catalana s’introdueix a través de les activitats quotidianes, el 
joc, les cançons, el contes,... 
 
El paper de l’educador/a és afavorir la comunicació primer gestual, corporal i 
progressivament verbal. El llenguatge verbal  permet a l’infant el coneixement sobre 
ell mateix i l’entorn.  
 
Treballarem tenint en compte: 
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• La nostra pròpia actitud davant els moments de relació ( gest corporal, alçada 
de l’infant,  escolta activa de l’infant, disponibilitat per les seves demandes, to 
de veu, ...) 

• Estimulant els intercanvis entre l’educador/a i  els infants, atenent a les seves 
individualitats i moment evolutiu. 

• Propiciant moments i propostes on els infants trobin un espai per expressar-se, 
comunicar, ser escoltar, decidir, ser respectat... 

 
1.2.6. Vessant comunitària. 
 
Com a servei públic el centre es regeix pel principi de vinculació a la comunitat. Aquest 
principi comporta que els serveis que s’ofereixen siguin porosos i oberts a les 
peculiaritats del seu entorn i a la relació estreta, i cooperació amb altres serveis i 
professionals dels Municipi. 
El centre té la missió d’incidir en la qualitat dels infants i ser un referent per a les 
famílies amb infants 0-3 anys. Potenciant les competències de les famílies com a 
primers educadors i planificant espais de trobada, treball i d’intercanvi amb altres 
professionals i famílies. 
 
Xarxa Municipal de centres educatius 0-3 

 
La xarxa està configurada per  4 centres. Està gestionada a través d’un seguit de serveis 
comuns i un Equip tècnic que estableix criteris comuns i vetlla per garantir  la missió de 
la mateixa, la qualitat i l’oferta diversificada i flexible dels serveis i el model de centre 
integral, públic,  de titularitat i gestió municipal. 
 
El treball en xarxa:  
 
Es porta a terme en interacció amb la comunitat i en xarxa amb altres professionals, 
serveis, entitats del Municipi i/o Generalitat, UAB. 
 
Treball en xarxa en l’àmbit de l’educació 
 
El centre ha  format part i ha participat en les tres xarxes d’intercentres. Constituïdes 
formalment. Des del curs 11-12, per manca de pressupost, s’han deixat de liderar per 
part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Actualment estan 
inactives. 
   
Xarxa 0-3. 
Té la missió de promoure les relacions de col·laboració entre els centres i l’intercanvi 
d’experiències, activitats de formació permanent i projectes amb la finalitat de 
potenciar la qualitat de l’oferta educativa del Municipi. 
 
Formen part les Escoles bressols del municipi ( privades) i centres educatius 0-3 
públics. 
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Xarxa 0-6. 
La seva missió és participar en la coordinació de l’etapa 0-6 i compartir experiències i 
projectes amb la finalitat de donar major coherència a l’etapa educativa del 0-6.  
 
Formen part el Centres educatius 0-3 públics, escoles bressol privades ,CEIPS-( 
parvularis) del Municipi i Equip tècnic professional del EAP. 
 
Xarxa 0-16. Mediació. 
Té la missió de promoure les relacions de col·laboració entre els centres i l’intercanvi 
d’experiències amb la finalitat de donar coherències a projectes educatius interetapes. 
Formen part els Centres educatius 0-3 públics, CEIPS i centres d’Educació secundària 
del Municipi. 
 
Xarxa d’Escoles Sistèmiques 
La seva missió és compartir  les diferents experiències i pràctiques entorn a l’aplicació 
de la pedagogia sistèmica dins les escoles. Des del curs 2010-2011 que s’està 
participant. 
Formen part, diferents centres i escoles que tenen incorporada aquesta mirada en el 
seu projecte educatiu. El grup està liderat per l’ICE de la UAB. 
 
Plans de formació per pares i mares 
 
Per altra banda, el centre participa i col·labora dins de varis tipus de plans de formació 
per pares i mares i mares de Municipi. Difonen, planificant i aconseguint ponents pels 
tallers i xerrades ,que aportin a les famílies recursos, espais de reflexió,... sobre l’etapa 
educativa i de desenvolupament 0-3 anys. 
 
Créixer en família. 
Les xerrades taller del programa “Créixer en família” ,que subvenciona la    Generalitat 
per a famílies amb infants de 0 a 3 anys, es realitzen durant el  primer trimestre del 
curs.  El programa consta de 6 tallers/xerrades relacionades amb el desenvolupament 
de l'infant de 0 a 36 mesos. Els tres primers formen el mòdul de 0 a 18 mesos i les tres 
restants el mòdul de 18 a 36 mesos. S’ofereix a les famílies servei d’acollida. 
 
Pla de Formació per pares i mares. 
Dintre de la programació global del PFPM els Centres municipals per a infants i famílies 
es proposen anualment de cinc a sis xerrades adreçades  als pares i mares d’infants de 
0 a 3 anys. 
 
Compartir l’experiència d’educar. 
L’equip educatiu del propi centre  planifica durant el curs i mes concretament durant 
els mesos de febrer i març tallers de massatge infantil dins del servei espai nadó, que 
en aquestes alçades del curs s’obre a d’altres famílies del Municipi. 
 
Debat Educatiu 
Des del curs 12-13 s’està participant en aquest espai de debat compartit per tota la 
comunitat educativa del municipi 
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Treball en xarxa en l’àmbit de la Salut 
 
Amb els Serveis Municipals de Salut de les infermeres de pediatria de CASAP Can Bou 
i El Castell 
Col·laborant estretament i participant activament  en un dels serveis educatius per 
infants i famílies ( Espai nadó) i dins del PFPM oferint xerrades a les famílies. 
 
Amb l’Equip CDIAP- DELTA 
Treballant conjuntament en el seguiment i detecció de necessitats educatives 
especials, durant el curs i en visites i reunions periòdiques al centre o Xarxa de centres. 
Compartint un projecte d’una aula d’infants amb necessitats específiques des del curs 
12-13. 
 
Amb l’Equip EAP 
En moments puntuals del curs ( preinscripció- matriculació del centres),atenen a 
situacions específiques de casos de retenció al centre. 

 
Amb el grup MACAS 
La xarxa ofereix un espai per les trobades setmanals de dues professionals de la 
Lactància materna i les famílies amb els seus infants. 
 
El grup de suport a l’alletament té signat un conveni de col·laboració amb la xarxa de 
centres que implica dues reunions de coordinació a l’any i la participació dins del 
PFPM. 
 
Treball en xarxa en l’àmbit del Serveis Socials d’Atenció Primària 
 
Participació dels professionals del Municipi en la comissió de preinscripció-matriculació 
dels infants als centres i bonificacions de les quotes dels serveis. 
 
I en el seguiment de casos durant el curs, en reunions de la xarxa de centres i en 
estreta col·laboració amb l’equip educatiu.  
 
1.3. Model de centre. 
 
És un centre integral, multifuncional, integrat i flexible. 
 

• Integral- Ofereix serveis diversos per als infants, les famílies i la que comunitat, 
comparteixen un mateix projecte educatiu. 

• Multifuncional- Compleix diferents funcions que donen resposta a diferents 
necessitats. 

• Integrat a la comunitat i que pretén estar obert a la diversitat cultural i les 
necessitats de la comunitat a la qual pertany. 

• Flexible- Ofereix la possibilitat de triar diferents horaris de jornada escolar i 
diferents serveis, atenent a les necessitats dels infants i de les famílies. 
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1.4. Descripció dels serveis que s’ofereixen. 
 
Escola Bressol. Primer cicle de l’educació infantil de caràcter no obligatori. 

 
El centre acull infants des dels 8-9 mesos de vida fins els 3 anys. L’escola bressol 
estableix una relació i actuació propera a l’entorn familiar que implica un clima afectiu, 
un entorn acollidor, la presència del joc, una planificació de les propostes i activitats 
oberta i flexible (atenent a les necessitats individuals i del grup en cada moment), amb 
poques activitats dirigides, i amb un ritme marcat dels moments de la vida quotidiana i 
d’hàbits d’higiene i cura del cos. 
 
La intervenció de l’equip educatiu atén a les adquisicions que els infants a llarg dels 
tres primers anys de vida. El desenvolupament de les capacitats d’equilibri emocional 
(vincles afectius), l’adquisició progressiva de l’autonomia a través de la resolució de les 
necessitats bàsiques i moments de la vida quotidiana en els quals l’infant és el 
protagonista dels seus aprenentatges, la necessitat de moviment i joc  i la necessitat de 
relació estreta entre la família i l’escola. 
 
L’escola bressol té una ràtio total de 99 places en compliment del Decret 282/2006 de 
4 de juliol.  
 
Està organitzada en 3 grups de 1-2 anys (petits)  i 3 grups de 2-3 anys (grans). 
 
CDIAP-DELTA  
 
El centre acull a infants amb diferents discapacitats. Aquest espai està gestionat per 
CDIAP- DELTA, amb ajut econòmic de diferents entitats, ara mateix la Obra Social "la 
Caixa".  
 
L'equip educatiu que intervé en aquest espai és de DELTA-CDIAP, amb la col·laboració 
de la direcció i la xarxa 0-3.  
 
MACAS  
 
És un servei d’acompanyament a l’alletament matern. Les persones que dirigeixen el 
grup són mares experimentades i formades en lactància materna. Són una associació 
sense ànim de lucre.  
 
1.5. Descripció dels espais físics del centre. 

 
És un edifici d’obra, una casa pels infants, on tots els adults, educadors/es, altre 
personal de l’escola, famílies...,  ens sentim ”educadors” ,  que formem part d’aquest 
gran projecte de l’educació infantil més primerenca. 
Els espais estan pensats posar-nos en el lloc dels infants, oferint uns espais significatius 
acollidors i segurs a fi de que eixamplin els seus coneixements espacials i de que 
puguin gaudir de totes les seves potencialitats que els permetran aprendre a viure amb 
autonomia. 
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Ens trobem amb dos tipus d’espais: 

 
L’escola bressol 
 
L’edifici, en planta, s’organitza en forma de "L", identificant cadascú dels cossos 
principals que el composen amb un ús.  
 
Les dependències principals se situen al sud, envoltant el pati de jocs. Al nord 
s’ubiquen els annexos (dependencies de servei). i entre ambdós, els espais comuns.  
els espais comuns, que són més grans, davant les dependencies principals i 
secundàries, de manera que possibilita la il·luminació natural dels espais que no tenen 
contacte directe amb la façana, a més de facilitar la ventilació creuada. 
 
En els dos grans passadissos que la formen, trobem 3 estances per infants de 1-2 anys, 
l’espai per a famílies on ara es desenvolupa la tasca de CDIAP-Delta, Macas, diferents 
tallers de famílies..., la Sala Gran d’usos múltiples, que comunica amb l’altre passadís 
principal, on hi ha 3 estances més  destina a infants de 2-3 anys.  
 
Les 3 estances de petits estan intercomunicades i les 3 estances de grans també, 
permetent als infants i personal educatiu la relació i comunicació. 
 
La Sala d’Usos Múltiples, passadissos amb racons, gimnàs i el Jardí. Son espais de lliure 
disposició dels infants, a fi de que en puguin fer us  segons eixamplin els seus 
coneixements i molt especialment, a partir de la seguretat que els hi mostraran els 
educadors/es i tots els altres adults. Son espais interessants, que motiven el gran desig  
natural de descoberta de que gaudeixen els infants, i també que els permeti  la 
trobada amb els altres infants, però a la mida de cada infant. 
 
La transparència és una característica del centre. Grans vidrieres, portes amb vidres i 
finestres que comuniquen una estança amb l’altre, ajuden el coneixement i relació dels 
adults i els infants. 
 
El moviment, activitat bàsica i conquesta en els primers anys de vida, està garantint en 
totes les estances del centre, amb mòduls de fusta i d’altres materials que facilitin a 
l’infant la seva adquisició i els reptes. 
 
Les estances de joc, estan organitzades per bàsicament per dos espais físics 
diferenciats però comunicats: la zona d’aigua (armaris, canviador, pica i wàters pels 
infants) i la zona de racons de joc que canvia al llarg de la jornada per oferir la 
possibilitat de menjador i dormitori.   
 
ESPAIS DE SERVEI:  
 
Entrada, garatge cotxets, wc visites, despatx, sala reunions, canviadors, magatzems, 
cuina i bugaderia. 
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Son espais pels adults, si be poden ser visitables pels infants si van  acompanyats d’un 
adult. Per tant han de ser igualment segurs. 
 
D’entre aquests Espais de Servei, mereixen especial atenció la CUINA i   la SALA DE 
REUNIONS, en el sentit de que infants i adults hi estan generalment ben interessats, i 
es per això que mirem de facilitar-ne la visió des de fora. Especialment la CUINA, 
ofereix molts al·licients interessants per als sentits: vista, olfacte... que més tard 
retrobaran a l’hora del dinar, i que  ajudaran a la interpretació/coneixement. 
 
2. LÍNIA PEDAGÒGICA I METODOLÒGICA 
 
2.1. Concepte d’infant. 
 
La nostra concepció d’infant  és la d’una persona en desenvolupament; és una persona 
amb drets que han de ser garantits i necessitats que han de ser satisfetes. Els infants 
depenen dels adults per veure garantits els seus drets i per satisfer les seves 
necessitats; per tant és la família i també els/les educadores qui vetllaran pels seus 
drets i per donar resposta a les seves necessitats. Les necessitats estan condicionades, 
en part, pel context de vida dels infants.  
 
El desenvolupament el veien com el resultat de les noves conductes que l’infant va 
aprenent mitjançant  un procés de construcció únic i específic des de l’activitat que 
cada nen/nena desplega en el seu medi físic i social, gràcies als estímuls que l’adult li 
aporta per poder actuar.  Amb d’altres paraules, el desenvolupament és el resultat de 
l’activitat desplegada per l’infant en un medi que està socialment organitzat  per 
l’adult.  Per tant, el desenvolupament ve precedit per l’aprenentatge d’instruments 
socials i culturals que capaciten l’infant per poder actuar, és a dir, per construir  el seu 
propi coneixement. 
 
L’infant és una persona amb drets i deures. El centre respecta i promou els drets dels 
infants, garantint la protecció, el respecte i la promoció dels nens i les nenes. Aquestes 
garanties es concreten a través del benestar, el respecte al seu cos i a la persona de 
l’infant, satisfent la seva necessitat de saber i la seva curiositat, i promovent el seu 
potencial per a explorar, comunicar-se, raonar i participar. El centre també educa els 
infants en la responsabilitat, en funció de la seva edat i nivell d’autonomia. A nivell 
comunitari, el centre també promou i participa en activitats dirigides al conjunt de la 
ciutadania per divulgar dels drets i les potencialitats dels infants petits.   
 
Els infants tenen un paper actiu en el seu propi desenvolupament i aprenentatge. Des 
de ben petits són competents per a comunicar-se, expressar-se de forma espontània i 
creativa, explorar i fer descobertes en el seu entorn, aprendre i transformar el seu 
medi, manifestar a vegades intensament les seves emocions i també les dificultats. Per 
això també necessiten rebre suport en el procés de créixer i desenvolupar-se, 
necessiten sentir-se estimats, i experimentar la confiança i els límits que els ofereix 
l’adult per adquirir seguretat i confiança en si mateixos.  
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Que els infants participin d’una manera activa és un dret i també una competència que 
desenvolupen des de ben petits. En el centre participen en tot allò que els afecta 
directament en relació al seu propi cos, en tots els moments i aprenentatges 
relacionats amb la vida quotidiana, en els jocs i les activitats que proposen les 
educadores, i també en les festes del centre, en funció dels seus interessos i 
possibilitats. 
 
Des d’aquesta concepció  d’infant i desenvolupament/aprenentatge la metodologia ha 
de partir de les experiències i coneixements que l’infant té quan arriba a l’escola,  
donat que, com ja hem dit abans,  l’infant aprèn a partir de la pròpia elaboració, 
partint del propi bagatge. Aquest procés de construcció personal el realitza en 
interacció amb els altres, que l’ajuden, l’estimulen i li faciliten els recursos necessaris 
perquè aprengui.  Perquè un aprenentatge tingui significat per l’infant cal que tingui 
“sentit” , que connecti  amb els seus interessos i que li permeti incorporar habilitats a 
partir de les quals pugui  abordar la resolució de les tasques en les quals està 
interessat. 
 
Les situacions educatives a l’escola bressol necessàriament han de tenir  un 
enfocament globalitzador, ja que l’infant percep la realitat de forma global, és a dir, 
capta  “el tot” abans que “les parts” que el composen.  Per  enfocament globalitzador  
entenem partir dels interessos reals dels infants i desenvolupar-los de forma que es 
potenciï  l’establiment del major nombre de relacions possibles entre allò que l’infant 
coneix i la nova informació. L’accés a la nova informació, les relacions que estableix  
entre aquesta i  les experiències i/o coneixements  que ja tenia i la interpretació que 
en fa l’infant  són elements d’un procés molt complex i personal  relacionat amb la 
manera que cadascú té de veure i comprendre el món en què viu. Tenir clara la 
necessitat d’atendre la individualitat pròpia de cada infant en el seu procés de 
desenvolupament/aprenentatge  significa respectar i atendre la diversitat, aspecte 
essencial en una educació infantil de qualitat. 
 
2.2. Importància educativa de les activitats de vida quotidiana. 
 
Durant els primers anys de vida els infants aprenen moltes coses i per aconseguir-ho 
són molt important les situacions de vida quotidiana i les vivències personals i en 
relació amb els altres ( adults i infants) i en contextos propers i significatius pels 
infants. 
 
La vida quotidiana afavoreix l’aprenentatge de l’autonomia 
 
Les situacions que solen repetir-se cada dia, són situacions educatives privilegiades i de 
gran significació pels infants ja que les poden reconèixer i anticipar. És quan els infants 
aprenen a valdre’s per si mateixos, participant en tot allò que els afecta. Aprenen a 
descobrir el seu cos i a controlar-lo. Aprenen a participar en la mesura de les seves 
possibilitats i interessos. Aprenen l’estima i la valoració d’un mateix, per mitjà dels 
missatges que reben dels altres. Aprenen a relacionar-se i a comunicar-se amb els 
iguals i amb els adults, a col·laborar, a compartir, a esperar raonablement el seu torn, a 
conviure en grup, a respectar. Aprenen a situar-se en l’espai i el temps, a recordar, a 
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anticipar el que vindrà, a explorar i descobrint l’entorn immediat en companyia 
d’altres infants i amb el seus educadors.  
 
Les situacions de vida quotidiana més properes i de fàcil comprensió per als infants 
són: 

o L’acollida 
o El joc 
o Els àpats 
o El descans 
o La higiene i cura del cos 
o El comiat o sortida 

 
Tant a l’escola bressol com als serveis educatius els aprenentatges, activitats i 
propostes parteixen d’aquestes situacions per ajudar a l’infant a progressar en el seu 
desenvolupament. 
 
2.3. Importància del joc en el procés d’aprenentatge dels infants. 
 
Entenem el joc com  un dret de l’infant,  aspecte fonamental del desenvolupament, 
una tendència natural de l’infant, una necessitat vital. L’infant neix amb aquesta 
capacitat.  
 
L’infant aprén jugant, primer amb el seu cos, després amb els objectes i persones que 
l’envolten. 

 
El joc ajuda a l’infant a descobrir-se com a persona individual en relació amb els adults, 
iguals i d’altres coses i en diferents contextos. 
 
El joc serà un recurs per aprendre, però una vegada que l’infant  hagi provat, investigat 
i descobert tot gaudint. 

 
El joc permet als infants a crear coneixements a  través de les vivències pròpies, i com 
a resultats esdevenen autònomes i individuals i les primeres es donen a  través d’acció 
de jugar, d’explorar, recrear situacions viscudes, investigar, provar, assatjar, encertar, 
fer-se preguntes hipotètiques. 
 
Els infants es descobreixen com a éssers individuals, amb capacitats per moure’s, 
expressar-se, relacionar-se, i aprendre en relació amb els iguals, els adults i en  
diferents contextos.  
 
A mesura que l’infant es desenvolupa, el seu joc evoluciona. Durant el joc aprenen a 
parlar, a expressar-se amb diferents llenguatges, amb el cos, la música, la paraula, les 
emocions i sentiments, la plàstica, l’activitat lògica,... 
 
Moltes vegades és a través de joc com els educadors/es poden treballar la 
intel·ligència emocional, per fer descobrir als infants les emocions i sentiments qui li 
faran construir el seu propi esquema del món. 
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El joc neix de la relació espontània amb els objectes, de l’absència de regles i de 
control, on l’espai i els materials donen pas a la riquesa i a l’activitat espontània. El joc 
esdevé en l’element més important de la construcció de la ment i de la sociabilitat. 
 
Els primers jocs que es donen des dels 0 als 3 anys de vida de l’infant: 
 
L’equip educatiu observa, provoca, planifica, organitza i valora els següents tipus de 
joc: 
 
Partit de la diferenciació evolutiva del joc ( individual, en companyia i en col·laboració) 
i dels diferents tipus d’activitats que es fan als centres de 0-3 anys ( activitats 
presentades en forma de joc, el joc pel joc i situacions planificades) 
 

• El joc de falda i moixaines 

• El joc de descoberta 

• La Panera dels tresors 

• El joc heurístic 

• El joc lògic/matemàtic ( activitats d’experimentació i manipulació) 

• El joc per imitació 

• El joc simbòlic 

• El joc de moviment 

• El joc a l’aire lliure 
 
Intencions educatives i de les situacions de joc en general: 
 

• Participar activament en tot allò que l’afecta 

• Reconèixer les coses, els espais, les situacions,… 

• Situar-se en el temps : abans de, després de... 

• Desenvolupar la confiança en si mateix/a 

• Tenir iniciatives : dret a equivocar-se 

• Gaudir : provant, comprovant, repetint, rectificant,... 

• Expressar necessitats, emocions, demanar ajut, mantenir l’atenció…. 

• Actitud de col·laboració. 
 

El joc ha de ser una activitat quotidiana, sempre sota l’atenta mirada de l’educador/a 
que observa la seva evolució i facilita que es pugui fer. 
 
L’infant s’ha de sentir lliure i protagonista de l’acció que contribueix a l’exercici de 
totes les seves capacitats. Amb el joc els infants són els constructors dels seus propis 
aprenentatge, creen, exploren i poden dominar i controlar les seves pors al mateix 
temps que practiquen rols adults. També els hi ajuda a desenvolupar noves 
competències que augmentaran la seva confiança per enfrontar reptes futurs. 
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2.4. Importància de les emocions i dels sentiments en el desenvolupament global 
dels infants. 

 
Les emocions i sentiments formen part de tot ésser humà, són un pilar pel 
desenvolupament de l’infant.  
 
Són un vehicle privilegiat de comunicació, de relació afectiva i d’aprenentatge del propi 
cos, de l’entorn, de l’altre.  
 
Permeten aprendre a escoltar i escoltar-se, a expressar ,comunicar, comunicar-se, 
raonar i participar de manera autònoma tenint en compte el nivell evolutiu, les seves 
necessitats i el seu dret a ser respectat, a tenir temps per decidir, extreure conclusions 
i posar en pràctica habilitats relacionals. Aquestes habilitats donen lloc al  
desenvolupament individual i col·lectiu (valors, normes, límits, ...) dins dels diferents 
sistemes de relació en companyia dels altres infants i dels adults. 
 
Els infants des dels primers moments de convivència, estan descobrint que poden fer 
moltes coses de manera autònoma i que els adults i els iguals amb els que es 
relacionen els hi fan demandes i esperen d’ells respostes, es troben amb les 
conseqüències de les accions d’ells mateixos i dels altres. La manera de viure i 
expressar aquests sentiment i emocions formarà el seu caràcter i les seves habilitats 
socials. Progressivament i en continua relació amb l’entorn i els altres ( infants i adults) 
els infants descobriran el poder de la paraula per obtenir i relacionar-se. 
 
Els/les educadors/es acompanyaran a l’infant per desenvolupar el seu món interior, el 
món de les emocions , dels sentiments i  les maneres de expressar-los . Estimularan i 
promouran la vessant personal de cada infant  oferint models, situacions i vivències 
que els hi ajudin a estar a gust en el món, amb les persones i amb ells mateixos. 
 
Entenem que les emocions i sentiments formen part del l’infant del dia a dia dels 
adults i dels infants, que totes  estan i han d’estar presents, que totes tenen cabuda i 
s’expressen. No tractarem a cap d’elles  de manera negativa i  els hi ajudarem a 
expressar-les i a compartir-les, a viure-les, trobar sortides, reconduir-les si cal,… 
 
Els/les educadors/es tindran una actitud d’escolta, d’observació, de disponibilitat i 
d’espera a que siguin els infants qui resolguin situacions i petits conflictes, i posaran 
paraules a allò que passa o que els hi pot passar, des de la confiança en el propi infant. 
Posaran límits que donin seguretat i sempre seran sinceres amb els infants i les 
famílies. 
 
Ajudaran als infant a créixer en autoestima, valorant els èxits i els errors valorant la 
iniciativa, les seves conquestes tot encoratjant-los. 
 
2.5. Relació amb les famílies. 
 
El centre treballa per tal de garantir i promoure el paper principal de les famílies en 
l’educació dels seus infants. 
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Contempla com a dret i deure  que  les famílies son les primeres responsables de la 
criança i educació dels seus fills i filles, reforçant i promovent les seves competències 
com a educadores i acompanyant-les en la criança i educació dels infants a partir dels 
intercanvis, els acords, la comunicació diària, professional i  respectuosa d’experiències 
i coneixements entre les famílies amb els/les educadors i entre elles mateixes.  
 
El personal educador i les famílies són corresponsables de l’educació dels infants, des 
del centre es promou l’acompanyament i suport en aquesta tasca. 
 
En aquest sentit vetllarem per tenir cura dels següents processos: 

• Apropament a les famílies. 

• Acompanyament de la família durant la seva estada al centre. 

• L’intercanvi d’opinions, fets, ... 
 
El moments i espais de comunicació i relació amb les famílies que considerem 
indispensables per atendre als processos abans esmentats són:  
 

• Portes obertes abans del període de preinscripció i matriculació. 

• Reunions de grup o de centre. 
 - Primera reunió de famílies del centre- Presentació de l’equip educatiu al 
  juliol. 
 - Primera reunió d’estança- al mes de novembre 
 - Primera reunió de serveis educatius- al mes de setembre 

• Entrevistes individuals durant el curs en el moment que la família i/o les 
educadores ho creguin convenient. 

- Entrevistes individuals- Abans de començar el curs, al setembre. 

- Entrevistes segon trimestre- Al mes de febrer. 

- Altres entrevistes durant el curs.  
 
A l’escola bressol 
A part d’aquestes trobades més formals també es garanteix amb les famílies un 
contacte diari directe amb les educadores bé de forma oral al entrar al matí a l’estança 
i/o bé quan venen a recollir l’infant al centre. A part d’aquesta comunicació oral s’usa a 
les estances registres escrits d’informació diària per les famílies: 
 

• Durant el primer trimestre dels grups d’1 a 2 anys s’usa el diari de l’infant i es 
manté en els casos que es considera indispensable una comunicació directa 
amb la família. 

• Durant el 2n i 3r trimestres dels grups d’1 a 2 anys i en els grups de 2 a 3 anys, 
s’usa el diari de l’estança i la graella d’informació diària. 

 
Volem afavorir la participació dels pares i mares en la vida del centre  amb una actitud 
oberta, propera, flexible i d’escolta, amb voluntat d’entendre’ns i de recollir les 
necessitats mútues.  
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A les famílies se’ls hi ofereix diferents propostes i activitats: 
 

• Petits projectes que l’equip educatiu programa durant el curs escolar. 

• Festes i celebracions del centre (Castanyada, festa de l’hivern, Carnaval, Sant 
Jordi i festa d’estiu i festa del barri) 

• Xerrades o tallers que el centre programa pel curs escolar, sobre temes 
d’educació i de criança dels infants 0- 3 anys. 

 
Les famílies dels serveis educatius, a més a més, participen durant les sessions: 

• Acompanyant a l’infant. 

• Participant de l’activitat o proposta diària, de manera voluntària. 

• En les tertúlies, fem propostes d’activitats i o temes de debat. 
 

L’òrgan de participació i govern de les famílies és el Consell Escolar. 
 
Creat en el curs 2012-13 és l’òrgan de participació i proposta de tots els membres de la 
comunitat educativa del centre, previst per la normativa vigent. Aquest es reuneix de 
tres a quatre vegades durant el curs. 
 
2.6. Com acollim.  
 
Durant el període de preinscripció i matriculació , el centre planifica i programa dues 
jornades de portes obertes ( mati i tarda). 
 
S’acullen a totes les famílies dels municipi que estan interessades en optar a una de la 
plaça pública d’escola bressol i/o dels serveis educatius per infants i famílies. Durant 
les jornades s’informa del projecte educatiu i de les característiques del centre. També 
del propi procés de preinscipció i matriculació. 
 
Les famílies que obtenen plaça a l’escola bressol o als serveis educatius, formalitzen la 
matrícula dels infants al propi centre. Sent aquest el primer contacte personalitzat. 
 
A finals del mes de juliol, les famílies de l’escola bressol són convocades a la primera 
reunió de les famílies de l’escola bressol i dels serveis educatius. Reunions que tenen 
com a principals objectius: un primer contacte amb el centre de l’infant i l’equip 
educatiu , rebre informació del nostre projecte i establir un primer calendari 
d’entrevistes amb les educadores del seu infant i visitar l’estança del seu fill/a. 
 
Durant la primera setmana del mes de setembre les educadores a través de les 
entrevistes individuals amb les famílies  recullen  informació de l’infant, bàsica per 
donar suport, seguretat i ajudar a l’infant a gaudir i entendre la vida al centre  i els  
canvis que es produeixen en relació al nou context educatiu i a les primeres 
separacions tant de l’infant com de la família. 
 
L’equip educatiu treballa conjuntament amb la família les primeres setmanes del seu 
fill/a a l’escola bressol.   
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S’acorden les maneres d’actuar i progressar en vers a la jornada que l’infant finalment 
farà al centre, atenent a les seves necessitats i a les necessitats de les famílies. 
 
Abans del començament del curs (12 de setembre a l’escola bressol) es programen 
dues jornades de tardes de joc. On les famílies i els infants venen convidades a passar 
una tarda amb les educadores, els infants i llurs famílies que formaran part del grup i a 
la seva estança. L’objectiu d’aquesta trobada, és gaudir de moments en companyia de 
la família amb els educadors/es ,per treballar durant el cap de setmana els primers 
moments de familiarització al centre. 
 
Aquestes vivències ajudaran a l’infant i les famílies a establir primers vincles amb el 
centre, l’equip educatiu i entre les famílies. 
 
Durant el mes de setembre i octubre les famílies poden acompanyar a l’infant dins 
l’estança durant el temps que sigui acordat per tal d’afavorir la seva familiarització. 
També poden programar i planificar els horaris que el nen/a farà al centre de manera 
individual i gaudint dels progressos del propi infant en relació al coneixement i 
progressiva familiarització a la vida en el centre. 
 
La familiarització és un procés individual, on cada infant el viu i el manifesta a la seva 
manera. És a temporal, no té un final concret i predeterminat, és el nen o nena el que 
marca quan ha superat aquest procés.  
 
La familiarització és possiblement un dels moments més important de tota la relació 
que s’estableix amb l’infant al llarg de la vida en l’escola, ja que aquest primers 
contactes són la base per assentar una bona relació futura. Cal fer-la amb calma, 
l’educadora ha de tenir moments de dedicació personal a cada infant, adequats per 
poder transmetre sentiments, seguretat i tranquil·litat als nens i nenes. 
 
Cada família en la mesura de les seves possibilitats horàries i personals, comparteixen 
aquest primers moments de la vida al centre del seu fill o filla. 
 
L’acollida de les famílies i dels infants en els serveis educatius per infants i famílies ( 
espai nadó, espai familiar i espai de joc) es basa en facilitar  al màxim el coneixement 
dels espais i funcionament del servei. En la corresponsabilitat en l’educació dels 
infants. I en oferir el suport necessari tant als infants com a les famílies que arriben 
noves a qualsevol dels serveis per tal que es familiaritzin amb el grup  ( famílies, infant i 
professionals) i estableixin relacions i vincles. 
 
2.7. Paper de l’educador/a. 
 
Els professionals educadors/es tenen dues funcions fonamentals dins del projecte: 
 

• Funció educativa amb els infants 
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Els/Les educadors/es organitzen l’espai i els materials, en funció del moment del 
dia, per tal que els infants puguin reconèixer la situació i participar-hi de forma 
activa. 
Els/Les educadors/es, quan organitzen les diferents situacions tenen en compte 
tres moments: la preparació, el desenvolupament de l’activitat i el final de 
l’activitat.  
 

• Funció de col·laboració i de suport a les famílies 
 
Els/Les educadors/es col·laboren amb les famílies en l’educació dels infants, tenint 
en compte que pare i mare són el referent afectiu de l’infant i són els seus primers 
educadors.  

 
Els/les  educadors/es ofereixen suport a les famílies, en la criança i educació dels 
fills, però respecten les decisions de la família en relació a cada infant.  

 
La Casa dels Infants, informa les famílies del projecte educatiu del centre, per tal de 
compartir criteris, en benefici dels infants. També les informa de la importància de 
participar en la vida del centre, a través dels diferents canals de participació. 
 
2.8. Paper de l’equip. 
 
L’adquisició del compromís de fer viu el projecte del centre, de tots/es els/les 
professionals que formen part de l’equip (equip educatiu, equip directiu, conserge, 
cuina, neteja), i les diferencies, individualitats i la professionalitat de cada una de les 
persones, son la base dels nostres equips.  
 
El paper de l’equip és fonamental per divulgar la cultura de la infància i el nostre model 
de centre, utilitzant el canal més proper a les famílies i professionals,  que és l’obertura 
de propi centre a la participació de les mateixes. O d’altres més formals com  l’ 
intervenció, participació i col·laboració en el consell de participació del centre, xarxes 
municipals educatives, jornades, conferències, cursos,...amb professionals de l’àmbit 
educatiu, sanitari, ... 
 
Des del propi centre en els espais reservats per la reflexió, planificació,  acords i 
formació s’atendrà a les necessitats de propi equip per tal d’avançar en la formació 
permanent de tot l’equip.  L’equip té la responsabilitat de intervenir i formar part 
d’aquests espais.  D’acompanyar, recolzar, donar i rebre suport de totes les persones 
que el formen.  Alguns d’aquests: 
 

- Reunions d’equip ( petit , Gran equip, referents, tallers o comissions) 
 
L’equip educatiu té la responsabilitat de conèixer el propi projecte i vetllar per posar-lo 
a la pràctica. També de difondre’l a la resta d’educadors/es que no es trobin en el 
mateix nivell de coneixement ( acollida nous membres de l’equip, educadors/es en 
pràctiques, educadors/es substituts/es, altres ,com ara visites al centre ( famílies, 
altres professionals,...) 



Projecte Educatiu de Centre 
La casa dels infants Ca n’Aimeric 

24 

 
L’equip educatiu és la base del projecte, ha de compartir i treballar per compartir i 
reflexionar respectant i atenent als pilars bàsics del projecte, la metodologia, la 
valoració i avaluació en relació als infants de manera individual, al grup, a les famílies i 
la pròpia tasca educativa. 
 
L’equip és responsable de portar a la pràctica la planificació i organització de 
propostes, activitats, festes, ... acordades per propi equip. 
 
És també responsable de la valoració i avaluació de la seva tasca educativa, 
materialitzant el treball realitzat al centre, en les memòries de centre, projectes de 
centre o d’estança, l’àlbum de l’infant, programacions d’estança, protocols de 
seguiment,... 
 
Per últim i no menys important, és el responsable de vetllar pel ben funcionament del 
centre i el bon clima relacional de tota la comunitat educativa. Per aquesta 
responsabilitat es fa indispensable la confiança en totes les persones que en formen 
part, en el propi projecte i el compromís de transparència, assertivitat i relació 
professional amb tots els membres. 
 
 

 
FORMULACIÓ D’OBJECTIUS                                                            Què volem? 
 

 
1.OBJECTIUS A ACONSEGUIR. 
 
1.1. Referents a l’infant. 
 

• Garantir, el benestar dels infants basat en la cura de la seva persona i el 
respecte als seus drets i deures. 

•••• Promoure, la participació dels infants en tot allò que els afecta, el 
desenvolupament de la seva autonomia i una imatge positiva d’ells mateixos. 

•••• Potenciar el desenvolupament i aprenentatges dels infants a través del joc i 
situacions educatives que siguin significatives per als infants 

•••• Afavorir la comunicació, l’expressió i la socialització per mitjà de diferents 
llenguatges. 

•••• Donar un tracte personalitzat a cada infant responent a la seva diversitat 
personal. 

•••• Afavorir el desenvolupament harmònic de l’infant, atenent les seves necessitats 
bàsiques: motrius, afectives, cognitives i socials, respectant el seu propi ritme. 

•••• Fer incidència fonamentalment en les actituds i el procés que fa cada infant. 

•••• Afavorir l’autoestima de l’infant des dels conceptes d’identitat i pertinença. 

•••• Afavorir i ajudar l’infant en el seu procés d’autonomia , per  tal de que sigui 
capaç d’utilitzar els seus propis recursos per solucionar de forma progressiva 
les seves necessitats. 
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•••• Potenciar les relacions amb l’educadora, els altres adults de l’escola i amb els 
altres infants, en un procés de socialització i interacció, que ajuda a créixer i 
iniciar la convivència futura en una societat democràtica. 

•••• Ajudar a l’infant en el seu aprenentatge, tenint en compte les seves etapes 
evolutives, partint de l’observació, l’exploració, la relació, l’experimentació, el 
joc i la representació dins el marc de vida quotidiana. 

•••• Comunicar-se i expressar-se en diferents moments i situacions per mitjà dels 
diversos llenguatges: corporal, verbal, plàstic, musical, matemàtic 

•••• Conèixer elements de l’entorn natural i social més proper, així com les 
manifestacions   culturals pròpies de Catalunya i d’altres. 

 
1.2. Referents a la família. 
 

• Establir, una relació continuada i respectuosa amb les famílies en benefici dels 
infants. 

• Facilitar un ambient acollidor per a les famílies, que fomenti l’intercanvi 
d’experiències i enforteixi la confiança i l’apropament, fent-los sentir 
competents, evitant l’aïllament i la solitud. 

• Oferir informació i suport sobre temes d’interès pel que fa a la criança i 
l’educació del seus fills o filles, amb la finalitat que se sentin més segurs a l’hora 
de prendre decisions, això els permetrà viure i gaudir amb tranquil·litat el 
desenvolupament de l’infant. 

• Respectar l’ordre natural. La família és la primera i principal agent educador 
dels infants. 

• Fer-los sentir que pertanyen  a la comunitat educativa de la casa dels Infants 
des de l’obertura sincera i humil dels centres. Participació recíproca. 

• Afavorir un observatori natural on les mares i els pares puguin veure, viure , 
compartir i interpretar, amb altres famílies, els avenços dels seus fills i filles. 

• Reconèixer i acceptar la diversitat. 

• Créixer conjuntament amb la participació i el coneixement de les famílies. 
 
1.3. Referents a l’equip. 
 

• Facilitar el treball en equip i el consens per a la bona marxa pedagògica de 
l’escola. 

• Potenciar i dinamitzar el treball de l’equip pedagògic. 

• Apropar la línia educativa de l’escola a la resta del personal auxiliar i de serveis. 

• Presentar a l’inici de cada curs el Pla anual del centre. 

• Afavorir i facilitar la participació de l’equip de l’escola en activitats de formació 
permanent (Pla de formació del CRP, Escoles d’estiu, Congressos, Jornades…) 

• Posada en pràctica anualment del pla d’evacuació. 

• Afavorir la convivència de tot el personal de l’escola. 

• Fomentar el diàleg i la comunicació entre les persones. 

• Facilitar espais de temps que possibilitin la comunicació espontània entre el 
personal. 
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1.4. Referents al treball amb la comunitat. 
 

• Possibilitar una xarxa de relacions socials en la comunitat entre les famílies 
autòctones i les nouvingudes, per facilitar-los de conèixer-se, compartir, 
comunicar-se, conviure i ajudar-se, aprenent de les diferències i les cultures. 

• Conèixer-nos i donar-nos a conèixer a altres serveis que treballen amb infants i 
famílies. 

• Compartir sabers i criteris i donar-nos suport entre professionals de diferents 
àmbits. 

• Informar i derivar les famílies a d’altres serveis pel seu benefici i dels seus 
infants. 

• Vetllar per un treball interdisciplinari per oferir un nivell de qualitat a les 
famílies. 

• Divulgar una cultura de la petita infància 
 
2. AVALUACIÓ. 
 
Entenem l’avaluació com una eina bàsica per intervenir, canviar i millorar la nostra 
pràctica, l’evolució i l’aprenentatge dels infants. 
 
L’avaluació estarà present dins de les activitats diàries i inclou totes les àrees 
d’aprenentatge i tots els factors. 
 
És una eina aplicable, a l’infant, l’educador/a,  a les propostes, activitats i projectes, al 
projecte de centre , a l’equip i a les famílies. 
 
Dels infants 
Servirà per prendre decisions educatives, per a fer un seguiment de l’evolució i progrés 
dels infants i per plantejar-se si cal o no intervenir o modificar determinades situacions 
o activitats dins de l’estança. 
 
L’eina per l’avaluació dels infants serà l’observació constant. 
 
Per tal d’analitzar les observacions, l’equip educatiu compartirà la informació a través 
de la comunicació amb els/seus companys/es i graelles d’observació ( graella 
d’adaptació, graella joc heurístic, ...) i de protocols com ara el protocol de seguiment 
serveis socials, el protocol de detecció CDIAP... 
 
L’educador/a tindrà sempre una actitud positiva, d’escolta i disponibilitat en relació a 
l’evolució de l’infant, tenint en compte el moment evolutiu en el que es troba l’infant 
per intentar millorar la seva actitud i la seva actuació. Evitarem doncs, etiquetes i 
definicions. Mostrarem sempre confiança en les seves possibilitats, reforçarem la seva 
autoestima  i autonomia. 
  
Per tal de poder fer un bon seguiment de l’infant l’equip educatiu partirà de la 
informació de la seva família. Compartint  amb ella les avenços, dificultats i canvis del 
seu fill/a. 
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Ho farem utilitzant: 
 

• Entrevista inicial al setembre. 

• Llibret de l’historia de l’infant. La família des de la seva perspectiva en explica 
com és l’infant abans d’entrar a l’escola bressol. Recollim el llibret al setembre. 

• Comunicació diària a través d’entrades, sortides, diari de l’infant, graella 
diària... 

• Entrevistes individuals al llarg del curs. 

• Llibret de l’infant ( on es recull el pas de l’infant pel centre seguint cinc ítems 
acordats per l’equip. El llibret donarà una visió positiva de l’infant i es dona a la 
família al juny. 

 
En el cas de necessitats educatives específiques, els/les educadors/es treballaran i 
compartiran amb altres professionals les seves observacions i pautes d’intervenció per 
tal d’avançar en el progrés del l’infant i en estreta col·laboració i acords compartits 
amb la família de l’infant. 
 
Avaluació de les famílies envers al centre. 
L’avaluació de les famílies es bàsica per millorar en la pràctica, per a la millora del 
nostre centre i per disposar d’informació que ajudi a l’equip a fer propostes més 
adients i ajustades a la realitat de les necessitats de les famílies. 
Les famílies utilitzen les reunions del Consell de participació del centre per fer arribar 
suggeriments i propostes que puguin millorar el funcionament del propi centre. 
 
L’equip educatiu dels serveis educatius del centre passa una enquesta a totes les 
famílies de l’espai nadó i familiar. Aquesta enquesta forma part de la memòria anual 
dels serveis i serveix per avaluar i definir el marc d’actuació en aquests espais pel curs 
vinent. 
 
De l’educador/a (les propostes, activitats i projectes) 
La finalitat de l’autoavaluació de la pràctica que s’adapta, potencia les possibilitats de 
cada infant com a individu i del grup estança serà atendre la diversitat que es dona en 
cada grup i reflexionar sobre les necessitats, el temps i valoració de l’evolució i 
aprenentatge de cada infant dins del grup classe. 
 
L’educador/a compartirà les seves pròpies valoracions i  planificarà i valorarà les 
intervencions , propostes, projectes... amb el seu equip. Acordarà les modificacions i 
canvis necessaris per ajudar a l’evolució de l’infant  i detectarà les necessitats de cada 
infant i grup classe.  
 
De l’equip educatiu 
L’avaluació serveix per intervenir, canviar i millorar la pràctica educativa.  
 
Com a eines d’avaluació l’equip compta amb les reunions de l’equip i memòries de 
curs on s’ analitza, avalua la intervenció educativa, les propostes, els petits projectes 
d’estança i d’equip, l’organització i planificació de l’equip, dels espais, de tota la 
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comunitat educativa,... per tal de aprofundir en els factors que intervenen en la 
pràctica, fer propostes de millora i definir nous objectius de l’equip i actualitzar el 
nostre projecte educatiu. 
 

 
 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA                                           Com ens organitzem? 
 

 
1.  ORGANIGRAMA DE LA REGIDORIA 
 
El centre educatiu 0-3 anys La casa dels infants Can Vinader depèn de la Regidoria 
d’Educació i pertany a la Xarxa de centres educatius municipals 0-3 anys . 
 
Cada centre es gestiona de manera autònoma però sempre sota el suport, la supervisió 
i el seguiment de diferents tècnics de l’àrea i d’altres departaments municipals. 
 
1.1  Organigrama de la Regidoria d’Educació 

 

Regidoria d'Educació

Cap de Secció d'Educació

UI xarxa de centres 

educatius municipals

UB La casa dels infants 

Can Vinader

UB La casa dels infants 

Ca N'Aimeric

UB La casa dels infants 

La Muntanyeta

UB La casa dels 

infants Granvia Mar

(7) Suport tècnic 

mestre d'educació

(3) Suport tècnic 

Auxiliar educador

(1) Suport operatiu

(6) Suport tècnic 

mestre d'educació

(2) Suport tècnic 

Auxiliar educador

(1) Suport operatiu

(6) Suport tècnic 

mestre d'educació

(2) Suport tècnic 

Auxiliar educador

(1) Suport operatiu

(6) Suport tècnic 

mestre d'educació

(2) Suport tècnic 

Auxiliar educador

(1) Suport operatiu

(1) Suport

administratiu

UI d'educació, escolarització, 

manteniment, participació i 

dinàmica educatica

(1) Suport tècnic 

educació 

 (12) Suport operatiu

Auxiliars de servei 

(1) Ordenança

UI de programes 

educatius transversals, 

SLGS/secundària

UB Servei local de 

garantia social 

(2) Suport tècnics 

(tèncics mitjos 

d'educació)

(3) Suport 

programes externs

(1) Suport tècnic 

educació 

(2) Suport 

administratiu
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1.2. Organigrama de la Xarxa de centres educatius municipals 0-3 

 
 
2.  ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ 
Estructura organitzativa: Com ens organitzem? 

Cap de Secció d'Educació

Cap UI xarxa de centres educatius municipal 0-3

1 Unitat bàsica

  La casa dels infants 

Can Vinader

1 Unitat bàsica

La casa dels infants

 Ca N'Aimeric

1 Unitat bàsica

  La casa dels infants

 La Muntanyeta

1 Unitat bàsica

  La casa dels infants

Granvia Mar

7 educadores referents

6 escola bressol

1 serveis educatius 

(personal intern)

1 auxiliar de serveis

personal intern

1 Cuiner/a

1 ajudant de cuina

personal extern

2 netejadores

personal extern

Aula atenció específica 

Projecte col·laboració 

DELTA-CDIAP

6 educadores suport

Escola bressol

(2)  personal intern

(4) personal extern

6 educadores referents

5 escola bressol

1 serveis educatius 

(personal intern)

5 educadores suport

Escola bressol

(1)  personal intern

(4) personal extern

1 auxiliar de serveis

personal intern

1 Cuiner/a

1 ajudant de cuina

personal extern

2 netejadores

personal extern

6 educadores referents

5 escola bressol

1 serveis educatius 

(personal intern)

5 educadores suport

Escola bressol

(1)  personal intern

(4) personal extern

1 auxiliar de serveis

personal intern

1 Cuiner/a

1 ajudant de cuina

personal extern

2 netejadores

personal extern

6 educadores referents

6 escola bressol

(personal intern)

5 educadores suport

Escola bressol

(1)  personal intern

(4) personal extern

1 auxiliar de serveis

personal intern

1 Cuiner/a

1 ajudant de cuina

personal extern

2 netejadores

personal extern
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L’estructura que governa el funcionament del nostre centre està reflectida, explicada i 
pormenoritzada en el NOFC (Normativa d’organització i funcionament de centre), si bé 
en aquest apartat introduïm un quadre resum que permetrà una visió ràpida de 
l’estructura i organització. 
 

QUADRE RESUM 
Òrgans de govern i de gestió de Xarxa Funcionament i organització de Xarxa 

Òrgan Composició Calendari Funcions 

 Plenari Xarxa Cap secció Educació Moments puntuals Funcions segons NOFC 

  Cap UI de la Xarxa     

  Les direccions de cada centre     

  La coordinadora dels SEIF’s de la xarxa de centre     

  Administrativa de la Xarxa     

Equip de Direcció Cap UI de la Xarxa 1 cop a la setmana Funcions segons NOFC 

  Les direccions de cada centre     

Gran equip SEIF’s Cap UI de la Xarxa 1 cop al mes Funcions segons NOFC 

  Les direccions de cada centre     

  Coordinadora SEIF’s     

  Tot el personal educador de SEIF’s     

Òrgans de govern i de gestió de cada centre Funcionament i organització de centre 

Òrgan Composició Calendari Funcions 

Direcció       

Equip de centre o - Direcció 1 cop al mes Funcions segons NOFC 

gran equip - Educadores Ref. E.B.     

  - Educadores Suport E.B.     

  - Educadores Suport extern     

  - Educadores Ref. I Suport SEIF’s     

- Direcció Funcions segons NOFC Equip d’educadores 
referents - Educadores Ref. 

1 cop cada 15 dies  

  

Petits equips d’E.B. - Educadores Ref. Funcions segons NOFC 

i SEIF's - Educadores Suport 

1 cop cada 15 dies 

  

 
 
3. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 
 
Durant el curs 2012-13 es constitueix el Consell Escolar,seguint la normativa vigent. 
 
Les reunions del Consell tenen l’objectiu de compartir amb les famílies del centre 
propostes i documentació del centre. També el de recollir suggeriments i propostes 
per tal de millorar el funcionament del centre. 
 
El Consell Escolar es reuneix una vegada al trimestre. 
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Durant el període de preinscripció - matriculació del centre els representants del 
sector educatiu i les famílies formen part de la comissió de preinscripció i matriculació. 
 

 
 
 
4.  ORGANITZACIÓ DEL CENTRE. 
 
4.1 Nivells educatius. 
 
A l’escola bressol, educació formal, els infants s’agrupen per grups tenint en 
compte l’any de naixement.  
Ofereix 3 grups infants d’1 a 2 anys i tre s grup infants de 2 a 3 anys. 
 
4.2 Nombre d’infants. 
 
L’oferta educativa global del nostre centre és de 99 infants per l’escola bressol. 
 
Concretament a l’escola bressol son 39 infants en el grups de infants  d’1 a 2 anys i 60 
infants en els grups de 2 a 3 anys ( segons ràtio del Decret 282/2006 de la Generalitat 
de Catalunya). 
 

Estança E. Groc E. Taronja E. Vermell E. Verd E. Blau E. Lila 

Ràtio 13 13 13 20 20 20 

 
4.3 Horaris dels serveis que ofereix el centre. 
 
L’escola bressol ofereix una oferta diversificada, flexible i àmplia pel que fa als horaris. 
Les famílies en trien un tenint en compte les seves necessitats laborals i/o familiars i 

Consell 

Escolar del    
Centre    

    

    
Direcció  

El presideix 

 

1 
Representant 

de 
l’Ajuntament 
(Regidoria 
d’Educació) 

 
2 

Representant 
del personal 
educador del 
centre 

 
2 

Representant 
dels pares i 
mares del 
centre 

 

1 
Representant 
del personal 
d’administrac
ió i serveis 
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les necessitats i individualitats dels seus infants. Per canviar de jornada al llarg del curs 
les famílies han de fer una sol.licitud a l'ajuntament justificant les raons, es valora si 
aquell infants segons ràtio pot ampliar o no la jornada en el cas que es dongui que hi 
hagin anys que es tanquen grups a la tarda. 
 

Jornada Mitja sense menjador Mitja amb menjador Completa sense menjador Completa amb menjador 

Horari De 9h/9:30h a 12h De 9h/9:30h a 
15h/15:30h 

De 9h/9:30h a 12h i de 
15h/15:30h a 16:30h/17h 

De 9h/9:30h a 
16:30h/17h 

 
També poden fer ús del servei d’acollida al matí en dues modalitats: 

• de 8h a 9h incloent l’esmorzar ( esmorzar de 8h a 8’30h).  El servei d’acollida de 
8 a 8:30 s’ofereix amb un mínim de 18 infants 

• de 8’30h a 9h. 
 

4.4 Personal de centre. 
 
L’equip educatiu del centre està format per 12educadores de les quals 8 són personal 
de l’ajuntament i 4 són d’una empresa de suport educatiu extern contractada per 
l’Ajuntament. El personal educatiu de l’Ajuntament està contractat per 37,5 setmanals 
i el personal de suport extern està contractat per 20 setmanals + 66 h de borsa d’hores 
per curs escolar, excepcionalment durant el curs 2.013/14  dues estan contractades 
per l'ajuntament,  5 hores setmanal i l'altre 12,5h setmanals. 

      
L’horari setmanal del personal educatiu es desenvolupa al llarg de la jornada escolar 
dels infants i fora d’aquesta jornada, en horari no lectiu . 
 

• Les educadores referents de centre dediquen 30h lectives i 7,5 
lectives. 

• Les educadores suports de centre dediquen 35 lectives i 2,5 lectives. 

• Les educadores suport extern dediquen 20hores lectives i 2 hores no 
lectives mensuals. 

• Curs 2014/15 1 educadora suport  ajuntament 5 h setmanals i 1 
educadora ajuntament 12,5 h setmanals 

 
A cada estança de l’escola bressol la ràtio d’educadores és de una educadora referent i 
una educadora suport de 4 hores diaries. 

 

Espai Educadores referents Educadores suport 

Groc 1. Personal Ajuntament 1. Personal Ajuntament 

Taronja 1. Personal Ajuntament 1. Suport educatiu extern 

Vermell 1. Personal Ajuntament 1. Personal Ajuntament 

Blau 1. Personal Ajuntament 1. Suport educatiu extern 

Lila 1. Personal Ajuntament 1. Suport educatiu extern 

Serveis Educatius 1. Personal Ajuntament 1. Personal Ajuntament 
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Cada curs escolar, la xarxa de centres de educació infantil 0-3 del Municipi formada per 
la coordinadora de centres 0-3, les direccions dels altres centres i la cap d’àrea, tenint 
en compte l’opinió de l’equip educatiu i les necessitats de la xarxa de centres, planifica 
els equips de centre pel curs escolar. 
 
4.4.1 Direcció. 
 
La direcció del centre està assumida per una de les educadores referents (mestra en 
educació infantil) del centre. Aquest càrrec és rotatiu per períodes de 4 anys 
prorrogables fins a un màxim de 6 anys. 
 
Junt amb les altres directores del altres centres i la coordinadora de la Xarxa de centres 
educatius 0-3 i la cap de serveis de l’àrea d’educació,  forma l’equip directiu.  
Aquest equip directiu està sota la supervisió de l’àrea tècnica d’educació de la 
Regidoria d’Educació. 
 
La directora/or del centre està contractada/t per l’Ajuntament de Castelldefels 37,5h 
setmanals. El seu horari contempla a la setmana, 8 hores lectives de suport al centre. 
 
4.4.2 Personal educador. 
 
Organigrama del Centre. Organització del personal de centre. 
 

 Direcció 
Educadores 

referents 
Educadores 

suport 
Educadores 

suport 
Auxiliars de 

serveis Cuina  Neteja 

   EB EB Extern   Extern Extern 

CA N’AIMERIC 1 6 2 4 1 2 2 

 
4.4.3 Personal no docent. 
 
En el centre compta amb altres professionals: 
 

• 1 persona auxiliar de serveis (conserge) contractat per realitzar 37,50h 
setmanals per l’ajuntament de Castelldefels. 

• 2 personal de cuina; cuiner/a i ajudant de cuina contractats per una empresa 
externa. 

• 2 personal de neteja; contractats/es per una empresa externa. 
 

5. DOCUMENTS QUE REGULEN EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE. 
 

• PEC: El projecte educatiu de centre és el document que defineix com funciona 
un centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d'altres 
centres, adaptats a la realitat de l'entorn del seu alumnat i d'acord amb les 
conviccions pedagògiques dels seus docents; explicita les línies d'atenció a la 
diversitat i els objectius a mig termini; desglossa les línies mestres 
d'organització, que es concretaran al projecte curricular de centre. Aquest 



Projecte Educatiu de Centre 
La casa dels infants Ca n’Aimeric 

34 

document és la base de les programacions dels educadors i de qualsevol 
actuació singular que es vulgui dur a terme a l'escola i és objecte d'inspecció 
per part de l'administració, per tal de garantir que, com a institució educativa 
que és, s'adeqüi a les lleis vigents sobre educació i lleis generals del país. 
 

• PCC: El Projecte Curricular de Centre és un document tècnic que explica els 
criteris generals sobre què, com, quan ensenyar i com avaluar en funció del 
model definit en el Projecte Educatiu de Centre. És un instrument que permet 
prendre decisions a l'equip de mestres d'un centre escolar i concreta el 
currículum en propostes d'intervenció didàctica, adequades a un context 
determinat. 

 

• PAC: El Pla Anual de Centre és un document institucional, que funciona com a 
instrument de gestió a curt termini, ja que normalment es renova cada any 
acadèmic, i és de naturalesa organitzativa. 
Aquest document ha de ser coherent amb la resta de documents institucionals 
com el PEC, PCC i NOFC i ha d'adaptar-se a l'entorn, i a les possibilitats i les 
limitacions del centre escolar. 
 
La seva finalitat és ser un instrument de planificació per poder preveure, 
desenvolupar i controlar les activitats derivades dels objectius fixats pel centre 
en cada curs escolar i a llarg termini, i aconseguir que aquestes es duguin a 
terme. Aquestes activitats han d'anar ordenades segons les prioritats que li de 
cada centre. 
 

• NOFC: La Normativa d’Organització i Funcionament de Centre es concep com 
l'instrument pròxim i peculiar de l'escola que ha de possibilitar el ple exercici 
dels trets que la legislació vigent reconeix als diferents membres de la 
comunitat escolar, i també com el mitjà que garanteix el control que cal i 
l'exigència en el compliment de les funcions pròpies de cada persona o òrgan 
del centre. Però, a part de fer la normativa educativa pròxima, real i eficaç en el 
context del centre, la NOFC la possibilita en facilitar i completar la seva 
aplicació, com també la realització del Projecte Educatiu i del Projecte 
Curricular. Ha de ser més que un pur document normatiu. Ha de ser l'expressió 
pràctica i aplicativa dels principis i valors que presideixen la vida de l'escola i del 
seu caràcter i estils propis. 

 
La participació en la seva elaboració ha de contribuir perquè el reglament no 
sigui contemplat com una norma d'obligat compliment, imposada per alguns, 
sinó com la formulació d'un projecte d'actuació en el qual s'ha intervingut 
personalment. 
 

• MEMÒRIA ANUAL: La Memòria Anual és un document institucional que tanca 
el cicle de planificació del curs acadèmic i possibilita amb les seves conclusions 
iniciar el cicle de planificació del curs següent, té una funció d'avaluació i 
valoració del planificat. 

 



Projecte Educatiu de Centre 
La casa dels infants Ca n’Aimeric 

35 

La MEMÒRIA ANUAL ha de complir tres funcions bàsiques: 
 

      Recollir l'avaluació interna del Centre en un document institucional. 
 

Donar un judici de valor sobre el realitzat en comparar-ho amb el previst i 
planificat en la Programació Anual de Centre (PAC), fent explícits les disfuncions 
i assoliments i |’èxits més significatius. 
 
Fer propostes de millora referides a les principals conclusions expressades als 
diferents informes o plans d'actuació de les estructures organitzatives del 
centre. 


