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1. Introducció.

1.1 Definició del 
PEC

El Projecte Educatiu del CEIP Pau Picasso 
de Badalona és el document que ha de 
guiar l’activitat del Centre. 

Aquest Projecte ha estat elaborat 
conjuntament per la Comunitat Educativa i 
aprovat pel Consell Escolar en data  31 de 
maig de 2007.

Guia de 
l’activitat.

Elaboració. 

1.2  Context

1.2.1 Història del 
Centre.

El CEIP Pau Picasso és una escola pública, 
ubicada al barri de Nova Lloreda, de 
Badalona.

Es va fundar al 1980  i l’any 1992 va 
absorbir el CEIP Antoni Tàpies, situat al 
mateix carrer. 

Del 1992 al 1997 les activitats es van 
desenvolupar a les instal·lacions de les 
dues escoles, fins que el curs 97-98  l’edifici 
de l’antic Antoni Tàpies va a ser ocupat per 
l’IES Pau Casals i , posteriorment, 
enderrocat. 

Des de l’any 1998 les activitats es 
desenvolupen a les instal·lacions originals 
del carrer Pau Picasso, 28.

Escola 
pública.

Fundació.

Noves 
instal·lacions.

1.2.2  Oferta 
educativa i itinerari 

pedagògic.

L’Escola és de dues línies des de P 3 a 6è i 
té continuïtat a Secundària a l’institut de la 
zona IES Pau Casals.

Dues línies.

1.2.3 Distribució del 
edificis i plantes.

L’Escola està distribuïda en dos edificis 
contigus: un dedicat a Educació Infantil i 
l’altre a Educació  Primària. 

Edifici d’E. Infantil.

Edifici Infantil
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1.2.4 Context 
sociocultural.

Té dues plantes, un pati independent, espai 
de jardí i hort. 
 A la  planta baixa ens trobem les aules de 
P 3, aula d’usos múltiples, aula de 
psicomotricitat i serveis.
A la primera planta hi les aules de P 4 i P 5, 
sales de tutories i serveis.

Edifici de Primària.

Té també dues plantes, patis independents, 
pistes esportives,  hort i jardí.

A la planta baixa tenim: el menjador 
escolar, dependències de l’AMPA, serveis, 
aula de música, laboratori, biblioteca, aules 
d’E. Especial, gimnàs i oficines i 
dependències de Direcció.

A la primera planta estan situades les aules 
ordinàries, l’aula d’informàtica, aula 
d’acollida,  d’anglès, tutories i serveis.

L’alumnat de l’escola prové de la zona 
geogràfica d’influència de l’escola, 
principalment els barris de Nova Lloreda, 
Lloreda i Sistrells.

Majoritàriament són de parla castellana i 
d’un nivell sociocultural i econòmic mitjà.

Actualment també tenim un 9% alumnes de 
procedència estrangera, fonamentalment 
de sud-americans, xinesos i magrebins. 

Edifici 
Primària.

Zona 
d’influència.

2. Continguts del projecte.

2.1  Missió. El CEIP Pau Picasso té com a missió 
l’educació integral dels nostres 
alumnes en els aspectes de:
- Creixement intel·lectual i 

desenvolupament personal 
perquè esdevinguin persones 
autònomes amb una formació 
acadèmica i recursos per a 
aprendre; amb esperit crític i 
amb uns criteris de valors ben 

Educació integral.
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fonamentats.
- L’aprenentatge de la llengua 

catalana i castellana, tant a 
nivell oral com a nivell escrit.

- La llengua anglesa que 
comencen a la etapa infantil i 
reforcem a Primària.

- La innovació tecnològica, com a 
eina fonamental de cara al futur.

Oferim horari lectiu de matí i tarda, 
amb serveis complementaris com 
activitats extraescolars, menjador, 
estudi assistit i servei d’acollida 
matinal.

Català i castellà.

Anglès.

Noves tecnologies.

Serveis 
complementaris.

2.2 Trets 
d’identitat

Per aconseguir aquests objectius: 

- Fonamentem l’educació en els 
valors tant intel·lectuals com 
socials, d’igualtat, 
aconfessionalitat,  de solidaritat, 
de diversitat cultural, de 
coeducació i de pluralisme.

Aconfessionalitat: 
L’escola no ha d’adoctrinar ni ser 
sectària, sinó laica i pluralista. Ha de 
mantenir al màxim la neutralitat en 
l’acte educatiu evitant discriminar 
mestres, alumnes, pares i altres 
persones per les seves opcions 
religioses.
Pluralisme i valors democràtics:
L’escola promou el respecte al 
pluralisme i compromís amb els drets 
humans. Cap persona no pot ser 
discriminada per raons de raça, 
ideologia, confessionalitat, llengua, 
sexe, nacionalitat, minusvàlua, ...i es 
posaran els recursos materials i 
humans per a evitar-ho. 
Solidaritat:
Fomentem una educació moral basada 
en la solidaritat i el respecte pels altres. 

Igualtat, solidaritat, 
pluralisme.

Aconfessionalitat.

2.3  Principis 
pedagògics.

Ajudem el nostre alumnat perquè 
aprenguin els continguts específics de 
les àrees, però també els ajudem a 
raonar i a desenvolupar el seu 
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pensament, l’autonomia, la  iniciativa i 
els valors i actituds de respecte i 
participació. Raonament i 

autonomia.

2.3.1 Metodologia. - Fomentem la curiositat, 
l’observació, les actituds de 
respecte i les formes de treball 
cooperatiu i de participació.

- Veiem l’error com un pas 
necessari per anar avançant.

Participació.

2.3.2  Accions   Per a dur a terme la nostra 
metodologia, en funció de les 
necessitats de cada procés 
d’aprenentatge:

- Fem sessions amb tot el grup.
- Fem grups reduïts amb mestres 

de suport.
- Fem sessions de treball 

individual.

Les sortides i activitats fora del Centre 
reforcen el treball de l’aula.

Les especialitats de Música i llengua 
anglesa s’inicien a E. Infantil.

Agrupacions 
diverses.

Sortides.

Música i anglès.

2.3.3  Avaluació. El nostre objectiu és que a l’hora 
d’avaluar, l’alumnat sigui conscient del 
seu propi progrés, per tant donem 
especial importància a l’autoavaluació.

- Avaluem les actituds del dia a 
dia.

- Avaluem els procediments.
- Avaluem els conceptes.

Tot i que l’avaluació la fem de manera 
continuada, també fem exercicis 
avaluatius per poder determinar amb 
més precisió el grau de competències 
de l’alumnat.

A nivell d’escola també fem 
avaluacions sistemàtiques dels 
aspectes curriculars per adaptar-nos a 

Auto-avaluació.

Avaluació contínua. 
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les noves situacions. 

 
2.3.4 Tractament de 

la diversitat.
Tenim en compte la diversitat de 
l’alumnat, tant a nivell de capacitats, 
com  d’ideologies i procedència.

Comptem amb l’assistència setmanal 
de l’Equip d’Assessorament 
Psicopedagògic ( EAP), també amb la 
col·laboració del CREDA i dos 
especialistes, a jornada completa, 
d’Educació Especial, per tractar aquells 
alumnes amb possibles necessitats 
educatives especials.

També disposem d’un Aula d’Acollida 
on reforcem els aprenentatges i 
ajudem a integrar els alumnes 
nouvinguts.

EAP

CREDA

E. Especial

Aula acollida.

2.3.6  Activitats 
escolars 

complementàries.

Ampliem l’entorn educatiu fora del 
recinte escolar:

 Fem sortides i colònies escolars al 
llarg de tota l’escolaritat.

Organitzem actes culturals: literaris, 
musicals, esportius i teatrals.

Participem de les ofertes educatives de 
la ciutat.

Treballem altres valors: educació vial, 
ambiental, la salut, la higiene o 
l’alimentació, etc.

Integrem les festes tradicionals i 
populars del nostre país.

Sortides i colònies.

Campanyes

Festes

2.4 Entorn 
Educatiu

La funció educativa del CEIP Pau 
Picasso de Badalona depèn en bona 
mesura dels recursos dels quals pugui 
disposar.

És competència de les 
administracions, locals i autonòmica, 
vetllar per la disponibilitat d’aquest 
recursos.

Recursos.
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2.5 Organització 
del Centre i 
participació.

2.5.1 Objectius.

2.5.2  Línies 
d’actuació.

Incentivar la participació de tota la 
comunitat educativa, fomentar i 
augmentar la coordinació i participació 
de tots els seus membres en la gestió 
del Centre.

Desenvolupar les línies d’actuació que 
aquest projecte preveu, identificar-ne 
els obstacles i cercar solucions.

Apropar l’escola al territori.
Permetre que el professorat pugui 
desenvolupar l’exercici del seu treball 
amb el màxim de professionalitat i amb 
disposició de recursos suficients.

Establir una dinàmica d’avaluació de 
l’Escola, en els termes que preveuen la 
legislació i la normativa vigents.

Coordinació

Professionalitat.

2.5.3  Règim Intern. El Reglament de Règim Intern (RRI) és 
un recull ordenat de normes que 
regeixen l’organització i les 
interrelacions de la vida escolar. Està 
aprovat pel Consell Escolar.

En el RRI es regulen les competències, 
drets i deures de cada membre de la 
Comunitat Educativa, així com les 
sancions que del seu incompliment es 
poguessin derivar.  

Normes 
d’organització

Drets i deures.

2.5.5   Informació i 
comunicació.

Es considera que la informació i la 
comunicació és un element clau dins la 
comunitat educativa per assolir un 
adequat funcionament, coordinació i 
participació en l’activitat de l’escola.

Es potenciarà la pàgina web.
Complementen aquesta funció:
- Les reunions amb les famílies i 

Web escolar
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els mestres.
- Les reunions amb l’ AMPA.
- Les comissions conjuntes de 

treball.
- Les circulars informatives a les 

famílies.
- Xerrades i col·loquis que 

s’organitzen.
- Els cartells informatius.

 

Reunions i 
entrevistes.

2.6 Serveis i 
activitats 
extraescolars i 
complementàries.

Les activitats complementàries i 
extraescolars que s’impulsen són:
- Servei d’acollida matinal.
- Temps de migdia i menjador.
- Activitats extraescolars.
- Casals d’estiu.

2.6.1  Acollida 
matinal.

Hi ha un servei d’acollida matinal de 8 
a 9 del matí i organitzat per l’AMPA.

De 8 a 9hores.

2.6.2  Temps de 
migdia.

El temps de migdia representa un 
important temps educatiu fora del 
currículum escolar, ja que representa 
un terç de l’activitat escolar.
És un temps d’aprenentatges i de 
consolidació de conductes i hàbits.
Aquest temps és organitzat per una 
empresa de monitoratge, sota la 
supervisió de l’Equip Directiu i el 
Consell Escolar.

Menjador

2.7 Seguretat L’escola disposa d’unes normes 
bàsiques que permeten assegurar al 
màxim el benestar de les persones i 
els bens públics en les seves 
instal·lacions.

El CEIP Pau Picasso disposa d’un Pla 
d’Emergència del Centre Docent 
(PECD) adequat a la normativa legal.

Aquest PECD  és revisat 
periòdicament per tal d’estar al dia, tant 
en les seves definicions com en la 
seva pràctica.

Pla d’emergència.
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Cada curs es realitzen un o més 
simulacres d’emergència amb el vist-i-
plau de l’Equip de Bombers de 
l’Ajuntament de Badalona.

3. Renovació i actualització del projecte.

3.1 Sistema 
d’actualització

El PEC del CEIP Pau Picasso vol ser 
un projecte viu que es contrasti amb la 
realitat de la seva implementació. Això 
vol dir que es revisarà i modificarà 
sempre que es consideri convenient, 
d’acord amb la Memòria Anual. 

Totes les modificacions intentaran 
comptar amb la participació de tots els 
membres de la Comunitat Educativa i 
seran aprovades pel Consell Escolar.

Actualització.
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