
PROJECTE EDUCATIU DE L’ESCOLA COVES 

D’EN CIMANY 

 

 

MISSIÓ 

L’Escola Coves d’en Cimany és un centre educatiu que té com a 

missió donar una educació de qualitat per a  formar ciutadans i 

ciutadanes competents, responsables i capaces de viure en un món 

canviant dotant-los de valors i principis democràtics. Aquesta 

educació té en compte l’entorn on es desenvolupa, la diversitat 

cultural i lingüística i les diferents necessitats educatives de 

l’alumnat. L’objectiu és l’excel·lència educativa i la cohesió social. 

 
VISIÓ 
 
L’Escola Coves d’en Cimany entén l’educació com un procés de 

creixement que desenvolupa de manera progressiva i harmònica 

totes les capacitats (intel·lectuals, socials afectives i físiques) dels 

nostres alumnes. 

 
Basant-nos en el nou paradigma de l’educació fem que l’educació 

emocional en tingui un pes molt important a la vida d’escola. 

Treballem des de l’afecte i la cordialitat fent que cadascú es senti 

part important de l’escola i intentant atendre totes les singularitats i 

respectant tots els ritmes evolutius i capacitats intel·lectuals 

individuals de cada alumne i alumna. 

 

Orientem l’entorn educatiu perquè l’alumne sigui el centre de 

l’aprenentatge  i alhora promovem la interacció social perquè 

considerem que l’aprenentatge és de naturalesa social. Treballem 



per estimular la curiositat, la investigació, la reflexió, l’esperit crític i 

la creativitat. Als nostres alumnes els demanem esforç i superació 

sense carregar-los, a la recerca d’un equilibri per assolir un 

aprenentatge eficaç. El nostre objectiu és formar persones capaces 

de viure en un món canviant,  posant al seu abast mecanismes per 

ser reflexius, per saber escoltar i comparar arguments, per exposar 

les pròpies idees i ser capaç de refer-les, si cal, fins a formar-se una 

opinió pròpia. 

 
VALORS 
 

Els valors que transmet l’Escola Coves d’en Cimany es concreten 

en: 

- L’acolliment emocional de l’alumnat. 

- El respecte per la diversitat.  

- La cohesió social i la integració democràtica de la comunitat 

educativa.  

- La participació i la col·laboració amb l’entorn social. 

- L’esforç i la resiliència com a mitjà per aconseguir el 

creixement personal. 

- La innovació educativa per donar resposta a les necessitats 

educatives de l’alumnat. 

 

TRETS D’IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 

 
L’escola és una comunitat d’aprenentatge des de fa 4 anys i 

confiem en l’important paper que en té en l’educació dels nostres 

alumnes la participació de les famílies i dels diferents agents de 

l’entorn. La decisió de ser Comunitat d’aprenentatge va sorgir a la 

nostra escola fruit de la reflexió, veient el projecte com una 



oportunitat de transformar globalment el centre cap a un model 

més inclusiu i acollidor, vinculant professorat, alumnes i agents del 

territori amb accions adreçades a l’assoliment de l’èxit educatiu de 

tot l’alumnat i la superació de conflictes, veient el projecte com una 

oportunitat de promoure el diàleg, la participació, el coneixement, 

la diversitat cultural, la solidaritat, l’autonomia, l’autocrítica, la 

responsabilitat i l’esforç, entre l’alumnat i entre tots els membres 

que es relacionen amb l’escola.  

L’escola és  promotora i canalitza una gestió institucional 

participativa i democràtica on les decisions, després d'àmplies 

deliberacions, es prenguin per consens. Promovem un Consell 

Escolar i un AFA amb veu i vot que col·labora a construir l’escola 

plegats. L’aportació dels membres de la comunitat educativa 

genera aprenentatge per a qualsevol dels seus integrants, per la 

qual cosa en surten beneficiats de manera significativa els alumnes 

de la nostra escola. 

La Comunitat d’Aprenentatge la entenem dins d’un marc inclusiu. 

La inclusió dels alumnes a l’escola ha de ser un element 

vertebrador per tal de lluitar contra la segregació de qualsevol 

tipus, per tal de generar les millors formes d’aprenentatge entre els 

nens i nenes i els adults, així com per aprofitar la millora de la 

convivència com a font de coneixement, de cultura i de relació.  

El claustre de l’escola és un equip cohesionat i il·lusionat que es 

forma professionalment permanentment, escollint les formacions 

fruit d’una prèvia reflexió i intentant renovar-se i formar-se en 

metodologies innovadores que generin aprenentatges significatius. 



A més de fer formacions també participa en seminaris, visites, 

cursos, jornades… 

 
La nostra escola és un fidel reflex d’una societat multicultural. Des 

d’uns anys cap aquí, el barri  ha anat rebent onades migratòries 

procedents de diverses zones geogràfiques (Marròc, Sud-Amèrica, 

est...) i en aquest sentit i des del centre, es fomenta el 

desenvolupament de valors com la solidaritat i el respecte com a 

principis bàsics de la convivència i la pau i s’accelera la integració 

dels nouvinguts a partir, entre altres mesures, de l’aplicació 

personalitzada del Pla d’Acollida.  

 

Confessionalitat  

L’escola és una escola laica i és i vol ser ideològicament pluralista. 

El nostre alumnat prové de cultures variades i això ens reforça en la 

idea de mostrar un absolut respecte envers totes les ideologies i 

creences i intentant donar-li les informacions tan objectivament com 

es pugui perquè progressivament es formi els seus propis criteris i, 

analitzant la realitat, pugui prendre decisions responsables. La 

família ha d’ajudar els seus fills/es en aquest procés, sobretot a 

partir de les seves pròpies vivències i amb el diàleg amb ells/es. 

Defugim qualsevol tema d’adoctrinament i la religió es presenta com 

un fet cultural que ajuda a comprendre la nostra tradició, així com 

moltes manifestacions artístiques i històriques.  

 

Llengua  d’ensenyament i  d’aprenentatge  

 

La llengua vehicular i d’aprenentatge del centre és el català. 

Aquesta és la llengua emprada a l’escola en qualsevol tipus 



d’activitat desenvolupada en horari lectiu i extraescolar. Malgrat que 

hi ha un clar predomini en l’ús social del castellà entre la població 

escolar que acollim, resultat de la realitat social i cultural de les 

seves famílies, es tendeix cap una progressiva normalització de l’ús 

del català com a llengua de comunicació. 

 
Amb tot, l’escola vetlla per adequar els seus mitjans, recursos i 

serveis per tal que no es produeixi cap tipus de discriminació en l’ús 

i l’aprenentatge de les dues llengües oficials. 

 
El castellà s’introdueix sistemàticament, com a segona llengua, al 

cicle Inicial. La llengua estrangera que s’estudia a l’escola és 

l’anglès  i s’introdueix a P3 amb l’especialista d’anglès.  

 
La Coeducació  

D’acord amb els principis d’igualtat de drets i no discriminació que 

inspiren la nostra activitat educativa, l’ensenyament que es 

proporciona als nens i nenes és igualitari i es desenvolupa en un 

marc de coeducació. Per això, es duen a terme les accions 

pedagògiques i metodològiques oportunes per tal de promoure la 

igualtat de sexe en tots els àmbits i eliminar prejudicis i estereotips 

socials, culturals i lingüístics. No pretenem formar nens o/i nenes 

sinó a persones autònomes i autosuficients per a les quals el sexe 

no suposa limitacions.  

 
    
Tractament de la diversitat  

La diversitat la considerem un fet positiu i enriquidor per a la totalitat 

de l’alumnat i acceptem la diversitat, no com a un problema, sinó 



com a oportunitat  de conèixer altres cultures. L’escola Coves d’en 

Cimany és una escola inclusiva on respectem la diversitat dels 

nostres i les nostres alumnes. Tot l’alumnat és diferent i tothom té 

dret a una educació completa i integral, per això respectem els 

diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat i els ajudem a avançar i 

donar el millor d’ells i d’elles mateixes. Tenim dissenyats uns 

suports i protocols d’actuació per donar l’atenció individual a cada 

alumne per fer possible una integració acadèmica, cultural, social, 

lingüística i personal. Contem amb un potent equip d’especialistes 

(mestres d’educació especial, aula d’acollida,...) que mantenen una 

forta relació i un intens treball en xarxa amb la resta de serveis 

educatius i vetllem per l’equitat. 

 

Pluralisme i valors democràtics  

Considerem que s’han d’acceptar i respectar diferents idees i 

formes de pensar  i que s’han de fomentar en l’alumne actituds de 

diàleg i de tolerància davant les diferents manifestacions d’una 

societat plural i democràtica.  

Procurem fomentar en l’alumne una actitud crítica i responsable 

davant la societat, en la defensa de la pau, la igualtat de drets, la 

solidaritat i l’actitud de participació i cooperació.   

Treballem la cooperació, la coeducació, el respecte, el diàleg, la 

integració, la laïcitat i el respecte als drets humans. 

Ja des d’infantil introduïm hàbits d’autonomia i responsabilitat, amb 

la intenció de compartir responsabilitats en l’organització del grup 

classe, i els ensenyem a ser cada vegada més autònoms. Alhora 

també els eduquem en la sociabilitat ensenyant-los a viure en grups 



heterogenis, fomentant i potenciant les relacions positives, l’afecte i 

la col·laboració amb la resta de companys/es d’escola. Treballem 

de manera important  la gestió de les emocions i la resolució dels 

conflictes. 

 

Identitat cultural 

L’Escola és un important transmissor dels valors culturals. Pretenem 

donar a conèixer als alumnes el nostre país i la nostra cultura i 

despertar en ells el respecte i l’estima. Alhora volem que en 

participin per tal que sigui una cultura viva,  Promovem el 

coneixement de Catalunya i les seves tradicions a partir de les 

festes i l’àmbit artístic. 

Amb el projecte “patrimonia’m” també aconseguim treballar 

conèixer, respectar, conservar i difondre, l’espai patrimonia’t (els 

antiaeris de la Rovira) i de retruc la ciutat de Barcelona. 

 

Educació Actitudinal 

Donem molta importància a tot un seguit d’aspectes que fan 

referència a l’educació en valors i actituds  per tal d’aconseguir un 

desenvolupament satisfactori en certs hàbits i pautes de 

comportament:  a nivell individual, a nivell social i de respecte a 

l’entorn en particular i del medi ambient en general.   

 

Educació per la salut 

L’escola es caracteritza per esdevenir un entorn que afavoreixi la 

salut, entesa com l’estat de l’organisme que garanteix el 



desenvolupament físic, psíquic, afectiu i social de l’individu. 

S’inclou en el desenvolupament del currículum una especial 

atenció a la salut física vetllant per tal que l’alumnat incorpori hàbits 

de pràctica esportiva regular i hàbits d’higiene.  

 

Educació emocional 

L’escola considera molt rellevant el desenvolupament de la 

intel·ligència emocional i l’entén com una forma d’interactuar en el 

món dels sentiments. Aquesta engloba habilitats com el control 

dels impulsos, l’autoconsciència, la motivació, l’entusiasme, la 

perseverança, l’empatia, la resolució positiva de conflictes, 

l’autoconfiança, l’autoestima, l’assertivitat, el domini de l’angoixa i 

de la irritació, expressar la gratificació, etc. Així doncs, l’escola 

treballa en aquest sentit per tal de desenvolupar en els nens i 

nenes un repertori emocional saludable i dotar-los d’una 

intel·ligència emocional que permeti el benestar amb un mateix i 

amb els altres.   

 

Relacions amb l’entorn  

 

L’escola potencia el coneixement de la realitat del barri tant el que 

fa referència al medi físic com a la diversitat social. L’escola 

promou les relacions amb l’entorn participant en activitats culturals 

del barri i de la localitat. Manté una comunicació fluïda amb la resta 

de les escoles del barri i entitats per afavorir la cohesió social.  



 

Educació mediambiental 

 

L’escola està implicada en la sostenibilitat i els valors sostenibles 

estan integrats a les programacions curriculars, promovent el 

respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós dels 

recursos naturals i l’entorn. Des de fa més de 14 anys participem en 

el projecte d’escola + sostenibles per afavorir que l’alumnat es 

mostri més sensible a la cura del seu entorn, començant pel seu 

entorn més proper i fent que alhora que aprenguin a gaudir  d’ell.  

 


