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1. Anàlisi de l’entorn
-Situació geogràfica
El CEIP de Port de Pollença està situat al carrer Mestre Albertí, 1 del Port de
Pollença. Consta de 3 unitats d’Educació Infantil i 6 unitats d’Educació Primària. El
codi identificatiu del centre és 07012858. Telèfon i FAX: 971866129, e-mail:
ceipportdepollenca@educaib.eui la pàgina web www.cpportdepollensa.com.
La localitat ha tingut, durant els darrers 10 anys, un considerable augment de
població, fet provocat pel gran nombre d’immigrants que han arribat a la zona a la
recerca d’un lloc de feina. Actualment, a la nostra localitat existeixen dos centres
educatius d’Educació Infantil i Primària i un centre d’Educació Secundària Obligatòria.
Els alumnes que volen estudiar Batxillerat es traslladen a l’I.E.S. de Pollença.
-Situació socio-cultural
Les famílies dels nostres alumnes tenen un nivell cultural i econòmic mitjà, amb
minories de nivell més baix i altres d’un nivell més alt.
El turisme, i tot el que l’envolta, juntament amb la construcció, són la gran font
d’ingressos dels habitants del Port de Pollença. Aquest fet sempre ha provocat que la
procedència dels nostres alumnes sigui molt diversa, degut a la forta immigració que
reben, provocat per la recerca d’un lloc de feina. Actualment, un 14% dels alumnes són
immigrants, fet que provoca una gran pluralitat de llengües i costums que requereixen
d’un gran esforç a tota la Comunitat Educativa per poder integrar-los a la nostra
societat.
-Infraestructura
El nostre és un centre petit (nou unitats) que, juntament amb l’ambient cordial
existent amb els diferents membres de la comunitat educativa, fan que sigui acollidor.
Actualment disposa de totes les principals infraestructures i aules per a cada grup classe,
aula polivalent o gimnàs, aula d’anglès i música, aula d’informàtica, aula d’audició i
llenguatge i pedagogia terapèutica, menjador, sala de professors i biblioteca.

▪
▪

-Distribució dels espais:
Planta baixa: despatxos, aules d’Educació Infantil i 1r i 2n de Primària, i
menjador.
Primera planta: aules de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària, aula pol.livalent, aula
d’anglès i de música, aula d’audició i llenguatge i pedagogia terapèutica,
biblioteca i sala de professors.
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2. Trets d’identitat
Aquests són els trets d’identitat que caracteritzen el nostre centre:
2.1. Aconfessionalitat: la nostra escola pretén ser ideològicament neutral. Es rebutja
qualsevol tipus de discriminació, entre elles les que es poguessin originar per motius
religiosos. S’ofereix als pares la possibilitat de què els seus fills rebin classes de religió
catòlica en horari escolar. Aquesta assignatura es computable tal i com estableix la
LOMCE. Les festes populars (moltes de les quals tenen origen religiós) formen part de
la vida quotidiana del nostre poble i, per tant, es celebren al nostre centre sense excloure
cap contingut fonamental.
2.2. Llengua d’instrucció – aprenentatge: l’escola vetlla per adequar els seus mitjans i
recursos perquè no es produeixi cap tipus de discriminació en l’ús i aprenentatge de les
dues llengües oficials. El castellà és la llengua d’ús habitual entre la pràctica totalitat
dels alumnes del centre. El català és la llengua en què els alumnes fan els primers
aprenentatges. L’anglès s’introdueix amb una sessió setmanal a 4t i 5è d’Educació
Infantil i dues sessions setmanals al darrer curs d’aquesta etapa. El centre pretén garantir
un coneixement satisfactori de les tres llengües, tant en forma oral com escrita, en
finalitzar la primària, tal com demana la legislació vigent.
2.3. Línia metodològica: la línia metodològica del centre és oberta i flexible. Es pretén
en tot moment que l’alumne estigui interessat en el que fa i que es mantingui actiu i
participatiu.
2.4. L’educació com a procés integral: com a centre educatiu procuram que els/les
alumnes tenguin un bon desenvolupament en els diversos àmbits i desenvolupi el
màxim possible les seves capacitats tant físiques, com intel·lectuals, morals i
socio-emocionals.
2.5. Pluralisme i valors democràtics: l’educació en valors és un eix molt important del
nostre centre. S’inculcaran valors i hàbits de comportament democràtics per a formar
futurs ciutadans de ple dret.
2.6. Coeducació: el nostre centre treballa per impartir valors que garanteixin la igualtat
de gènere i la no discriminació per raons de sexe.
2.7. Gestionament del centre: s’intenta potenciar la participació de tota la comunitat
educativa en la gestió del centre, dins el marc que la legislació vigent permet.
2.8. Relacions amb l’entorn: sempre que sigui possible es promourà la relació de
l’alumne/a amb el seu entorn social i cultural més proper; és a dir, començant per la
localitat del Port de Pollença, el municipi de Pollença, la comarca de la Serra de
Tramuntana, l’illa de Mallorca, la província de les Illes Balears, les autonomies de parla
catalana, la resta de l’estat espanyol i Europa... L’escola també dóna molta importància
al coneixement, respecte i manteniment del medi natural en el seu conjunt, però posant
especial esment en la protecció de l’entorn més proper.
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2.9. Avaluació: considerem que aquesta és l’eina fonamental per mesurar de forma
efectiva tots els processos i resultats que es donen al centre. S’avalua tot el que incideix
directe o indirectament en el rendiment escolar de l’alumne: els diferents programes que
es duen a terme, activitats, tallers, sortides i qualsevol procés d’ensenyament –
aprenentatge, que es posi en pràctica. Igualment es fomenta l’autoavaluació del
professorat i la reflexió sobre la pròpia feina.
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3. Objectius generals de centre
Una vegada conegudes les principals necessitats que el Centre ha de satisfer envers
els membres de la Comunitat Educativa, s’han fixat els següents objectius generals.
Aquests objectius pretenen ser uns objectius realistes i assolibles. No pretenen ser tan
utòpics com per quedar fora de les nostres possibilitats, ni tampoc tan fàcils com per no
necessitar d’esforç significatiu per part de tots els implicats. Així mateix, no seran
objectius finals dels sistema educatiu, sinó apropiats al segment educatiu al qual van
destinats, l’Educació Infantil i l’Educació Primària. Una tercera consideració, es que
han de ser avaluats i encara que es realitzin amb una intencionalitat a mitjà i llarg plaç,
no per això deixaran d’estar sotmesos a revisió periòdica i possible modificació.
3.1.- En l’àmbit normatiu i organitzatiu
- Revisar periòdicament els documents de centre per tal d’adaptar-los en cada moment a
la realitat del centre i a la normativa vigent.
- Promoure el treball en equip per tal de millorar la coordinació entre el professorat
(claustres pedagògics, reunions entre diferents cursos).
- Garantir la comunicació i informació amb les famílies: web, blogs, tríptics
informatius, circulars, etc
- Potenciar la coordinació entre Primària i Secundària
- Aconseguir el compliment del Projecte Educatiu de Centre i crear serveis que ajudin a
les famílies dels nostres alumnes en el desenvolupament integral d’aquests.
- Aconseguir que el menjador, a més de l’objectiu alimentari, serveixi com a lloc de
convivència i aprenentatge de bons costums. Millorar el seu funcionament i organització
per aconseguir una millor prestació als alumnes tant en l’aspecte educatiu com
alimentari.
- Procurar els mitjans materials necessaris, a través de les institucions, perquè cap
alumne/a per problemes familiars o de qualsevol casta, es vegi privat dels elements
necessaris per una completa educació.
- Potenciar i aconseguir que les activitats extraescolars siguin el marc de col·laboració
de pares/mares i professorat i mitjà molt important per a que els nostres alumnes
completin la seva formació integral.
3.2.- En l’àmbit de gestió, participació i administració de centre
- Afavorir l’autonomia del centre per fer la planificació econòmica.
- Potenciar i facilita la formació de centre cercant el consens de tot el claustre quant a
l’activitat a realitzar amb la intenció de què aquesta serveixi per traçar una línia
metodològica de centre.
- Fomentar la implicació de les famílies en el procés educatiu
- Potenciar l’ús de les noves tecnologies per possibilitar l’eficàcia de la comunicació
entre tots els membres de la comunitat educativa: intranet, web, blogs
- Promoure l’optimització dels recursos i espais del centre seguint criteris pedagògics.
- Tenir actualitzats tots els expedients dels/les alumnes, dades del professorat i tot el
relacionat amb el funcionament del centre. Es cuidaran de forma especial aquelles dades
que, pel seu caràcter de confidencialitat, puguin atemptar contra la intimitat de les
persones.
- Aconseguir els recursos necessaris, en col·laboració amb les institucions, per a la
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dotació de recursos al centre a favor de l’educació dels/les alumnes.
- Proporcionar a tots els pares, mares i institucions una ràpida i eficaç gestió en la
tramitació de qualsevol documentació que sigui demanada al centre.
3.3.- En l’àmbit acadèmic i pedagògic
- Promoure la millora en el rendiment acadèmic dels alumnes mitjançant l’organització
dels suports en grups flexibles, desdoblaments, suports en petit grup i l’anàlisi trimestral
dels resultats acadèmics.
- Coordinar les diferents etapes educatives (Infantil – Primària – Secundària)
- Impulsar diferents plans per a la millora del procés ensenyament – aprenentatge
- Seguir un model d’escola inclusiva, respectant les capacitats, sempre diferents de cada
alumne/a.
- Donar importància a l’educació en valors per a formar futurs ciutadans responsables.
- Educar en i per a la responsabilitat, garantint la participació activa dels/les alumnes en
els processos d’ensenyament-aprenentatge i exigint un comportament responsable,
d’acord amb les seves capacitats, complir la programació proposada, portar a classe el
material necessari, respectar les propietats dels seus companys i companyes, i, en
definitiva, col·laborar de forma activa en la consecució dels objectius proposats.
- Corresponsabilitzar-se de què a l’aula i en el centre regni un clima afectiu que estimuli
el treball, l’ajuda mútua i tots es sentin recolzats, valorats i mai no es rebutgi a ningú.
- Valorar el treball com a principal mitjà per a desenvolupar la personalitat dels
alumnes, contribuir al bé comú i agrair el que els altres fan per a nosaltres.
- Donar especial rellevància al bon ús de l’idioma, tant xerrat com escrit i esforçar-se
per utilitzar-lo cada dia millor.
- Esforçar-se per conèixer i fomentar de forma especial la cultura autòctona en tots els
seus àmbits i principalment la llengua catalana.
- Desenvolupar el raonament en totes les actuacions de la vida i problemàtiques que es
puguin presentar. Evitar tota actuació irreflexiva que condueixi a actuacions i solucions
no desitjades.
- Fomentar l’esport com a una activitat necessària per a aconseguir un desenvolupament
corporal i mental harmònics i com a mitjà per a utilitzar de forma positiva en els
moments d’oci.
- Respectar sempre als altres, i de forma especial a les persones que més ho necessiten.
- Conèixer l’entorn natural i social que ens ha tocat viure i prendre part activa en el
desenvolupament d’aquest amb la finalitat de millorar-lo dins les nostres possibilitats.
3.4.- En l’àmbit de relacions institucionals i infraestructures
- Afavorir la col·laboració amb les institucions de l’entorn per tal de millorar la cohesió
social (EOEP, SMOE, SS.SS, policia tutor, mediadora cultural, etc).
- Lluitar per la millora de les infraestructures del nostre centre.
- Donar importància a la seguretat dels nostre alumnat, mitjançant la realització de
simulacres entre d’altres.
- Crear un clima de convivència agradable entre tots els/les membres de la Comunitat
Educativa, que contribueixi a una major col·laboració i eficàcia en el procés educatiu.
- Aconseguir resoldre tot conflicte per mitjà del diàleg i la negociació, evitant en tot
moment l’ús de la força i sempre que sigui possible, l’ús del càstig.
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- Fomentar la professionalització, entesa com a compromís personal de millora,
mitjançant la confiança en la innovació i l’intercanvi d’experiències.
- L’Equip Directiu confiarà en tots els professionals del centre i mantindrà informat al
Claustre de tot el relacionat amb el Centre, promovent la participació de tots en el
govern d’aquest i en totes aquelles iniciatives per a les que cada un/a es senti
especialment capacitat.
- Procurar, tant per part de l’Equip Directiu com per part del Claustre, estar disposats
sempre a explicar aquest document i qualsevol programació o innovació de caràcter
pedagògic i/o administratiu, tant a les autoritats com als pares/mares per a aconseguir el
respecte, apreci i la col·laboració de tots els estaments implicats en aquesta tasca comú.
- Fomentar la col·laboració dels pares/mares i les seves associacions mitjançant
reunions, entrevistes i tot el que contribueixi a aconseguir de la forma més eficaç la
consecució del projecte comú, que és l’educació dels alumnes. El Centre serà sensible a
les iniciatives de la comunitat i mai romandrà aliè als seus problemes.
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4. Organització general del centre.
4.1 Òrgans col.legiats:
CONSELL ESCOLAR:
El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació dels diferents sectors de
la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre.
Té lescompetènciessegüents :
a) Avaluar el ROF, el PEC, i altres projectes que en el seu moment determini la
Conselleria d’Educació i Cultura, com a documents integrats dins el PEC,
avaluar-ne el compliment i fixar els mecanismes de revisió.
b) Avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les
competències del Claustre del professorat, en relació amb la planificació i
organització docent.
c) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats
pels candidats.
d) Participar en la selecció del director del centre, en els termes que la Llei
estableix. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de
l'equip directiu. Si és el cas, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria
de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.
e) Informar sobre l'admissió dels/les alumnes, d'acord al que estableix la Llei
vigent i disposicions que la desenvolupin.
f) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s'atenguin a la
normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director
corresponguin a conductes de l'alumnat que perjudiquen greument la
convivència del centre, el Consell Escolar, a instància de pares, mares o tutors
legals, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si escau, les mesures
oportunes.
g) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la
igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació, la
resolució pacífica de conflictes, i la prevenció de la violència de gènere.
h) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i l'equip escolar i
informar de l'obtenció de recursos complementaris
i) Informar de les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals,
amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
j) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment
escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el
centre.
k) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de
l'Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la
qualitat de la gestió, així com sobre aquells altres aspectes relacionats amb la
9
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qualitat de la mateixa.
l) Qualsevol altres que li siguin atribuïdes per l'Administració educativa.
Composició:
El Consell Escolar del centre està compost pels membres següents ;
-

Director, que en serà el President.
Cap d’estudis.
Cinc mestres elegits pel claustre.
Cinc representants dels pares, mares o tutors legals dels alumnes (4 elegits en
votació i 1 representant de l’AMIPA).
Un regidor o representant de l’ajuntament del municipi.
El secretari del centre, que actuarà com a secretari del consell, amb veu, però
sense vot.
Comissions:

Hi haurà un membre encarregat d’impulsar mesures educatives que fomentin la
igualtat real i efectiva entre homes i dones.
El Consell Escolar anomena una comissió permanent perquè pugui tractar temes
puntuals i urgents, sense necessitat de convocar tot el Consell. Aquesta comissió està
formada per director, cap d’estudis, 1 mestre/a, 1 pare/mare.
Comissió “Programa Reutilització de Llibres de Text”. Està formada per
director, pare/mare, mestre i secretària. El directora actuarà com a coordinador del
programa.
El Consell Escolar es reunirà com a mínim 3 vegades a l’any, obligatòriament
una per trimestre. Aquestes reunions es faran, normalment, a les 13:40h, per facilitar
l’assistència de tots els seus membres.

CLAUSTRE DE PROFESSORS:
El claustre, com a òrgan de participació del professorat al centre, té la
responsabilitat de planificar, coordinar, avaluar, decidir i, si escau, informar sobre tots
els aspectes docents d’aquest.
El claustre serà presidit pel director, i estarà integrat per la totalitat del
professorat que presti serveis docents al centre.
Té les competènciessegüents :
-

Elevar a l’equip directiu propostes per a l’elaboració del P. E. C., que inclou el
R. O. F el P. Lingüístic i altres projectes que en el seu moment determini la
Conselleria d’Educació i Cultura, com també per a l’elaboració de la P. G. A.
10
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Establir els criteris per a l’elaboració dels projectes curriculars d’etapa,
aprovar-los, avaluar-los i decidir-ne les possibles modificacions posteriors.
Analitzar, aprovar i avaluar, conforme al projecte educatiu, els aspectes docents
de la P. G. A. del centre i informar-la abans de la seva presentació al consell
escolar, com també informar la memòria de final de curs.
Aprovar els criteris pedagògics per a l’elaboració de l’horari de l’alumnat.
Aprovar la planificació general de les sessions d’avaluació
Fer propostes sobre el pla d’acció tutorial i la utilització de material didàctic, i
coordinar les funcions referents a orientació, tutoria, avaluació i recuperació de
l’alumnat.
Aprovar els criteris pedagògics i organitzatius per a l’elaboració dels horaris del
professorat.
Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la investigació
pedagògica.
Fer propostes a la C. C. P. Per a l’elaboració del pla de formació del professorat
del centre, d’acord amb les seves necessitats.
Conèixer el pla d’activitats complementàries i extraescolars.
Conèixer la proposta de nomenament quant als coordinadors de cicle, de l’equip
de suport, de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars, i de la
comissió de normalització lingüística.
Elegir els seus representants al consell escolar.
Ser informat de les candidatures a la direcció i dels programes presentats pels
candidats.
Analitzar i valorar trimestralment la situació econòmica del centre.
Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar general del centre a través
dels resultats de les avaluacions i tots els altres mitjans que es considerin
adequats.
Conèixer les relacions del centre amb les institucions de l’entorn.
Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació del centre que realitzi
l’Administració educativa o qualsevol informe referent al seu funcionament.
Col·laborar amb la inspecció educativa i amb l’institut d’avaluació i qualitat del
sistema educatiu en els plans d’avaluació del centre.
Realitzar el procés d’autoavaluació del centre en els aspectes que són de la seva
competència, analitzar el procés d’ensenyament del centre i valorar-lo.
Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
Funcionament:

El claustre es reunirà com a mínim, una vegada al trimestre, i sempre que el
convoqui la direcció o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres, que hauran
d’indicar els temes que s’han d’incloure a l’ordre del dia. En tot cas, seran preceptives, a
més, una sessió del claustre al principi del curs i una altra al final.
L’assistència a les sessions del claustre serà un dret i un deure per a tots els components.
L’hora en què es duran a terme les reunions de claustre de professors serà
generalment a les 13:30h.

11

CEIP de Port de Pollença

Projecte Educatiu de Centre

4.2. Òrgans unipersonals:
EQUIP DIRECTIU I SUPLÈNCIES:
L’equip directiu del centre està format pels òrgans de govern unipersonals, que
exerciran les respectives funcions i competències, i hi actuaran de forma coordinada.
L’equip directiu, dirigit i coordinat pel director del centre, haurà de
responsabilitzar-se de les tasques següents:
-

-

Organitzar el centre i vetllar-ne pel bon funcionament.
Estudiar, i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per fomentar i
possibilitar la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida
del centre.
Proposar procediments d’avaluació de les diferents activitats i projectes del
centre, i col·laborar en les avaluacions externes del seu funcionament.
Organitzar i gestionar actuacions de caràcter preventiu que afavoreixin les
relacions entre els diferents col·lectius que integren la comunitat educativa i que
millorin la convivència al centre.
Garantir l’adopció de mesures necessàries per a l’execució coordinada de les
decisions del consell escolar i del claustre en l’àmbit de les respectives
competències.
Establir els criteris per a l’elaboració del projecte del pressupost.
Elaborar la proposta del projecte educatiu de centre, que inclou el R. O. F., el
projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la
Conselleria d’Educació i Cultura, com també elaborar la P. G. A. i la memòria
de final de curs, i vetllar-ne per la correcta aplicació.
Impulsar els plans de seguretat i emergència del centre, responsabilitzar-se de
l’execució periòdica dels simulacres d’evacuació i avaluar-ne les incidències.
Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria
d’Educació i Cultura.

L’equip directiu podrà convidar a les seves reunions, amb caràcter consultiu,
qualsevol membre de la comunitat educativa que consideri convenient.
L’equip directiu del centre està compost pel director, el secretari, i el cap
d’estudis.
Suplències:

En cas d’absència o malaltia del director, se’n farà càrrec provisionalment de les
funcions el/la cap d’estudis i, en el seu defecte, el/la secretari/a. Si no hi ha el/la cap
d’estudis ni el/la secretari/a, el substituirà el professor més antic al centre, si n’hi ha
diversos d’igual antiguitat, el de major antiguitat al cos i, en igualtat d’antiguitat al
centre i al cos, el de major edat.
En cas d’absència o malaltia del/la cap d’estudis o del/la secretari/a, se’n farà
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càrrec provisionalment de les funcions el professor que designi el director, que
informarà de la seva decisió al consell escolar del centre.
DIRECTOR
Són competències del director:
-

-

-

Dirigir i coordinar totes les activitats del centre cap a la consecució del projecte
educatiu, d’acord amb les disposicions vigents, i sense perjudici de les
competències atribuïdes al consell escolar del centre i al claustre de professors.
Exercí la representació del centre i representar oficialment l’administració
educativa en el centre, sense perjudici de les atribucions de les altres autoritats
educatives.
Complir i fer complir les lleis i altres disposicions vigents, i vetllar-ne per la
correcta aplicació al centre.
Exercir la direcció de tot el personal adscrit al centre, controlar-ne l’assistència
al treball i vetllar pel compliment de les normes d’organització i funcionament
que afectin el personal docent i no docent adscrit al centre.
Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans
col·legiats del centre, com també de la C. C. P., i executar els acords dels òrgans
col·legiats en l’àmbit de la seva competència.
Administrar els ingressos, autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del
centre i ordenar-ne els pagaments, com també procedir a les adquisicions de
mobiliari i equipament, en el marc de les competències que la normativa vigent
atribueix als centres i retre’n comptes davant de les autoritats corresponents.
Visar les certificacions i els documents oficials del centre.
Designar els òrgans unipersonals de govern, els tutors i els coordinadors, com
també cessar-los, d’acord amb el procediment establert en aquest reglament.
Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat
escolar i procurar els mitjans precisos per a la correcta execució de les seves
respectives competències.
Fer efectiva la coordinació amb els centres educatius de la zona i amb altres
serveis socioeducatius, com també amb altres institucions de l’entorn.
Elaborar, juntament amb la resta de l’equip directiu, la proposta del projecte
educatiu de centre, que inclou el R. O. F., el projecte lingüístic, i altres projectes
que en el seu moment determini la conselleria, la de la P. G. A:, d’acord amb les
directrius i propostes del consell escolar i amb les propostes formulades pel
claustre i per les associacions de pares i mares d’alumnes, com també vetllar-ne
per la correcta aplicació i, a final de curs, elevar a la conselleria la memòria
anual sobre les activitats i la situació general del centre.
Proporcionar la informació que li sigui requerida per les autoritats educatives
competents i col·laborar amb la inspecció educativa en la valoració de la funció
pública docent.
Facilitar informació sobre la vida del centre als diferents sectors de la comunitat
escolar.
Supervisar els assumptes relacionats amb la gestió del menjador escolar i de tots
els altres serveis que ofereix el centre, en els termes previstos en la normativa
vigent i en les instruccions del seu desenvolupament, amb facultat de dictar
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directrius per corregir situacions de funcionament anormal del servei.
Afavorir la convivència en el centre i vetllar per l’aplicació del procediment per
imposar les correccions que correspongui, d’acord amb les disposicions vigents,
el que disposa el R. O. F., i en compliment dels criteris fixats pel consell escolar.
Assignar l’horari al professorat, elaborat prèviament pel cap d’estudis, d’acord
amb els criteris pedagògics establerts pel claustre i la normativa vigent.
Atorgar al personal del centre permisos i llicències, en els temes establerts a
l’efecte per la Conselleria d’Educació i Cultura.
Afavorir l’avaluació de tots els projectes i activitats del centre, i col·laborar amb
l’administració educativa en les avaluacions externes que periòdicament es
duguin a terme.
Garantir el dret de reunió del professorat, de l’alumnat, dels pares, les mares o
els tutors legals dels alumnes, i del personal d’administració i serveis.
Altres funcions que, per disposicions de la Conselleria d’Educació i Cultura,
sigui atribuïdes als directors de centre.
CAP D’ESTUDIS
Són competènciesdel cap d’estudis:

-

-

-

-

Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del personal
docent en tot allò relatiu al règim acadèmic.
Substituir al director en cas d’absència o malaltia.
Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el R.O. F.,
el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la
conselleria, com també del projecte curricular i de la P. G. A., i vetllar-ne el
compliment.
Coordinar les activitats de caràcter acadèmic, d’orientació i complementàries de
professorat i alumnat relatives al projecte educatiu, projectes curriculars d’etapa
i programació general anual, i vetllar-ne per l’execució.
Elaborar, en col·laboració amb la resta de l’equip directiu, els horaris acadèmics
de l’alumnat i del professorat, d’acord amb els criteris aprovats pel claustre i
amb l’horari general inclòs en la P. G. A., com també sotmetre’ls a l’aprovació
provisional del director, i vetllar-ne pel compliment estricte.
Elaborar la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la
naturalesa de l’activitat acadèmica, oït el claustre.
Coordinar i dirigir l’acció dels equips de cicle, de l’equip de suport, de l’equip
d’orientació educativa i psicopedagògica dins el centre i dels tutors conforme als
plans d’orientació educativa i d’acció tutorial.
Recollir la P. G. A., el pla de formació del professorat del centre, elaborat per la
C. C. P. A partir de la proposta formulada pel claustre, i organitzar, amb la
col·laboració del representant dels professors en el centre de professors, les
activitats del centre de manera que es possibiliti l’execució del pla de formació
del professorat.
Coordinar l’activitat docent del centre, amb especial atenció als processos
d’avaluació i adaptació curricular.
Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir, per delegació del
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director, les sessions d’avaluació de final de cicle o etapa.
Establir la coordinació entre les diferents etapes educatives.
Organitzar l’atenció i la cura de l’alumnat en els períodes d’esplai i en altres
activitats no lectives.
Coordinar i impulsar la participació de l’alumnat al centre, i facilitar-ne i
orientar-ne l’organització.
Establir els mecanismes per corregir absències imprevistes del professorat,
atenció a l’alumnat o qualsevol eventualitat en el normal funcionament del
centre.
Establir els mecanismes de coordinació amb els diferents centres educatius de la
zona.
Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada pel director dins l’àmbit de
la seva competència.
SECRETARI
Són competències del secretari:

-

-

Ordenar el règim administratiu del centre, de conformitat amb les directrius del
director.
Actuar com a secretari dels òrgans de govern col·legiats del centre, estendre acta
de les sessions i donar fe dels acords amb el vistiplau del director.
Substituir el director en cas d’absència o malaltia i si el cap d’estudis també és
absent.
Custodiar els llibres i arxius del centre.
Expedir les certificacions que sol·licitin les autoritats i les persones interessades.
Realitzar l’inventari general del centre i mantenir-lo actualitzat
Custodiar i disposar la utilització dels mitjans audiovisuals i informàtics, del
material didàctic i del mobiliari o qualsevol material inventariable.
Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del personal
d’administració i serveis adscrit al centre.
Elaborar l’avantprojecte de pressupost del centre d’acord amb les directrius del
consell escolar i oïda la comissió econòmica, si existeix.
Ordenar el règim econòmic del centre, de conformitat amb les instruccions del
director, portar la comptabilitat i retre’n comptes davant el consell escolar i les
autoritats competents.
Vetllar pel compliment adequat de la gestió administrativa del procés de
preinscripció i matriculació de l’alumnat, i garantir-ne l’adequació a les
disposicions vigents.
Vetllar pel manteniment material del centre en tots els aspectes, d’acord amb les
indicacions del director.
Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que el R. O. F., el
projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la
Conselleria d’Educació i Cultura, com també de la programació general anual,
juntament amb la resta de l’equip directiu.
Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i
diligenciats d’acord amb la normativa vigent.
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Donar a conèixer i difondre a tota la comunitat educativa la informació sobre
normativa, disposicions legals i assumptes d’interès general o professional que
arribin al centre.
Qualsevol altra funció que li encomani el director dins el seu àmbit de
competència.

4.3. Òrgans de coordinació docent
TUTORIES
Els professors tutors exerciran les funcionssegüents:
-

-

-

-

-

-

Participar en el desenvolupament del pla d’acció tutorial, sota la direcció del cap
d’estudis.
Proporcionar a l’inici de curs, a l’alumnat, als pares i les mares, o als tutors
legals, informació documental o, en el seu defecte, indicar on poden consultar
tot el que sigui referent a calendari escolar, horaris, hores de tutoria, activitats i
serveis complementaris i extraescolars previstos, programes escolars, criteris
d’avaluació del grup i normes de convivència.
Conèixer les característiques personals de cada alumne a través de l’anàlisi del
seu expedient personal i d’altres instruments vàlids per aconseguir aquest
coneixement, com també els aspectes de la situació familiar i escolar que
repercuteixen en el rendiment acadèmic de l’alumne.
Orientar i assessorar l’alumnat sobre la seva evolució escolar.
Conèixer els interessos dels alumnes, facilitar-los la integració en el seu grup i
en el conjunt de la vida escolar, i fomentar-hi el desenvolupament d’actituds
participatives.
Efectuar un seguiment global dels processos d’ensenyament i aprenentatge de
l’alumnat per detectar dificultats i necessitats especials, amb l’objecte de cercar
les respostes educatives adequades, com ara la corresponent adequació personal
del currículum, i sol·licitar, si escau, els assessoraments i suports oportuns.
Coordinar el procés d’avaluació contínua i formativa, i consensuar amb l’equip
de cicle les decisions de promoció o no promoció a l’etapa o cicle següent, tenint
en compte els informes de tots els professors del grup d’alumnes, amb audiència
prèvia dels pares, les mares o tutors legals en el cas que la decisió sigui de no
promocionar.
Atendre i vigilar l’alumnat en els períodes d’esplai com també en altres activitats
no lectives previstes com a tals en la programació didàctica o, si escau, en la
programació d’aula, juntament amb la resta del professorat i sota les indicacions
del cap d’estudis o del director, si fa al cas.
Assumir la responsabilitat que la documentació acadèmica individual dels
alumnes al seu càrrec estigui al dia.
Coordinar amb els altres professors del grup les actuacions encaminades a
salvaguardar la coherència de la programació i de la pràctica docent amb el
projecte curricular i amb la programació general anual del centre.
Coordinar el procés d’elaboració de l’adaptació curricular, amb la participació
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del professorat de suport i dels membres de l’equip d’orientació educativa i
psicopedagògica.
Informar als pares, les mares o els tutors legals, almenys tres vegades a l’any, els
professors i els alumnes del grup de tot allò que els concerneixi en relació amb
les activitats docents i el rendiment acadèmic, controlar l’assistència de
l’alumnat i realitzar les actuacions que disposa la normativa vigent pel que fa a
l’absentisme, com també mantenir-hi les reunions que es considerin oportunes.
Facilitar la cooperació educativa entre el professorat, els pares, les mares o els
tutors legals dels alumnes.
Altres que li puguin ser encomanades pel director del centre o atribuïdes per la
Conselleria d’Educació i Cultura.
EQUIPS DE CICLE:


Els equips de cicle es constituiran amb tots els professors que imparteixin
docència en el cicle corresponent, per tal d’organitzar i desenvolupar, sota la supervisió
del cap d’estudis, els ensenyaments propis del cicle educatiu. Es constituiran tres equips
de cicle: Educació Infantil, Primer cicle d’Educació Primària (1r, 2n, 3r) i Segon cicle
d’Educació Primària (4t, 5è, 6è).
Les funcionsde l’equip de ciclesón:
-

Formular propostes a l’equip directiu i al claustre per a l’elaboració del projecte
educatiu i de la programació general anual.
Formular propostes a la comissió de coordinació pedagògica per a l’elaboració i
l’actualització dels projectes curriculars d’etapa, i indicar les línies generals que
han de guiar l’elaboració de les programacions d’aula per part del professorat.
Organitzar i desenvolupar de manera conjunta les activitats docents,
complementàries i extraescolars, en el marc del projecte curricular.
Col·laborar amb el tutor en decisions sobre l’avaluació i promoció de l’alumnat
en finalitzar el curs.
Propiciar la utilització de metodologies didàctiques actualitzades.
EQUIP DE SUPORT:


Formaran part de l’equip de suport el responsable de l’orientació educativa i
psicopedagògica del centre, els professors, tècnics i auxiliars de suport a l’alumnat amb
necessitats educatives especials, i tot el professorat que dediqui una part important del
temps lectiu a tasques de suport.
El cap d’estudis participarà en les reunions de l’equip de suport per tal d’assumir-ne les
funcions de coordinació amb l’equip directiu.
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Les funcionsdels membres de l’equip de suport són:
a) En relació al professorat:
-

Col·laborar en la planificació, l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de
l’adaptació curricular individual de l’alumnat amb necessitats educatives
especials.
Assessorar i orientar en relació a estratègies organitzatives i metodològiques.
Orientar i facilitar la recerca i l’elaboració de materials curriculars adients per
atendre a la diversitat.
Assessorar i col·laborar en la relació amb les famílies.
Col·laborar en la detecció i l’anàlisi de les necessitats educatives de l’alumnat.
Participar en l’avaluació i la promoció de l’alumnat amb necessitats educatives
especials.

b) En relació a l’alumnat:
Dins el marc de l’adaptació curricular individual, l’equip de suport intervindrà amb
l’alumnat amb necessitats educatives especials tenint present que el treball amb
aquest alumnes es desenvoluparà majoritàriament dins l’aula ordinària, de forma
coordinada amb el professorat. Sols en aquells casos en que s’hagi justificat a
l’adaptació curricular, es podran treballar fora de l’aula alguns continguts concrets i
en períodes determinants de la jornada.
c) En relació al centre:
-

Elaborar un pla anual amb la proposta d’actuacions.
Coordinar-se amb l’equip directiu per planificar, seguir i avaluar la tasca
desenvolupada per l’equip de suport, com també coordinar-hi les actuacions del
professorat que treballa amb l’alumnat amb necessitats educatives especials.
Orientar en relació a les pautes d’actuació família-centre.
Participar amb l’equip de cicle en l’organització i el desenvolupament
d’activitats que facilitin l’adequació de l’oferta educativa a la diversitat de
l’alumnat.
Coordinar la intervenció dels serveis externs en els centres educatius
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA:

La composicióde la comissió de coordinació pedagògica es:

-

El director, que en serà el president.
El cap d’estudis.
Els coordinadors de cicle.
Els membres de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica assignats al
centre i, si escau, l’orientador.
El coordinador de l’equip de suport.
El coordinador de la comissió de normalització lingüística.
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Té les competènciessegüents:
-

-

-

-

-

Establir, a partir dels criteris presentats pel claustre, les directrius generals per a
l’elaboració i la revisió dels projectes curriculars d’etapa, que seran
desenvolupats pels equips de cicle mitjançant l’elaboració de les programacions
didàctiques.
Dirigir i coordinar l’elaboració dels projectes curriculars d’etapa, com també les
possibles modificacions, i responsabilitza-se’n de la redacció.
Assegurar la coherència entre el projecte educatiu de centre, que inclou el
reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes
que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura; els
projectes curriculars d’etapa i la programació general anual.
Proposar al claustre, per a l’avaluació i l’aprovació, els projectes curriculars
d’etapa, els aspectes docents del projecte educatiu i de la programació general
anual, i les modificacions dels ja establerts, com també l’evolució de
l’aprenentatge i el procés d’ensenyament.
Vetllar pel compliment dels projectes curriculars d’etapa en la pràctica docent
del centre, i per l’avaluació d’aquests
Proposar al claustre la planificació general de les sessions d’avaluació i
qualificació, d’acord amb les directrius del cap d’estudis o del director, si escau.
Elaborar la proposta d’organització de l’orientació educativa i del pla d’acció
tutorial per a la seva inclusió en els projectes curriculars d’etapa, realitzar-ne el
seguiment i l’avaluació.
Elaborar i elevar al claustre la proposta del pla de formació del professorat del
centre.
Elaborar la proposta de criteris i procediments previstos per realitzar les
adaptacions curriculars adequades als alumnes amb necessitats educatives
especials, per a la posterior inclusió en els projectes curriculars d’etapa.
Elevar al consell escolar un informe sobre el funcionament de la comissió de
coordinació pedagògica, que s’inclourà a la memòria de final de curs.
Fomentar l’avaluació de totes les activitats i els projectes del centre, col·laborar
amb les avaluacions que es duguin a terme a iniciativa dels òrgans de governs o
de l’Administració educativa i impulsar plans de millora, en cas que s’estimi
necessari, com a resultat de les esmentades avaluacions.
Altres que li puguin ser atribuïdes per la Conselleria d’Educació i Cultura.
COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Tindrà la finalitat de potenciar l’ús de la llengua catalana com a llengua
vehicular i d’aprenentatge.
Té la composiciósegüent:
-

Director/a o Cap d’Estudis
Els coordinadors de cada cicle, designats pel director, un dels en serà també el
coordinador d’aquesta comissió.
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Són competènciesde la comissió de normalització lingüística:
-

Presentar propostes a l’equip directiu per a l’elaboració i la modificació del
projecte lingüístic de centre.
Elaborar un pla anual d’activitats per a la consecució dels objectius inclosos en
el projecte lingüístic de centre, i per a la formació i l’actualització lingüística del
professorat, que formarà part de la programació general anual.
Els encàrrecs assignats per la direcció o pel consell escolar relacionats amb la
normalització lingüística.
Altres funcions que la Conselleria d’Educació i Cultura determini
reglamentàriament.

4.4. Activitats extraescolars i complementàries
Sortides i activitats complementàries:
Tots els alumnes que realitzin una sortida han d’entregar una autorització
signada pels seus responsables legals al professor-tutor.
El centre no autoritzarà cap sortida que impliqui discriminació d’alumnes per
raons econòmiques o de cap altre tipus.
Les sortides escolars que per la durada (superior a un dia) o per l’abast (fora de
l’illa), han de ser autoritzades expressament pel DIE (Departament Inspecció
Educativa).
A totes les sortides els acompanyants han de ser sempre, i com a mínim, dos, un
d’ells necessàriament mestre del centre.
La relació mestres/alumnes per a les sortides s’ajustarà al voltant de:
1/10 per Educació infantil.
1/15 per 3r i 4t d’Educació Primària.
1/15 per 1r i 2n d’Educació Primària.
1/20 per 5è i 6è d’Educació Primària.
En sortides de durada superior a un dia, les relacions poden ajustar-se a un nombre
menor d’alumnes.
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Activitats extraescolars:
Les activitats extraescolars que es realitzen al centre estan organitzades per
l’Escola.
Aquestes activitats comencen a les 15’30h i acaben a les 17’30h.
El Cap d’Estudis elabora un calendari de guàrdies on distribueix a tot el
professorat que serà l’encarregat de vigilar el bon funcionament de les activitats.
Si el monitor de l’activitat té algun problema o necessitat ho comunicarà al
mestre de guàrdia i aquest intentarà arreglar-ho.
Si un monitor no es presenta a l’activitat sense avisar prèviament, el mestre
telefonarà a les famílies per que venguin a cercar als alumnes. Si això no fos possible
els guardarà ell.
Vigilàncies de pati:
El temps d’esplai, la relació de mestres que vigilaran els patis serà de: 1/28 per
Educació Infantil i de 1/40 per Educació Primària.

5. Objectius generals d’Etapa.
EDUCACIÓ INFANTIL
- Conèixer el seu propi cos i el dels altres; les seves possibilitats d’acció i
aprendre a respectar les diferències.
- Adquirir progressivament una autonomia en les seves activitats habituals.
- Relacionar-se amb els altres a través de les diferents maneres d’expressió i
comunicació.
- Observar i explorar el seu entorn natural, familiar i social.
- Conèixer les manifestacions culturals més identificatives de la comunitat de les
Illes Balears, desenvolupar actituds de respecte i participació, des del
reconeixement de la seva pertinença a la Comunitat de les Illes Balears.
- Emprar progressivament de forma adequada el llenguatge verbal segons les
diferents situacions de comunicació: comprendre i ser compresos pels altres,
expressar les pròpies idees, sentiments, experiències i desitjos, avançar en la
construcció dels significats, regular la pròpia conducta i influir en la dels altres.
- Iniciar-se en les habilitats lógico-matemàtiques, en la lectoescriptura i en el
moviment, el gest i el ritme.

21

CEIP de Port de Pollença

Projecte Educatiu de Centre

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

- Utilitzar de manera apropiada la llengua catalana i la llengua castellana.
- Comprendre i expressar missatges senzills en llengua anglesa.
- Aplicar a les situacions de la seva vida quotidiana operacions simples de càlcul
procediments lògics elementals.
- Adquirir les habilitats que els permetin moure’s amb autonomia en l’àmbit
familiar i domèstic, així com en els grups socials amb què es relacionen.
- Apreciar els valors bàsics que regeixen la vida i la convivència humana i obrar
d’acord amb aquests.
- Utilitzar els diferents mitjans de representació i expressió artística.
- Conèixer les característiques fonamentals del medi físic, social i cultural de les
Illes Balears.
- Conèixer les característiques generals de les Comunitats Autònomes.
-Valorar la higiene i la salut dels seu propi cos, així com la conservació de la
natura i el medi ambient.
-Iniciar-se progressivament en el coneixement i l’ús de les tecnologies de la
informació i de la comunicació.
-Adquirir hàbits i estratègies de treball intel·lectual i manual i de participació en
la vida escola, social, cultural i esportiva amb una consciència cívica
constructiva i responsable.

6. Reglament d’Organització i Funcionament
El nostre centre té elaborat un Reglament d’Organització i Funcionament. Aquest
document forma part del Projecte Educatiu del Centre i està a l’abast de qualsevol
membre de la comunitat educativa que ho sol·liciti.

7. Col.laboració entre els distints sectors de la
Comunitat Educativa
La col·laboració pares/mares – centre es desenvoluparà a distints nivells
d’actuació:
a) A través del Consell Escolar, realitzant les funcions i competències que es
determinen en els apartats d’aquest Projecte Educatiu “Organització de
Centre” i “Reglament de Règim Interior”
b) A través de l’AMIPA mitjançant la recollida d’iniciatives de la Comunitat i
col·laboració amb l’Equip Directiu, de manera especial en la programació i
realització d’activitats extraescolars.
c) Mitjançant la comunicació entre tutors - pares/mares, tant a nivell col·lectiu
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mitjançant una reunió trimestral els mesos d’Octubre, Gener i Abril, i de
forma individual a l’hora de tutoria establerta a tal efecte o col·laboracions
individuals en l’àmbit pedagògic i en matèries de les que siguin especialistes.
Aquestes reunions estaran basades en la confiança, sinceritat i respecte mutu.
El centre estarà sempre obert a qualsevol iniciativa de la Comunitat que
pugui redundar en benefici dels alumnes i que hagi estat presentada al
Consell Escolar per a la seva aprovació, a través d’alguna de les vies citades
en els punt anteriors. Aquestes iniciatives han de contar amb una
programació i estudi previ del cost econòmic i de qualsevol altre tipus i que
hi hagi una persona que es responsabilitzi del seu funcionament i dels serveis
que s’utilitzin.

8. Coordinació amb els Serveis Socials i educatius
del municipi i altres institucions.
Analitzant les característiques del centre i dels nostres alumnes i tenint en
compte les possibilitats que ens poden oferir els serveis comunitaris del municipi
i de la Comunitat Autònoma, es presenta com a prioritària la coordinació amb
les següents institucions:
a) Serveis depenents de la Conselleria d’Educació i Cultura.
- Institut de Batxillerat “I.E.S. Clara Hammerl”, que és el centre d’E.S.O.
d’influència del nostre centre.
- Servei d’Inspecció Tècnica Educativa.
- E.O.E.P. de sector d’Inca.
- C.E.P. del sector d’Inca.
b) Serveis dependents de l’Ajuntament de Pollença.
- Regidories d’Educació, Cultura, Esports i Serveis Socials.
- Regidoria de Serveis Socials.
- Policia tutor
c) Serveis dependents del Govern Balear.
- Menors
d) Serveis depenents d’altres institucions
- Centre d’Atenció Primerenca
Es fa constar que el/la Professor Tècnic de Servei a la Comunitat de l’E.O.E.P.
que atén al centre serà l’encarregat/da de coordinar les actuacions amb aquestes
institucions de caràcter social. Les de caràcter cultural i esportiu seran coordinades
per part de l’AMIPA i/o l’Equip Directiu.
El centre acceptarà la col·laboració de qualsevol Institució Pública o Privada
sempre que sigui en benefici dels/les alumnes i sigui aprovada pel Consell Escolar.
D’igual forma, les instal·lacions i material del Centre es posaran a disposició de la
Comunitat amb la finalitat esportiva i cultural, sempre que no sigui amb ànim de
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lucre, no interfereixin l’activitat escolar, siguin aprovades pel Consell Escolar i hi
hagi un responsable de les activitats i dels mitjans que es posessin a disposició seva.

9. Projectes:
Aquests són els projectes que es duen a terme al nostre centre:
- Programa d’Atenció a la Diversitat.
- Pla d’acollida.
- Projecte d’Anglès a Educació Infantil.
- Pla de Convivència.
- Programa Padrí Lector
- Programa de millora de l’ortografia
- Tractament de la informació
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