PEC_Índex_Act_2020-2021

Projecte educatiu de centre

Índex orientatiu
Índex Orientatiu

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 (en cas de
centres privats)

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

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.

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

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.
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.

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.

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

9. Participació dels alumnes d'educació primària, si n'és el cas, al Consell Escolar (referit
als centres amb EP).

10. Altres programes i plans específics que determini la Conselleria d'Educació i
Universitat (PEI, PMAR1, PRAQ, PISE, ALTER …)

11. Estratègia digital del centre
12. Indicadors d’avaluació del PEC
●
●
●

Mesures per a la difusió
Mecanismes de seguiment
Mecanismes d'avaluació i indicadors d'avaluació que permeten fer el
seguiment i l’avaluació del grau de compliment dels objectius generals i dels
projectes i programes del centre.

1A partir del curs 2022 - 2023 quedaran substituïts pels Programes de Diversificació Curricular (PDC)
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