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1. Característiques de l'entorn social, econòmic, natural i cultural del centre,
trets d'identitat i les relacions relació amb els agents de l’entorn. Caràcter
propi.

El col·legi Fra Joan Ballester s’ubica en el centre del poble de Campos. Rep la
majoria del alumnes d’aquest nucli urbà, però també, de manera puntual, de Sa
Ràpita, Sa Colònia o d’altre pobles veïns.
Campos és una població amb un creixement demogràfic significatiu la darrera
dècada. Aquestes famílies majoritàriament provenen de contextos
castellanoparlants o estrangers. El centre ha de tenir molt en compte aquest
entorn social, familiar i cultural, que implica una major competència en llengua
castellana, per tal de millorar l’aprenentatge de la llengua catalana.

El Col·legi Fra Joan Ballester va ser fundat l’any 1943 dins l’Escolania Parroquial
de Campos. Com ho diu el seu ideari és obert a totes les classes socials i optà
per ser gratuït  i concertat.
Forma part de la Fundació Diocesana Ramon Llull.
El centre compta amb les etapes educatives d’educació infantil, primària i
secundària obligatòria.
A l’entorn social del centre trobam una gran varietat motivada per la presència de
distints grups de població: immigrants peninsulars, immigrants sud-americans,
marroquins així com immigrants d’altres nacionalitats (sobretot de la Unió
Europea).
Hem de destacar que en els darrers anys el poble de Campos va creixent
significativament, tant en població com en la construcció d’habitatges. Això ha
produït la saturació dels recursos i serveis del poble (serveis socials, serveis
sanitaris, escoles...).

Els alumnes atesos al nostre centre són majoritàriament campaners. Malgrat tot,
aquests darrers anys s’està produint un gran increment de famílies immigrants
que s’estableixen a la zona. Moltes d’aquestes famílies tenen greus problemes
econòmics i socioculturals.
Aquest poble, acull famílies immigrants, fet que en gran mesura està motivat per
l´ocupació de treball en el sector primari (ramaderia i agricultura), ja que una
cinquena part de la població s’hi dedica.
El fet de ser un centre integrat on els alumnes poden fer les tres etapes
educatives (EI, EP i ESO) justifica, en part, la gran demanda de places que tenim.

A partir de l’observació directa dels usos lingüístics, tant formals com informals,
dels diferents àmbits de la comunitat educativa, el centre vol donar resposta a les
necessitats detectades en relació a la millora, en tots els àmbits, de la
competència comunicativa, tant en català, en castellà, com en anglès.

Caràcter propi de la nostra escola:

● Educam per a la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau com a valors
harmonitzadors de l'ideal humà de la persona.

● Orientam els alumnes en la descoberta del seu propi projecte de vida i
cooperam en la seva realització.



● Afavorim la coherència entre la fe i la ciència, els valors i les actituds dels
creients i, en la mesura de les nostres possibilitats, la seva integració en la
comunitat parroquial.

● Ensenyam la religió catòlica i promovem la formació d'uns alumnes
conscients i responsables mitjançant un plantejament fonamentat i crític de la
qüestió religiosa.

Trets d’identitat:

1. Confessionalitat: assumim els valors propis de l'ètica cristiana i
promovem la formació d'uns alumnes conscients i responsables
mitjançant un plantejament fonamentat i crític de la qüestió religiosa.

2. Pluralisme i valors democràtics: manifestam el nostre respecte
envers les ideees de les persones i optam per la vigència dels valors
democràtics i constitucionals.

3. Coeducació: assumim el principi d'igualtat entre les persones sense
cap mena de discriminació per raons de sexe.

4. Llengua: el centre assumeix els principis de la Llei de Normalització
Lingüística (1986) a fi i efecte de garantir que al final de l'escolaritat
obligatòria els alumnes tenguin un domini adequat de les dues
llengües oficials, amb total respecte dels drets lingüístics individuals i
amb la voluntat de fer que la llengua pròpia de les Illes Balears sigui
cada vegada més present en l'ensenyament i en la vida del centre.

5. Metodologia: postulam els principis de l'aprenentatge significatiu des
de la perspectiva de l'alumne com a constructor del seu propi
aprenentatge. La tasca docent es basarà en el foment de l'activitat i la
iniciativa, el respecte a les capacitats i als ritmes evolutius individuals,
en la integració de l'entorn immediat i mediat, en la recerca de la
consolidació del mètode científic, en la connexió entre la teoria i la
pràctica i en l'afavoriment de l'autoaprenentatge. L'ordre i la disciplina
han de basar-se en le respecte mutu, el diàleg i la solidaritat.

6. Gestió institucional: s'orienta a l'assoliment dels objectius educatius
per part dels alumnes, per tant, suposa una organització ben definida
que compta com a element indispensable amb la participació real i
efectiva en la gestió, mitjançant l'acció dels representants
corresponents, d'acord amb cada un dels àmbits de responsabilitat que
tenguin atribuïts.

7. Projecció social: la interacció centre / famílies / localitat, a l'efecte de
fer de l'escola un focus emissor de pautes culturals i convivencials,
d'acord amb els trets que ens identifiquen, constitueix un compromís
que el centre assumeix plenament.



2. Els objectius educatius establerts per la comunitat educativa i els valors
educatius als quals el centre dóna prioritat.

● Ubicar l’alumne al centre dels processos d’ensenyament-aprenentatge i el
feim protagonista del seu aprenentatge.

● Prioritzar el treball actiu i participatiu de l’alumnat a través d’activitats que
requereixen  la cooperació i el treball en equip.

● Concebre l’alumne com un ésser complex i multidimensional i dissenyam els
processos d’ensenyament-aprenentatge tenint en compte tots els àmbits de
la persona, per tal de respectar i potenciar els talents i aptituds personals dels
nostres alumnes.

● Fomentar la creativitat i la imaginació a partir del treball basat en les
intel·ligències múltiples.

● Impulsar la investigació i la reflexió perquè l’alumnat, a més de consumidor i
receptor, sigui  productor i emissor de coneixement.

Concebem el nostre centre com a comunitats d’aprenentatge on tots aprenem de
tots. Per tant, entenem que la tasca docent és una tasca d’equip. Aquest punt de
partida ens  orienta a:

● Aplicar el treball interdisciplinari i contextualitzat utilitzant metodologies
actives.

● Dissenyar activitats d’ensenyament-aprenentatge amb una planificació prèvia,
elaborada  i consensuada per tot l’equip docent.

● Cercar i experimentam contínuament noves metodologies que facilitin el
procés  d’ensenyament-aprenentatge de qualitat de tots els alumnes.

● L’avaluació està immersa dins el cicle de millora continuada. Creim en
l’avaluació com a instrument de millora dels processos
d’ensenyament-aprenentatge. En aquest sentit, incorporam els alumnes en
la reflexió sobre els aprenentatges, avaluam en equip i percebem l’avaluació
com un instrument positiu i de millora contínua tant de l’alumnat com del
professorat.

Creim que l’aprenentatge dels alumnes ha de revertir en la millora de la societat.

Les prioritats d'actuació per poder dur a terme aquest projecte educatiu de centre es
basaran en:

- Període d'adaptació a educació infantil, establint les actuacions per a una
millor integració al nostre centre.

- Escola matinera i menjador per a totes aquelles famílies que hagin de fer ús
d'aquests serveis.

- Pla d'atenció a la diversitat amb suport específic dins les aules i
desdoblaments a certes àrees.

- Pràctiques logopèdiques a l’etapa d’educació infantil.
- Immersió lingüística des d'educació infantil.
- Tractament de les tres llengües, catalana, castellana i anglesa des d'una

perspectiva constructivista tenint en compte el procés d'adquisició de la
llengua, introduint l'anglès a partir dels 3 anys.

- Pla d'avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics, per poder
analitzar a partir de les conclusions de les sessions d'avaluació com millorar
els nostres resultats i plantejar propostes de millora.



- Incorporació de l’educació emocional a partir de les activitats de formació
realitzades, fent una transferència directa dins l'aula a través de l'hora de
tutoria setmanal.

3. Principis, metodologia i criteris bàsics que caracteritzen el centre referits a
la intervenció educativa, l’orientació i l’avaluació, propis d’un aprenentatge
competencial orientat a l’exercici d’una ciutadania activa.

PRINCIPIS REFERITS A L’ALUMNAT

1. El centre postula la seva voluntat envers la formació en valors.

Objectiu
general del
centre

1.1 Potenciar els valors encaminats al respecte als altres,
fomentar el sentits de la llibertat, de la convivència i del gust
pel treball ben fet.

Objectiu
d’Educació
Infantil

Iniciar-se en el coneixement i la valoració de les normes
bàsiques que requereixen la convivència, la llibertat, la
responsabilitat i el respecte propi i d'altri.

Objectiu
d’Educació
Primària

Mostrar-se participatiu i solidari de forma responsable i
respectar els valors propis i d'altri, per exercitar-se en els
principis bàsics de la democràcia.

Objectiu
d’Educació
Secundària
Obligatòria

Mostrar un tarannà obert, democràtic i participatiu, tant en les
relacions amb companys com en activitats, pròpies de l'edat,
en què pugui intervenir.
Conèixer i aplicar els seus drets i deures.

2. El centre es compromet en la voluntat de contribuir a la conformació de
l'esperit crític fonamentat dels alumnes així com al desenvolupament de les
seves capacitats creatives per tal que siguin capaços de fer un ús adequat
dels mitjans de comunicació social (audiovisuals, informàtics...)

Objectiu
general del
centre

2.1. Potenciar la necessitat d'estar informats i oberts a la
comunicació desenvolupant les capacitats d'anàlisi i de síntesi.

2.2. Saber plantejar, on correspongui, les seves intencions amb
esperit crític constructiu, en els àmbits corresponents i amb els
mitjans escaients.



Objectiu
d’Educació
Infantil

Evocar aspectes diversos de la realitat o producte de
l'imaginació i expressar-los fent ús de les possibilitats que
ofereix el joc simbòlic i d'altres formes de representació de la
realitat.
Valer-se per ell mateix en les activitats habituals escolars i
extraescolars per poder satisfer les seves necessitats bàsiques
de salut i benestar corporals.

Objectiu
d’Educació
Primària

Aprendre a analitzar de forma crítica els continguts dels mitjans
de comunicació diferentciant els missatges de contingut cultural
vàlids i desenvolupant una actitud reflexiva, crítica i creativa.

Comunicar les seves opinions i sentiments aplicant el
pensament lògic i la capacitat creativa pròpia. Valorar les
opinions crítiques dels altres.

Objectiu
d’Educació
Secundària
Obligatòria

Obtenir i tractar informació: buscar-la, entendre'n les formes en
què es trobi disponible, seleccionar-ne el que pugui ser
pertinent per a una finalitat immediata i presentar-la als altres,
quan calgui, de manera útil i entenedora.

Contribuir al desenvolupament del seu propi cos, adoptar hàbits
de salut i benestar i mostrar-se crític front a temes conflictius
com el tabaquisme, l'alcoholisme, la drogodependència, o
d'altres.

3. El centre opta per una educació personalitzada i integral de l'alumne.

Objectiu
general del
centre

3.1. Adequar l'oferta educativa a les necessitats de l'alumnat,
potenciar l'acció tutorial i desenvolupar estratègies
d'aprenentatge diverses que s'adeqüin a les característiques
diferenciades dels alumnes.

Objectiu
d’Educació
Infantil

Afavorir el procés d'autonomia de l'infant per fer-lo capaç de
viure unes relacions estables i afectives amb si mateix i amb els
altres.

Objectiu
d’Educació
Primària

Conèixer i acceptar la pròpia identitat, les seves possibilitats
afectives i de relació. Manifestar un progrés vers l'autonomia i
iniciativa personal a l'hora de valorar situacions i de prendre
decisions per resoldre-les.

Objectiu
d’Educació
Secundària
Obligatòria

Assolir una representació equilibrada de si mateix mitjançant
l'adquisició dels principis d'autoestima que estimulin l'alumne
cap a actituds de superació personal i d'integració amb els
altres, amb rebuig d'actituds d'impaciència, intolerància,
menyspreu, egoisme antagonisme, etc.



4. El centre assumeix els principis que defineixen l'aprenentatge significatiu,
l'aplicació d'una metodologia activa i participativa així com d'afavoriment
dels aprenentatges motivadors i funcionals que contribueixin a l'assoliment
de l'autonomia personal.

Objectiu general del
centre

4.1. Aplicar metodologies participatives, que propiciïn
l'activitat, respectin seqüencialment la globalitat, la
interdisciplinarietat i el rigor científic.

4.2. Seleccionar experiències i activitats que fomentin
la realització i construcció d'aprenentatges a partir
d'experiències vivenciades i continguts ja assumits.

4.3. Afavorir la iniciativa dels alumnes en el propi
procés d'aprenentatge així com aquells plantejaments
educatius que tendeixin a la configuració de
l'autoestima personal.

Objectiu d’Educació
Infantil

Desenvolupar estratègies d'aprendre a aprendre.

Objectiu d’Educació
Primària

Desenvolupar estratègies d'aprendre a aprendre.
Seguir un procés de planificació i de realització
d'activitats senzilles per afavorir, incrementar i
desenvolupar la capacitat dels alumnes per resoldre
necessitats de la vida quotidiana: identificació,
planificació, disseny, realització de tasques pertinents,
verificació de resultats i expressió del procés.

Objectiu d’Educació
Secundària Obligatòria

Desenvolupar estratègies d'aprendre a aprendre.
Aplicar el pensament inductiu-deductiu utilitzant els
coneixements adquirits, per resoldre de forma creativa
problemes diversos.
Seguir un procés de recerca, tractament i comunicació
d'informació, amb les eines apropiades i conegudes.
Manifestar autonomia i iniciativa personal en propi
procés de l'aprenentatge.

5. El centre es proposa integrar, des del punt de vista didàctic, els recursos
que ofereix l'entorn mitjançant el foment de la curiositat i la necessitat
d'aprendre a descobrir, com a bases del procés d'adquisició del mètode
científic i del desvetllament d'actituds positives i actives envers aquest
entorn.

Objectiu general del
centre

5.1. Afavorir la recerca d'informació dins l'entorn i
promoure l'ús dels recursos del medi.
5.2. Potenciar com a recurs didàctic les sortides



escolars per conèixer l'entorn.
5.3. Despertar i afavorir actituds respectuoses amb
l'entorn, considerat en sentit ampli.

Objectiu d’Educació
Infantil

Observar i explorar el seu entorn físico-natural més
immediat, identificar les característiques més
importants i adients a l'edat i establir les relacions més
significatives.
Mostrar una actitud de curiositat, d'esment i respecte
per l'entorn.
Utilitzar els recursos que el centre escolar, el barri i el
municipi ofereixen.

Objectiu d’Educació
Primària

Identificar problemes senzills, plantejar-se interrogants
a partir de la seva experiència i aplicar una observació
sistemàtica utilitzants tots els recursos que el centre
escolar, el barri, el municipi i la Comunitat Autònoma
puguin oferir.
Comprendre i establir relacions entre fets i fenòmens
de l'entorn natural i social utilitzant tots els recursos
que el Municipi i la Comunitat Autònoma puguin oferir.
Contribuir a una visió global dels problemes relacionats
amb el medi ambient.
Contribuir a la defensa, conservació i millora del medi
ambient

Objectiu d’Educació
Secundària Obligatòria

Mostrar interès i respecte per la vida en el context
ecològic, començant per l'entorn immediat.
Reflexionar sobre com el fet de viure en societat
-especialment dins el col.lectiu social immediat:el
centre educatiu, el barri, el municipi i la Comunitat
Autònoma- influeix i provoca que ell influeixi damunt
d'altres persones.
Informar-se que la vida i la condició humana exigeixen
conèixer-ne els elements cabdals del passat, del
present i les perspectives de futur.
Relacionar els aspectes ecològics, socials i històrics
del nostre context immediat amb altres contextos:
contorns geogràfics, Estat, Europa, el món.

6. El centre, en el marc de la legislació vigent, opta per l'ús progressiu de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears com a llengua vehicular i de
l'aprenentatge, amb un tractament específic del castellà i la incorporació
gradual mitjançant una didàctica escaient de l'anglès i, en el seu cas, d'una
altra llengua estrangera.

Objectiu general del 6.1. Incrementar la presència i ús de la llengua



centre catalana en l'ensenyament, les comunicacions i la vida
del centre.
6.2. Afavorir un tractament didàctic adequat de les
llengües oficials per tal d'aconseguir al final de
l'escolaritat obligatòria una competència lingüística
equivalent en ambdós idiomes.

Objectiu d’Educació
Infantil

Adquirir una competència comunicativa adient en
llengua catalana que permeti als alumnes una
comprensió i una expressió adequades al seu nivell
evolutiu.
Comprendre i expressar amb naturalitat, correcció i
fluïdesa missatges en llengua castellana, amb
adequació al seu nivell evolutiu.

Objectiu d’Educació
Primària

Comprendre i utilitzar amb propietat i correcció la
llengua catalana, oralment i per escrit, fent-ne un ús
normal com a llengua d'aprenentatge i de
comunicació.
Conèixer i ser capaç d'usar la llengua castellana, a
nivell oral i escrit, de manera apropiada com a vehicle
d'expressió i com a font d'informació.
Comprendre i expressar en anglès missatges senzills
dins un contexte.

Objectiu d’Educació
Secundària Obligatòria

Comprendre i produir, oralment i per escrit, totat mena
de missatges amb propietat, autonomia i creativitat, en
llengua catalana i castellana i, com a mínim en anglès,
fent-los servir per comunicar-se, per a organitzar els
propis pensaments i reflexionar sobre els processos
implicats en l'ús del llenguatge.

7. La innovació tecnològica és un instrument que, usat amb equilibri i sentit
crític, pot servir alhora de recurs didàctic per a l'aprenentatge de diferents
àrees i per a la preparació dels alumnes per a la integració en una societat
moderna. Per això el centre opta per a la integració de les noves tecnologies
com a recurs habitual.

Objectiu
general del
centre

7.1. Usar les possibilitats de les noves tecnologies,
especialment la informàtica, per afavorir els processos
d'aprenentatge dels alumnes.
7.2. Dotar els alumnes d'uns coneixements i tècniques
informàtiques bàsiques que els siguin útils per a la
seva formació i per a la seva futura integració
professional.

Objectiu d’Educació
Infantil

Familiaritzar l'alumnat, mitjançant usos
lúdico-educatius amb la informàtica i d'altres



aportacions tecnològiques.

Objectiu d’Educació
Primària

Possibilitar l'ús sistemàtic de la informàtica per part
dels alumnes com a instrument al seu servei
mitjançant programes escaients (processadors de
textos, programes educatius, etc.)
Dotar als alumnes d'instruments que els permetin fer
un ús racional de les noves tecnologies: informàtiques
i audiovisuals.

Objectiu d’Educació
Secundària Obligatòria

Dotar els alumnes dels coneixements pràctics
necessaris per convertir-los en usuaris habituals però
crítics dels diferents recursos informàtics a l'abast.
Fomentar la consciència que els alumnes entenguin la
informàtica com una tècnica al seu servei i no com una
finalitat en ella mateixa.
Afavorir el coneixement i l'ús de les diferents
possibilitats de les tecnologies a l'abast, particularment
les audiovisuals.

8. El centre manifesta l'assumpció dels valors de la religió catòlica des de
plantejaments fonamentals i crítics, amb respecte a la llibertat, i com a
fonament de la descoberta del propi projecte de vida de la persona.

Objectiu general del
centre

8.1. Potenciar els valors de la religió catòlica amb
afavoriment de les actituds de coherència entre la fe i la
ciència i la integració dels alumnes en la comunitat
parroquial, des de la configuració del seu propi projecte
personal de vida.

Objectiu d’Educació
Infantil

Iniciar-se en el coneixement i pràctica de pautes de
comportament concordants amb la vivència de la religió
catòlica com una experiència lúdica, rica, engrescadora
i oberta als altres.

Objectiu d’Educació
Primària

Assolir les conceptualitzacions bàsiques que permetin
una vivència de la fe amb esperit crític i integrador dels
valors espirituals derivats de la concepció religiosa
explícita.

Objectiu d’Educació
Secundària
Obligatòria

Aconseguir persones capaces de viure la seva fe per
convicció, amb respecte a totes les creences i amb
voluntat d'integració comunitària i amb esperit cívic.



PRINCIPIS REFERITS AL PROFESSORAT

9. El centre es manifesta favorable a la formació permanent del professorat
enfocada a la millora constant de l'acció educativa com a base per a
l'adequació dels recursos humans del centre a les necessitats canviants de
la societat que, per la seva incidència sobre els alumnes han de ser ateses.

Objectiu
general del
centre

9.1. Afavorir i fomentar la participació del professorat
en activitats de formació permanent.
9.2. Donar suport a la realització de projectes
d'innovació educativa impulsats pels propis professors
del centre.

PRINCIPIS REFERITS A LES FAMÍLIES

10.  El centre creu imprescindible la coordinació fluïda entre les famílies i
l'escola, agents educadors compromesos en una tasca comuna. Per això es
dinamitzaran les iniciatives de participació família/escola a tots els nivells.

Objectiu general del
centre

10.1. Adequar l'oferta educativa a les necessitats
sociofamiliars de l'alumnat.
10.2. Formar i informar, de manera sistemàtica, les
famílies sobre aspectes importants de l'educació dels
seus fills.
10.3. Afavorir la col.laboració de les famílies i
possibilitar l'exercici del seu dret i deure a contribuïr a
la millora del procés de formació dels seus fills, en
particular, i del funcionament del centre, en general.

PRINCIPIS REFERITS A LA COMUNITAT EDUCATIVA

11. Necessitat de difondre a tota la comunitat educativa els nostres principis
amb la finalitat de fer competitiva la nostra oferta formativa.

Objectiu general del
centre

11.1. Donar publicitat del Projecte Educatiu de Centre
a tota la comunitat educativa.
11.2. Ésser receptius a les opinions i les aportacions
que la comunitat educativa formuli en relació al nostre
Projecte Educatiu.



4. Objectius del centre amb la finalitat d’aconseguir l’educació en la diversitat i
que es desenvolupen en el Pla d'Atenció a la Diversitat.

● Atendre l’alumnat del centre a partir de la diversitat de cada un d’ells en totes
les àrees del seu desenvolupament (acadèmica, personal, emocional).

● Establir i regular la resposta educativa a la diversitat dels alumnes.
● Detectar les necessitats d’una resposta educativa diferent a l’ordinària i donar

una resposta adequada.
● Atendre i estructurar una resposta a les necessitats dels alumnes que de

manera temporal o permanent presenten necessitats específiques en el seu
procés d’aprenentatge.

5. Tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls, de l'educació en
valors i del desenvolupament sostenible, de la igualtat entre dones i homes,
de la igualtat de tracte i no discriminació i de la prevenció de la violència
contra les nenes i les dones, de l'assetjament i del ciberassetjament escolar,
així com la cultura de pau i els drets humans.

L’Humanisme d’inspiració cristiana és el principi que orienta la nostra tasca
educativa, per tal de poder oferir a la societat d’avui homes i dones, que sobresurtin
i siguin capaços de defensar i sembrar els valors que ens identifiquen, com són
l’amor a la vida, la solidaritat, l’esperança, l’honestedat, la coherència, la justícia i
tants d’altres, tots ells necessaris per construir una vida més digna.

Els principals pilars sobre el quals aixecam el nostre projecte són:
● La dignitat que té la persona per ella mateixa, dignitat que demana que sigui

tractada amb respecte.
● L’equitat, tots som diferents en la naturalesa, però iguals en dignitat.
● La llibertat.
● La vulnerabilitat, això ens demana que el més vulnerable sigui el primer

receptor de la nostra atenció.
● La capacitat d’estimar, valorant el fet que l’amor ens permet transcendir-nos

i realitzar-nos com a persones, ja que no hem vingut al món per ser rics, sinó
per estimar i ser estimats. Dur a l’aula aquestes afirmacions és el repte al
qual, dia a dia, hem de donar resposta per transformar el nostre projecte en
vida per als nostres alumnes.

El nostre centre disposa del Pla de Convivència i, dins aquest, d’un protocol
d’actuació per fer front a les situacions derivades en casos d’assetjament,
discriminació… per motius de desigualtat entre homes i dones, religió, diversitat
sexual, cultural, etc.

6. Les mesures necessàries per a compensar les mancances que puguin
existir en la competència en comunicació lingüística, en llengua castellana i en
llengua catalana.

El nostre centre, seguint les pautes marcades al PEI presentat el juny de 2016,



aposta per una formació integral de l’alumnat des de l’humanisme cristià i el
desenvolupament de la seva competència comunicativa és un objectiu general
que centra l’activitat escolar des de l’E.Infantil fins a 4t d’ESO. Per aquest motiu el
PLC ha de potenciar l’ús habitual de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, i vol garantir el dret de tothom de poder fer servir la llengua per a
finalitats múltiples de manera oral i escrita, sense oblidar l’adquisició de les
capacitats lingüístiques en altres llengües.

Tota la informació escrita (notificacions, circulars...) que donarem als pares serà en
la llengua catalana. També a la pàgina web i a les reunions col·lectives amb les
famílies se seguirà el mateix criteri. Gràcies a l’arribada de famílies nouvingudes
s’ha generat un nou escenari comunicatiu susceptible de condicionar l’ús de la
llengua. És per aquest motiu que l’escola tendrà en compte l’especial situació en la
qual es troben aquests nous membres de la comunitat i cercarà les vies puntuals,
alternatives i particulars per afavorir la incorporació de les famílies a l’escola. Al
mateix temps, s’encoratjarà els familiars dels alumnes per a què aprenguin el més
aviat possible la llengua vehicular de l’escola, la llengua catalana.

S’han establert tota una sèrie d’estratègies organitzatives i curriculars per
desenvolupar la competència comunicativa:

● Coordinació cicles i nivells
A l’hora d’organitzar globalment la programació curricular de les àrees de
llengües, per tal que respongui a les necessitats de l’alumnat del
centre,s’estableix una coordinació entre el professorat d’un cicle o diversos i de
nivells diferents.

● Coordinació entre les llengües curriculars
La integració dels currículums es coordina amb les mesures següents:

- Consensuar els continguts preferents de cada àrea per tal de no repetir-los.
- Combinar les metodologies per afavorir la millora dels resultats.
- Compartir els criteris a l’hora de triar les lectures de cada curs.
- Estandarditzar alguns tipus de proves d’avaluació.

● Biblioteca escolar i foment de l’hàbit lector
El centre no compta amb una biblioteca escolar però el centre disposa de la
biblioteca municipal a l’abast.
Durant el curs escolar es realitzen diferents activitats per incentivar l’hàbit a la
lectura.
A l’etapa d’educació infantil i primer cicle de primària, a dins l’aula hi ha un racó de
lectura on els alumnes disposen de diferents llibres per formentar l’hàbit lector.
Al cicle superior de primària no tenen llibre de text de llengua castellana perquè
realitzen l’assignatura amb un llibre de lectura on es treballen els continguts del
curs utilitzant aquest mateix llibre de fil conductor dels continguts.
A l’etapa de secundària tenen llibres de lectura obligatòria a les àrees de català,
castellà i anglès.



7. Oferta educativa del centre. Estructura organitzativa del centre basada en el
principi de participació i col·laboració dels diferents sectors de la comunitat
escolar.

Al Col·legi Fra Joan Ballester hi treballa un total aproximat de 50 mestres i
professors, repartits en les diferents etapes que ofereix el centre: Educació Infantil,
Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. També hi treballa el personal
no docent, format per la Cap d’Administració, dues secretaries, dues ATE, el
personal de menjador i de neteja.

El centre ofereix una educació concertada que engloba des de l’educació infantil fins
a l’educació secundària obligatòria, distribuïda en un total de 24 grups repartits en
totes les etapes i organitzats en cicles. Hi trobam 6 grups a l’etapa d’infantil i
secundària i els altres 12 es contemplen a l’etapa de primària.

8. Decisions sobre la coordinació amb els serveis socials i educatius del
municipi i altres institucions, per a la millor consecució de les finalitats
establertes

El nostre centre té una bona coordinació amb els serveis socials on feim una reunió
trimestral, i un seguiment molt estret de les famílies que més ho necessiten. També
comptam amb el policia tutor que ens fa xerrades i/o activitats relacionades en les
diferents temàtiques, depenent d’allò que necessitem en aquell moment (educació
vial, xerrades sobre l’ús d’internet, assetjament escolar...).
Volem destacar la bona relació i coordinació que tenim amb l’APA de la nostra
escola, ja que sempre hi són presents  en la nostra pràctica educativa diària.
Amb el CEIP Joan Veny i Clar fa 5 anys vàrem posar en marxa unes jornades
esportives conjuntes, que a causa de la pandèmia fa dos anys que no ho podem fer,
però que tot d’una que  poguem ho tornarem posar en marxa.
També comptam amb l’Ajuntament que quan necessitam alguna cosa (brigada
municipal, espais,...) sempre ens donen una mà en tot el que poden.

9. Estratègia digital del centre.

El curs 2021/22 es posa en marxa el projecte Espiral a 5è i 6è de primària i
s’implanta progressivament fins a 4t d’ESO.

Amb aquest projecte pretenem:
- Augmentar la motivació dels alumnes.
- Millorar la convivència.
- Facilitar la transició de primària a ESO
- Atendre la diversitat de l'alumnat.
- Donar una resposta a un aprenentatge més significatiu amb una metodologia

més activa i al mateix temps cooperatiu.



Du inclosos uns  canvis pedagògics i uns altres tecnològics.
Dins els canvis pedagògics, tot l’equip de professorat de 5è i 6è ha dissenyat el
currículum, triant, seqüenciant i concretant els objectius, els continguts i els
estàndards d’aprenentatge de cada una de les assignatures, així com dissenyar
materials d’una manera molt estructurada i adaptada a les necessitats dels nostres
alumnes.
Pels que fa als canvis tecnològics, també implica una gran novetat. Cada alumne
utilitza el seu propi dispositiu, que és un IPAD.
Es disposa d’un carro de Chromebooks que s’utilitza de 1r a 4t de primària, a les
hores de projectes.
Es disposa d’un carro d’ipads per a secundària que poden utilitzar els professors a
les diferents assignatures, repartides en diferents hores a la setmana, fins que arribi
el projecte Espiral.
A secundària es dediquen hores a robòtica, un projecte que es comença a tercer
d’ESO i es manté fins a quart d’ESO, aquest projecte ajuda a desenvolupar l’esperit
crític i tecnològic de l’alumnat.

10. Indicadors d’avaluació del PEC

Pel que fa a l'avaluació general de tot el procés, aquesta es durà a terme a través
del propi PEC (cada 5 anys), que està estretament relacionat amb la PGA (anual),
on es concreten cada curs escolar les línies mestres d'actuació. Aquestes línies
mestres seran valorades i avaluades a la memòria anual, on es donaran les pautes
per a la PGA del curs següent, generant noves propostes i revisant el projecte en sí.
L'avaluació es durà a terme mitjançant els indicadors establerts a cada objectiu i
àmbit d'actuació formulats anteriorment.Tot aquest entramat de relacions entre els
diferents plans i projectes ens ajudarà a obtenir una avaluació acurada que ens
permetrà millorar la qualitat educativa del nostre centre.
L'equip directiu, amb l'ajuda de la resta de la comunitat educativa, intervendrán en
tota aquesta avaluació ajudant a recollir informació per elaborar els diferents plans i
projectes futurs.
Com a instrument d'avaluació d'aquest projecte serà molt vàlid poder comptar amb
els resultats de diferents qüestionaris que es distribuiran als estaments de la
comunitat educativa. El PEC es publicarà a la pàgina web del centre així com tots
els altres documents institucionals per a la seva consulta, per poder demostrar una
total transparència.


