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Aquest projecte educatiu vol ser un instrument que permeti millorar la gestió de l’Escola,
que afavoreixi l’acció coordinada de tots els seus membres, que doni pautes clares per
tal de reduir les contradiccions i els esforços inútils, que aclareixi els propòsits del nostre
centre educatiu, per generar motivació i incentivar el treball de mestres i alumnes. Ha
de ser una proposta integral que permeti dirigir coherentment el procés educatiu dels
nostres alumnes.

És una proposta, perquè l’Escola és dinàmica i sempre necessitarà anar canviant i millorant.

És integral, perquè abasta tots els àmbits de la gestió escolar, tant pedagògics com
institucionals, administratius, humans i de serveis.

El projecte educatiu és de l’Escola Andersen, perquè és el resultat del diàleg i la història
de moltes persones que han fet l’esforç de posar-se d’acord en uns principis educatius.

El projecte educatiu de l’Andersen no vol ser un document administratiu, sinó una
oportunitat per parlar, revisar i posar en comú els plantejaments instructius, formatius i
organitzatius de l’escola.

El projecte educatiu de l’Andersen compromet i lliga pares, mestres i alumnes amb una
finalitat comuna: l’educació.



Situació, comunicacions i entorn immediat
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L’Escola Pública Andersen està ubicada en uns terrenys situats a ponent de la ciutat de
Vic, just al límit amb el municipi de Gurb de la Plana, i ocupa  18.936 m2, dels quals
aproximadament una quarta part són construïts i els altres són de patis i zones d’esbarjo.

La seva situació fa que per arribar a l’Escola calgui utilitzar diferents mitjans de locomoció:
autocars, cotxes propis, bicicletes o altres vehicles.

L’Escola es troba en una zona en procés d’urbanització, en contacte directe amb el medi
rural. Per aquesta raó no forma part de cap barri concret de la ciutat de Vic. Podríem dir
que es troba en la zona esportiva/educativa de la ciutat, ja que en l’entorn immediat hi
ha les instal·lacions del Club Tennis Vic, el Club Patí Vic, els camps de futbol de la UE
Vic i l’estadi d’atletisme de la ciutat, també hi ha, molt a prop, l’Institut de Secundària
Jaume Callís i la Universitat de Vic.

Nivells educatius/Unitats i ràtios

Des de sempre l’Escola Andersen ha estat un centre d’educació infantil i primària.

L’Escola sempre ha estat pensada per permetre aquell contacte humà i d’afectivitat tan
necessari en l’educació.

En la data de redacció del PEC l’Escola és de doble línia, amb dos grups per a cada nivell
des de P-3 fins a sisè de primària.

L’Escola té 18 aules amb una mitjana de 25 alumnes/aula.

La majoria dels mestres de l’Escola són propietaris definitius.

Espais i equipaments

L’edifici i el conjunt de terrenys que l’envolten conformen uns espais molt agradables per
a la pràctica educativa perquè són espais molt oberts, pensats per a fer d’escola i on
alumnes, pares i mestres podem circular lliurement.

Resseguint els diferents espais de l’escola hi trobem:
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· Sis aules d’Educació Infantil preparades per a 25 alumnes a cada nivell. Espais annexos
amb serveis d’higiene personal adequats per rentar-hi i canviar-hi els més petits, per
guardar-hi material divers i les gandules per dormir.

· Dotze aules aptes per a l’Educació Primària, amb els corresponents serveis: lavabos,
sala d’usos múltiples, sala de material i despatx per als tutors.

· Aula de música.

· Sala de professors i despatxos per a la secretaria de l’Escola i visites diverses, amb els
corresponents serveis i les sales de material i reprografia.

· Una biblioteca equipada amb uns 4.000 volums, comptant els llibres de lectura i consulta,
i amb un equip d’audiovisuals.

· Una sala de gimnàs i expressió dinàmica i equipaments diversos per a la pràctica de
l’educació física. Al mateix espai s’hi ha incorporat un escenari de fusta per a les activitats
de teatre.

· Dos espais per a tallers d’expressió plàstica amb els materials adequats per treballar
aquesta especialitat.

· Una aula multiusos.

· Espais exteriors d’esbarjo amb jardins, tres camps de futbol, dues pistes poliesportives,
racons per a la pràctica del bàsquet, un rocòdrom, diverses sorreres i jocs infantils.

· Espais enjardinats per a la pràctica de la jardineria. Un hort, un hivernacle, una bassa
i un racó dedicat al servei meteorològic. Un contenidor per a paper i un altre per a piles
i un compostador de matèria orgànica.

· Un menjador amb cuina annexa, al voltant d’uns 265 m2, equipada per a la preparació
de tot tipus de menjars.

· Dues aules amb ordinadors per a la pràctica de la informàtica educativa. Una d’elles
amb connexió a internet.

· Una aula de música, imatge i so per a audicions musicals, gravacions i muntatges amb
vídeo.

· Un bloc de serveis amb ascensor, espais per a la caldera de calefacció, instal·lacions
d’aigua i electricitat i magatzem d’eines diverses.



Trets d’identitat
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Catalanitat

La llengua d’aprenentatge i de comunicació a l’Escola és el català; en aquest sentit tots
els mestres i el personal no docent de l’Escola han de dominar la nostra llengua i utilitzar-
la com a llengua vehicular.

Entenem la catalanitat com el dret que té tot individu a la cultura d’aquest país (llengua,
art, història, costums, etc.), tant des del punt de vista de coneixements com d’arrelament
al medi.

En aquest sentit l’aprenentatge de totes les matèries tindrà com a bases culturals, socials
i físiques les del nostre país, amb obertura a totes les cultures.

A l’annex d’aquest PEC s’inclou el projecte lingüístic on s’especifiquen el tractament i els
ritmes d’aprenentatge de les diferents llengües que intervenen en el procés educatiu dels
alumnes.

Coeducació

Entenem la coeducació com la condició necessària per desenvolupar tots els aspectes
de la personalitat, qualsevol iniciativa; la igualtat entre homes i dones ha de començar
educant les noves generacions en aquests principis.

La implantació de forma general de la coeducació és un important avenç, però insuficient
si no s’acompanya amb un ambient no discriminatori.

Entenem la coeducació no solament com una pràctica de l’aprenentatge conjunt entre

Laïcitat

La nostra Escola, com a institució pública que és, ha de tenir en compte que forma part
d’un sistema juridicopolític basat en el pluralisme, la llibertat ideològica i religiosa i
l’aconfessionalitat de l’Estat. Per aquestes raons creiem que ha de ser laica, entenent la
laïcitat com la no-identificació amb cap confessió religiosa.

L’Escola opta pel respecte a totes les confessions religioses del professorat, pares i mares
i alumnat, però renuncia a tot tipus d’adoctrinament perquè considerem que l’adoctrinament
pertany a la família i a les comunitats religioses.
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Pluralitat

A l’Escola coexistim pares, mestres, alumnes, monitors i altres educadors de diverses
ideologies (maneres de pensar, creences, idees polítiques, actituds culturals i científiques...).
Entenem el pluralisme com la manera de poder traslluir les diverses opcions ideològiques
en un clima de respecte i llibertat. Tothom ha de poder expressar les seves idees sense,
però, adoctrinar.

Cap membre de la comunitat escolar no pot ser discriminat per motiu de les seves
conviccions. L’Escola ha de dotar els alumnes d’instruments que els ajudin a conèixer les
diferents visions i opcions que hi ha i els ha de proporcionar, progressivament, prou
metodologia per analitzar la realitat social, participar-hi i poder transformar-la des d’un
comportament conscient i autònom i sempre en la perspectiva d’una societat democràtica.

alumnes dels dos sexes, sinó com l’única relació social possible, amb una total igualtat
de drets i obligacions.

L’educació no sexista estarà present en totes les accions educatives que es realitzin a
l’Escola, i es planificaran activitats educatives encaminades a compensar desigualtats,
encara existents a la nostra societat, per qüestions de gènere.

Educació en valors i democràcia

L’Escola ha d’estimular i potenciar en els alumnes un conjunt de valors propis d’una
societat democràtica, els quals podem resumir en:

· L’esperit crític i creatiu.

· La responsabilitat, la participació i el fet de no ser indiferents: saber pensar i raonar.

· El concepte positiu d’un mateix, l’autoestima i la confiança en les pròpies capacitats.

· La coherència i l’esforç personal.

· L’interès i el gust per aprendre a aprendre.

· La capacitat de saber ser feliç i gaudir de la vida.

· La solidaritat, la cooperació i l’actitud per compartir.

· La tolerància, l’acceptació de la diversitat i el respecte als altres, a les minories i a les
llibertats col·lectives.

· L’actitud de diàleg i la capacitat de comunicació.

· La sensibilitat davant les discriminacions i la rebel·lia davant les injustícies.

· La capacitat de sentir-se part integrant del medi. El respecte i la defensa  de la natura,
dels materials i de les coses.

· La defensa i la millora dels drets humans i del pacifisme.
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Aquests valors han d’estar presents en tot l’ambient de l’Escola. Han de presidir constantment
la formació dels nostres alumnes.

Cal reconèixer que sempre hi ha conflictes en l’àmbit de les relacions humanes. L’educació
en valors implica educar en una dinàmica de resolució pacífica dels conflictes, entenent
que el procés és tan educatiu com el resultat.



Línia pedagògica
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L’alumne, el protagonista de l'Escola!

Considerem l’Escola com una institució al servei de la societat, que té cura de la formació
dels nens i nenes, tant en l’àmbit intel·lectual com en el físic, psíquic i social.

L’alumne és el veritable protagonista de l’Escola. L’activitat escolar ha d’estar al servei
de cadascun dels alumnes. És un objectiu bàsic l’ordenació del cúmul d’estímuls i
informacions a què estan sotmesos els nens i nenes, i s’intenta aconseguir la seva
maduració personal i el màxim de coneixements possible.

Les relacions humanes són imprescindibles per poder realitzar un bon aprenentatge

L’afecte ha d’estar present en totes les relacions que es produeixen entre tots els que
formem part de l’Escola. Creiem que tan important és la relació educativa com l’adquisició
de tècniques i continguts bàsics.

Les relacions entre les famílies i l’Escola són importants per tal d’informar, explicar i/o
consultar qualsevol qüestió que afecti la vida escolar i alhora permeti afavorir els
aprenentatges dels alumnes. Els pares han d’estar implicats al màxim possible en la vida
escolar.

L’Escola no admet l’agressió física ni psíquica envers els alumnes. Tots els alumnes tenen
uns drets i uns deures que han de conèixer i complir. Els actes que perjudiquin la societat
escolar hauran de ser justificats pels seus responsables. Si no ho són, caldrà posar unes
sancions raonables que hauran de ser acceptades pels sancionats. El Reglament de
convivència  orientarà sobre aquestes qüestions.

Els principis que conformen aquesta línia pedagògica han estat, gairebé des de l’inici de
l’Escola, els punts de referència de com entenem l’educació dels nostres alumnes.

El projecte curricular de l’Escola ha de desenvolupar i concretar aquesta línia pedagògica
i ha d’ordenar i seqüenciar els continguts que, d’una manera general, aquí s’expliciten.



La societat evoluciona. L'Escola també!

En cap moment l’Escola no presentarà l’ensenyament com un dogma. S’intentarà que
sigui tan científic i objectiu com sigui possible, deixant sempre les portes obertes a la
investigació personal dels alumnes.

El sistema pedagògic de l’Escola no serà immobilista, sinó dinàmic i actiu, i això comporta
una especial preocupació per la formació constant de mestres i pares. En aquest sentit
cal vetllar per un model organitzatiu que promogui accions formatives en el mateix centre
i que promocioni activitats de formació en diferents àmbits a fora de l’Escola.

A una diversitat d'alumnes li correspon una diversitat d'actuacions

Davant d’una població diversa, l’Escola ha d’englobar totes les diversitats possibles, tant
les socials, culturals, ètniques com les que procedeixen d’alumnes amb discapacitats
físiques, psíquiques o sensorials, sempre que les condicions humanes i materials permetin
atendre’ls degudament. L’educació intercultural implica una acció global dirigida a preparar
els nois i noies per viure en una societat multicultural i evitar els perills de la xenofòbia
i l’etnocentrisme.

L’aprenentatge té uns ritmes individuals

L’Escola intenta impulsar equilibradament totes les capacitats dels nois i noies: capacitats
intel·lectuals, però també físiques, afectives, estètiques, expressives, comunicatives i
relacionals.

Som conscients que a una mateixa edat cronològica no li correspon el mateix grau
d’aprenentatge. Per aquesta raó constatem diferents nivells de rendiment acadèmic dintre
de les aules. Cal adequar els continguts als diversos nivells, fent un seguiment individualitzat
dels alumnes amb la possibilitat de flexibilitzar l’organització del grup-classe sense que
això signifiqui cap tipus de marginació per als alumnes més endarrerits i/o avantatjats.

Els aprenentatges dels alumnes han de ser significatius, per això la interacció amb el
medi, el grau de desenvolupament dels alumnes, els coneixements previs i la motivació
són aspectes importants que s’han de tenir en compte en la relació ensenyament-
aprenentatge. La concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge ens dóna
criteris i pautes per a una bona planificació i concreció dels coneixements i els materials.

La globalització i la interdisciplinarietat són metodologies de treball a l’aula que ajuden
a assolir el model d’aprenentatge desitjat amb els nostres alumnes.

L’Escola és part integrant del medi

L’Escola ha d’estar el més arrelada possible al medi natural i social en què es troba;
l’educació ambiental entesa com un eix transversal important ha d’estar present en el
projecte curricular del Centre. L’Escola ha de poder participar en tots aquells actes públics
que, sense contradir aquest projecte educatiu, vagin en la línia de lligar l’escola amb la
societat.
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Treball manual i pràctic junt amb el treball intel·lectual

L’Escola avança en una línia de superar la funció predominantment intel·lectual que tenen
les programacions. L’experimentació i el treball manual han d’estar presents en les tasques
diàries. Algunes metodologies s’han de substituir per tallers o experiències més properes
a les capacitats dels alumnes. Cal buscar nous camins per tal que tots els alumnes puguin
arribar als coneixements desitjats.

Hi ha d’haver la màxima connexió possible entre la teoria i la pràctica, entre el treball i
l’estudi, entre l’escola i el món del treball. En aquesta línia cal potenciar l’orientació
escolar.

Conèixer el propi cos ens ajuda a comunicar-nos

El coneixement del propi cos, el domini i l’organització de l’espai i les activitats físiques,
esportives i d’expressió dinàmica, són elements importants per ajudar als alumnes en
la seva maduració personal i creativa.

Les activitats físiques ben enteses són importants perquè ajuden a autosuperar-se i a
acceptar els propis límits i estimulen la cooperació i el treball en equip enfront de la
competitivitat com a valor principal.

És important manifestar la necessitat de treballar l’educació per a la salut i l’educació
afectiva i sexual com a eixos transversals, segons l’edat i la capacitat de comprensió de
l’alumnat, a fi que puguin enfocar la seva vida de forma responsable i puguin rebre una
bona informació sobre tots els temes que els interessin en aquest camp.

Les tecnologies de la informació i la comunicació a l'abast dels alumnes

La utilització de noves tecnologies ajuda a superar els aspectes predominantment teòrics
dels programes educatius i facilita experiències més properes a les capacitats dels alumnes.

Els ordinadors i els mitjans audiovisuals permeten ampliar els llenguatges i els codis, que
faciliten entendre millor el funcionament de la societat actual.

Llegir i escriure, comptar i parlar, entendre i participar!

En la nostra societat hi ha diversos llenguatges i sistemes de comunicació que transmeten
significacions diverses. A l’Escola han de ser apresos, treballats i interpretats.

L’ensenyament-aprenentatge de la llengua és un àmbit de treball molt important a l’Escola,
tant en els aspectes d’expressió com en els de comunicació.

Els diferents llenguatges matemàtics són necessaris per entendre la contínua evolució
del món i útils per descriure, representar i intervenir en la realitat actual.

Entendre i desxifrar els codis dels mitjans de comunicació actuals, així com saber destriar
i manipular la gran quantitat d’informació que rebem, és un objectiu essencial que cal
assolir.



Creativitat i sensibilitat per gaudir amb el treball ben fet!

L’Escola ha de facilitar que els alumnes puguin desvetllar la pròpia creativitat tot potenciant
la sensibilitat per la bellesa del color, la forma, el so, la comunicació amb els altres i el
gust pel treball ben fet.

L’Escola ha de donar elements que permetin als nostres alumnes interpretar la cultura
musical i la de la imatge.

Provocar processos que ajudin els alumnes a pensar i a raonar!

L’Escola ha d’afavorir l’interès i la curiositat pels fenòmens que ens envolten, tant naturals
com socials, i ha d’utilitzar l’observació i l’experimentació com a bases de les activitats
d’aprenentatge, al mateix temps que s’han de treballar els llenguatges propis de la ciència.

L’educació social ha d’ajudar els alumnes a analitzar les causes que expliquen la realitat
per tal de comprendre com és el món, però també per plantejar-se si és possible millorar-
lo.

Els mestres i les mestres, orientadors i guies dels aprenentatges dels alumnes

Creiem que un bon mestre ha de tenir una bona formació com a professional i unes
aptituds humanes.

Quant a la seva formació professional, ha de:

· Tenir un bon coneixement de les àrees que ha d’impartir.

· Saber contrastar la teoria i la pràctica, i dominar estratègies i tècniques didàctiques.

· Tenir un coneixement del país on viu i estimar-lo per actuar com a transmissor de valors
culturals; per aquest motiu ha de conèixer la llengua i la cultura catalanes entenent que
tenen unes arrels en el passat, però també unes manifestacions vives en el present,
en les quals cal fer participar els alumnes.

Quant a les seves aptituds ha de:

· Ser conscient que les seves actituds són models i punt de referència per als alumnes,
per aquest motiu cal que la seva conducta es basi en la coherència, la tranquil·litat i
l’autocontrol.

· Tenir coneixement de dinàmica i maneig de grups i davant de conflictes actuar en sentit
positiu.

· Fomentar el desenvolupament i l’aprenentatge de tots els alumnes, tenint en compte
la diversitat i l’adequació de la seva intervenció a les necessitats de cadascun dels
alumnes amb actituds positives, respectuoses i constructives.

· Adequar les seves actuacions i estratègies a les característiques de cada cicle i grup
d’alumnes.
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La formació és permanent!

Els mestres, els pares i la resta del personal de l’Escola han d’acceptar aquest projecte
educatiu i estan obligats a una tasca constant de revisió i superació dels mètodes que
fan servir, a un coneixement tan profund com sigui possible de les noves teories i tècniques
educatives que vagin sorgint, posant a la pràctica les que es considerin prou sòlides per
assegurar una millora de la qualitat.

L’Escola està oberta a la investigació, la innovació i  l’experimentació pedagògiques sempre
que l’equip de mestres ho consideri convenient i el Consell Escolar hi doni el vistiplau.



Funcionament de l’escola
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Com a escola pública depenem del Departament d’Educació, però la gestió democràtica
de l’Escola depèn de les persones que hi participem. Un claustre de professors i una
AMPA coherents i actius, basats en un treball en equip, que actua d’acord amb un projecte
comú, són la base del bon funcionament de l’Escola.

Les persones som un element clau en l’educació i no hi ha un funcionament veritablement
eficaç si no suposa un cert grau de satisfacció per a les persones implicades. Cada persona
necessita sentir-se mínimament acceptada i valorada. Sense aquesta premissa, difícilment
donarà professionalment tot el que és possible.

Per aconseguir unes relacions personals constructives, condició imprescindible per a un
clima de col·laboració i diàleg que ens permeti avançar, cal un equilibri dinàmic entre les
necessitats/interessos personals i les necessitats/interessos que tenim com a col·lectivitat.

La gestió

La participació

La gestió democràtica de l’Escola requereix la participació de pares, mestres i alumnes.
No es pot parlar d’educació de qualitat sense la participació, que ha de ser l’instrument
principal per afavorir la coordinació, per prendre decisions més correctes i en tot cas per
aconseguir un funcionament més democràtic.

Funcions i òrgans de gestió

Per a la bona marxa de l’Escola cal que es portin a terme funcions de decisió, coordinació
i control quant als aspectes pedagògics, econòmics, administratius i institucionals. Aquestes
funcions les realitzaran persones individualment (òrgans de govern unipersonals) o equips
(òrgans col·legiats). Els òrgans per a la bona gestió democràtica de l’Escola són els que
hi ha assenyalats en l’estructura organitzativa del centre.

A l’Escola, en els òrgans de gestió, sempre prevaldrà el treball en equip, respectant les
aportacions individuals, i es crearan els equips de treball que es considerin adequats per
tirar el PEC endavant.



Presa de decisions

La presa de decisions és una de les tasques més importants i a la vegada més delicades
de l’Escola. El funcionament diari de l’Escola ho exigeix, i això obliga a veure què és més
convenient en cada cas i a decidir el camí que s’ha de prendre.

Els criteris de l’Escola per a la presa de decisions són:

· El consens per sobre de les votacions o el normativisme burocràtic

· La implicació de tot el col·lectiu en les decisions preses

· El sentit comú, el respecte i la confiança mútua

· El benestar i la seguretat dels alumnes

La proximitat i la urgència del problema determinaran qui ha de prendre una decisió en
un moment determinat i quan s’ha de prendre.

Comunicació /Informació

L’existència d’una comunicació eficaç i una informació ràpida, clara i operativa entre els
membres de l’Escola permet l’acció àgil i coordinada i evita un bon nombre de vacil·lacions,
desajusts i tensions que entrebanquen la bona marxa del centre.

Tots els membres de la comunitat educativa tenen dret a rebre la informació que afecti
el funcionament general de l’Escola i, especialment, l’estament al qual pertanyin. Tots els
documents generals de l’Escola estaran sempre a disposició de totes les persones.

Els criteris generals que cal tenir en compte són:

· Aprofitar al màxim el sistema organitzatiu i les noves tecnologies de la informació i
comunicació

· Canalitzar les informacions en els llocs adequats i amb les persones adequades

· Tenir present la confidencialitat de determinades informacions, sobretot si fan referència
a aspectes personals o familiars

La coordinació

Quan es vol realitzar un projecte en comú cal coordinar orientacions, procediments de
treball i activitats. Coordinar vol dir vetllar perquè, a la pràctica, es treballi realment en
comú i en funció d’un projecte.

La coordinació és una funció clau que, juntament amb una bona informació i amb la
participació de tothom, permet prendre decisions encertades que ajudin a aconseguir els
objectius marcats i canalitzin les iniciatives personals i de grup.

Projecte Educatiu de Centre Andersen20



Projecte Educatiu de Centre Andersen 21

L’avaluació del funcionament del centre

A l’Escola convergeixen actuacions procedents de camps diversos (pedagògic, econòmic,
administratiu), realitzades per gent diferent (mestres, famílies, alumnes, personal no
docent, inspectors...). Aquestes actuacions poden generar interferències i a vegades
conflictes.

L’objectiu de l’avaluació és detectar els desajustaments i trobar vies positives de superació
i solució.

L’avaluació pot ser interna o pròpia del centre a partir dels seus òrgans de govern (claustre,
AMPA, equip directiu i consell escolar) o externa (procedent de les administracions
educatives).

Considerem que l’avaluació interna és la més important. En aquest sentit potenciem
l’autoavaluació com a concepte pedagògicament important per a la millora contínua.

L’avaluació externa, des de la inspecció, pot afavorir l’organització o el fet de trobar vies
millors de gestió, però difícilment pot fer una tasca de revisió i concreció de l’actuació
diària si aquesta no es fa internament.

El pla anual de Centre i la memòria són dos instruments que ens permeten fer una
valoració del funcionament de l’Escola i planificar les actuacions futures amb la garantia
de la participació de tots els estaments del centre.

El centre ha de disposar també del PCC (projecte curricular de centre), elaborat pels
mestres, i el RRI (reglament de règim intern), elaborat per pares i mestres.

L’escola hauria de disposar d’uns indicadors objectius per mesurar la millora continuada
de la qualitat  de l’escola.
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P: PARVULARI
C.I. : CICLE INICIAL
C.M. : CICLE MITJÀ
C.S. : CICLE SUPERIOR
P.A.S.: PERSONAL
         D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

nombre de representants
els alumnes no tenen representació
directa al CEC

1*

7*

3*

7*

1*

1*

*
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L’Escola està gestionada democràticament a través dels seus òrgans de govern establerts
per la normativa vigent i per l’experiència del centre, i hi participen tots els estaments
de la comunitat educativa, mitjançant els representants elegits per cadascun dels diferents
estaments.

El treball en equip i la participació són una condició indispensable per al bon funcionament
de l’Escola, una garantia de la necessària coherència amb el treball i també una experiència
educativa per als alumnes.

ÒRGANS DE GOVERN

El Consell Escolar

El Consell Escolar té la següent composició: una tercera part formada per pares o mares
d’alumnes, escollits democràticament entre els que es presenten a les eleccions; una altra
tercera part per mestres del claustre de professors escollits democràticament entre els
que es presentin, i l’altra tercera part formada per l’equip directiu, un representant de
l’Ajuntament, un representant de l’AMPA i un representant del personal d’administració i
serveis.

En el si del Consell Escolar del centre es constitueix una comissió permanent integrada
pel director, el cap d’estudis, un representant dels professors i un dels pares d’alumnes,
designats pel Consell Escolar del centre. També en forma part el secretari amb veu i sense
vot.

Es constitueix una comissió econòmica, integrada pel director, el secretari, un professor,
un pare i el representant de l’Ajuntament.

Hi poden haver altres comissions de treball: de manteniment, pedagògica... on poden
participar altres membres de la comunitat educativa, amb l’autorització del Consell Escolar.

El claustre de professors

És l’òrgan col·legiat tecnicoprofessional. El formen totes les persones que realitzen un
treball pedagògic a l’Escola d’una manera continuada: mestres tutors i mestres especialistes.

És l’òrgan dinamitzador de la tasca general del centre i el lloc normal de debat i diàleg
entre els mestres.

Entre les seves funcions principals més immediates hi ha l’elaboració o revisió del projecte
curricular del centre i la promoció d’iniciatives d’experimentació i innovació pedagògiques.

L’equip directiu

Està format pel director, el cap d’estudis i el secretari; tots tres són òrgans unipersonals
i elegits pel Consell Escolar adaptant-nos a la normativa vigent.

L’estructura organitzativa



Tot i ser òrgans unipersonals, a l’Escola funcionen com un equip de treball.

És l’executor dels acords del Claustre i del Consell Escolar i el dinamitzador de tota la
tasca educativa.

És important que es puguin mantenir equips directius elegits per períodes de quatre anys,
com a mínim, per tal d’assegurar que els projectes, les propostes i els objectius del PEC
es puguin dur a terme amb la continuïtat necessària.

Equip de coordinadors de cicle

El director/a, escoltant els mestres del cicle, nomenarà un coordinador/a a cada cicle que
formarà part de l’equip de coordinadors/es que, juntament amb l’equip directiu, es reuniran
segons el pla de curs, per establir la dinàmica  de l’Escola, tant des del punt de vista
pedagògic com organitzatiu.

L’equip de coordinadors/es també garanteix que es canalitzin correctament totes les
informacions a tots els nivells del centre.

ALTRES ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

Els equips de cicle

L’Escola està organitzada en quatre cicles educatius: parvulari, cicle inicial, cicle mitjà i
cicle superior.

Els equips de cicle estan formats per tots els mestres que treballen en alguna activitat
del cicle. Es reuniran periòdicament per anar fent el seguiment organitzatiu i pedagògic
del cicle.
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El tutor

El tutor té un paper fonamental en totes aquelles tasques d’organització, atenció i orientació
dels alumnes. És el responsable del funcionament del curs, de canalitzar totes les propostes
i problemes i d’establir les relacions personals amb els pares dels alumnes. També és
l’encarregat de coordinar l’avaluació juntament amb la resta de professorat del cicle.
També ha de vetllar bàsicament pel seguiment de la formació integral dels alumnes que
té al seu curs.

El grup classe

El grup classe és el sistema usual d’agrupament dels alumnes, tot i que hi poden haver
altres models en funció de l’àrea i el nivell. S’ha de procurar que els diferents grups siguin
el màxim d’equilibrats possible.

En funció de l’organització de cada nivell, s’assignaran uns tutors segons la normativa i
consensuats pel claustre de professors. Cada grup-classe, a partir de primer de primària,
elegirà un delegat que serà el seu representant a l’Assemblea de Delegats.

L’Assemblea de grup classe o de nivell és el lloc idoni per discutir totes aquelles qüestions
que vulguin els alumnes.

L’Assemblea de Delegats

El conjunt de delegats de cada grup classe, coordinats per un membre de l’equip directiu,
formen l’Assemblea de Delegats.

La funció de l’Assemblea de Delegats és discutir totes les propostes que arribin de les
assemblees, fer propostes sobre l’organització d’activitats, plantejar tots els problemes
que sorgeixin i proposar solucions a l’equip directiu, al claustre o al Consell Escolar.

L’Associació de Mares i Pares d’alumnes

És una associació voluntària de tots els pares i mares de l’Escola que es regeix per uns
estatuts propis i que elegeix una junta directiva.

La Junta Directiva mantindrà relacions periòdiques amb l’Equip Directiu del centre i
participarà en tot allò necessari per a la bona marxa de l’Escola i la seva possible millora
en tots els aspectes de l’educació dels alumnes.

L’AMPA coordinarà les seves activitats amb les del conjunt del centre, i el Consell Escolar
serà el lloc idoni per canalitzar totes les seves propostes.

En el Consell Escolar hi haurà un representant de la junta directiva de l’AMPA proposat
per la mateixa associació.
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El personal de serveis

L’Escola, a causa dels diferents serveis escolars que ofereix, disposa de tot un conjunt
de persones que realitzen aquests diferents serveis. Bàsicament els podem agrupar en:
cuineres, personal de migdies, personal d’autocars i monitors de tallers.

El personal de serveis depèn directament del Consell Escolar i organitzativament de l’equip
directiu, que hi manté reunions periòdiques per tal d’analitzar i coordinar el seguiment
dels serveis escolars.

El personal de serveis escolars elegirà, quan correspongui, un representant al Consell
Escolar.

Tot el personal que treballa a l’Escola és, d’una manera o altra, educador dels alumnes,
per aquesta raó tot el personal de serveis escolars ha de conèixer, entendre i seguir els
principis generals de la nostra línia pedagògica.

El personal de neteja i manteniment depèn de les empreses contractades per l’Ajuntament.

Estudiants en pràctiques i altres col·laboracions

L’Escola, en coordinació amb diferents universitats de formació del professorat, acceptarà
alumnes en pràctiques sempre que no hi hagi cap circumstància especial que ho desaconselli.
L’equip directiu coordinarà un pla de treball per als estudiants i vetllarà per la bona marxa
d’aquest pla al llarg de les pràctiques escolars i de les activitats que s’acordin entre la
universitat i el centre.
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Tots els serveis escolars estan gestionats pel Consell Escolar, ja que d’aquesta manera
hi ha un compromís de tots els estaments de la comunitat educativa perquè funcioni bé,
i al mateix temps aquests serveis es vinculen estretament amb la globalitat de l’Escola
per tal de garantir els principis educatius d’aquest projecte.

El Consell Escolar aprova i fa el seguiment del pressupost dels serveis escolars així com
de tot el que fa referència a canvis globals del seu funcionament, i l’equip directiu és el
que programa i dirigeix el seu funcionament diari.

El cost dels serveis escolars va a càrrec de cada usuari en concret, que pagarà en funció
del servei utilitzat.

SERVEIS DE MIGDIA

El menjador

L’Escola disposa de servei propi de cuina, per aquesta raó hi ha tres cuineres contractades
pel Consell Escolar a jornada completa.

El fet de tenir mitja pensió és un dels factors que influeix en la tria de l’Escola. Actualment
un 80% dels alumnes utilitzen els serveis de migdia.

Els menús segueixen una rotació mensual i són revisats dietèticament. S’intenta que els
alumnes mengin tot tipus d’aliments, tenint sempre en compte la qualitat del producte.

Els alumnes han de menjar bé tot aprenent a menjar bé. L’estona de menjador ha de ser
agradable i educativa.

Els serveis escolars



Els tallers i les activitats

Tenint en compte que els alumnes tenen entre dues i mitja i tres hores de serveis de
migdia, a l’Escola hi ha una oferta important i coordinada d’activitats que els permet
aprofitar aquestes hores, en funció de l’edat i els seus interessos.

Com a criteri general tots els alumnes tenen aproximadament una hora dedicada al
menjador, una altra a tallers o activitats de classe i una tercera d’esbarjo o activitats
diverses.

En els primers cursos de parvulari el criteri general per a aquestes estones és el descans
i la tranquil·litat, per això hi ha un servei de gandules per dormir i descansar.

Al cicle inicial l’activitat és a la mateixa classe i fonamentalment es fan jocs quiets,
expressió plàstica i dinàmica.

Els alumnes del cicle mitjà i superior tenen una oferta de tallers diversos i rotatius. Els
tallers i les activitats del migdia es trien tenint en compte diferents camps de l’educació:
tallers d’expressió corporal, plàstica i musical, tallers d’esport, i tallers de tecnologies
diverses, i són un bon complement del currículum obligatori establert per l’Escola.

SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR

A causa de la situació de la nostra escola i per tal de facilitar a les famílies el trasllat
dels alumnes, el Consell Escolar té contractat uns serveis de transport escolar a les
diferents hores d’entrada i sortida del centre.

Al matí, al migdia i a la tarda hi ha diversos autocars amb recorreguts diferents que
cobreixen la major part de la ciutat.. Les parades s’estableixen tenint en compte que hi
hagi un mínim d’alumnes i s’aprofita, sempre que es pugui, una parada oficial de l’autobús
urbà.

En els autocars sempre hi ha una monitora per tal que els alumnes utilitzin amb correcció
els autocars, per vigilar les entrades i sortides i per facilitar que els més petits quedin
amb algun familiar que els atengui

ALTRES SERVEIS

Servei d’acollida

És un servei d’acolliment per a totes les famílies que necessiten deixar els seus fills a
l’escola abans i després de l’horari lectiu. L’organitza l’AMPA de l’escola.

Sortides i estades de lleure i treball fora de l’Escola

L’Escola realitza cada curs estades de treball i convivència fora del centre, generalment
a camps d’aprenentatge, escoles de natura o cases de colònies on els alumnes puguin
aprendre uns coneixements diferents dels de l’Escola i al mateix temps s’afavoreixin les
relacions entre ells i els mestres.

La durada de les estades és progressiva en funció de l’edat dels alumnes i dels objectius
que es pretenen.
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Les sortides es programen tenint en compte els objectius del cicle i estan molt vinculades
amb el treball diari a classe.

El Consell Escolar aprova, a principi de curs, i dins del pla de curs corresponent, totes
les sortides i estades que calgui realitzar a proposta del claustre de professors.

Els llibres i el material escolar

Tots els llibres i material escolar que s’utilitzen a les aules i a l’Escola sempre estan en
funció dels objectius que a cada cicle i àrea s’hagi marcat el claustre de professors i que
s’hagi assenyalat en el projecte curricular.

Els llibres de text són importants com a eina educativa però a l’Escola s’aprèn de moltes
maneres i es fan servir llibres diversos i materials curriculars.

Sempre que sigui possible es treballarà amb llibres de text col·lectius. En cas de fer-ho
amb llibres de text individuals es tindrà en compte que aquests no condicionin els objectius
d’aprenentatge.

S’intenta que, a escala individual, els alumnes tinguin un mínim de llibres bàsics que
necessitaran molt sovint. Pel que fa als altres llibres, a cada classe hi ha una biblioteca
de llibres de text que es va renovant cada any segons les necessitats.

Moltes vegades els mestres preparen dossiers de treball que substitueixen o complementen
els llibres de text per adequar millor els materials als coneixements dels alumnes. La
pràctica escolar ens ha portat a intentar comprar pocs llibres individuals i en canvi a
reforçar els llibres i els materials col·lectius.

Els diversos materials que s’utilitzen al llarg de l’aprenentatge, en la majoria dels casos,
seran col·lectius i en la mesura que puguin atendran la diversitat d’alumnes de l’Escola.
És una bona manera de fomentar el bon ús, compartir els materials i reutilitzar-los.

Es té cura d’anar posant al dia els llibres i els materials de la biblioteca, el taller i les
aules de música, imatge i informàtica.

Administració i secretaria

A l’Escola funcionen dues administracions i secretaries ben separades. La secretaria de
l’Escola, pròpiament dita, que depèn de l’equip directiu i directament del secretari-
administrador, s’encarrega de les tasques que li marca la normativa sobre aquests afers
i el Consell Escolar del Centre.

L’altra administració correspon als serveis escolars i depèn directament del Consell Escolar.
Hi ha una secretària que s’encarrega de portar la gestió dels serveis de migdies i transport.

L’administració i la secretaria sempre estan al servei de l’Escola i del seu bon funcionament.

Els serveis i les despeses escolars es vehiculen a través d’entitats bancàries, així s’evita
que els nens portin diners a l’Escola.

Els criteris generals són els de repartir les despeses entre el conjunt de famílies de l’Escola,
excepte en els serveis personals de migdia i autocar.
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Els pares, com a part integrant de la comunitat educativa, participen amb l’Escola en totes
aquelles tasques en què és necessària la relació entre pares i mestres. A fi de poder
relacionar-se en tot el que fa referència als alumnes, s’han establert tres canals de
comunicació, tots diferents però alhora complementaris. Sempre, però, es mantenen les
bones relacions espontànies i puntuals que caracteritzen una escola oberta com la nostra.

Les reunions de curs

És una reunió entre els tutors i totes les famílies dels alumnes de la classe. Cal que se
celebri a principi de curs i al més aviat possible.

En aquestes reunions es troben tots els pares i mares dels alumnes d’un cicle per tal de
rebre un dossier amb els objectius del cicle, el personal que intervindrà en el procés
educatiu dels seus fills i el calendari de sortides i activitats.

S’aprofiten aquestes reunions per aclarir els continguts d’aprenentatge dels alumnes i
tots aquells aspectes organitzatius que es cregui convenient. Són importants sobretot
per transmetre als pares el valor educatiu de les activitats, per senzilles que siguin, que
es porten a terme a l’Escola.

Les trobades pares tutor

Per al seguiment de l’aprenentatge dels alumnes és convenient, almenys dos cops durant
el curs, que els pares i el tutor tinguin un canvi d’impressions d’una manera formal i
coordinada.

Per aquesta raó, els pares demanaran una entrevista amb el tutor sempre que ho creguin
convenient i aquest pot fer el mateix quan ho consideri necessari.

Els informes dels alumnes

L’Escola dóna informes per escrit a les famílies en què es reflecteixen diversos aspectes
relacionats amb l’ensenyament-aprenentatge de cada alumne, la seva maduració personal
i les relacions amb el grup i el mestre.

Som conscients que un informe mai no pot reflectir tot allò que un alumne fa i aprèn a
l’Escola. Per això, informes i entrevistes individuals són dos aspectes complementaris i
importants.

Altres informacions

Anualment abans de començar el nou curs l’equip directiu envia a tots els pares i mares
de l’Escola el dossier d’inici de curs, en què es donen diverses informacions: horari,
calendari, composició del claustre, mestres tutors, itinerari de l’autobús, menús... Al mateix
temps, a tots els alumnes que han de començar per primera vegada al centre, especialment

Les relacions escola família



els de P3, se’ls informarà d’una manera més personalitzada per facilitar-los l’entrada a
l’escola.

També s’envia informació a les famílies, per la qual cosa s’edita regularment un full
informatiu del centre i un de l’Ampa.

L’escola impulsarà les noves tecnologies com a forma de comunicació habitual.

Festes i activitats

La festa és un marc idoni per a les relacions entre pares i mares, mestres i alumnes.
L’Escola mantindrà i potenciarà les festes que ja se celebren, sempre organitzades
conjuntament entre tots els estaments de la comunitat educativa.

També són importants totes aquelles activitats ( xerrades, cursos...) de tipus formatiu i
encaminades bàsicament a la formació permanent de pares i mares.
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La comunitat educativa ha de mantenir relacions tant amb l’Administració educativa,
mitjançant els inspectors, com amb l’Administració local, a través del regidor d’Ensenyament.
Aquesta relació ha de possibilitar la comunicació entre aquestes institucions i la comunitat
educativa.

També creiem en la conveniència de relacionar-nos amb altres escoles i amb diverses
entitats de la nostra ciutat.

Les relacions institucionals



Els objectius que ens proposem



Tot i la mateixa normativa bàsica, a cada escola es desenvolupen dinàmiques de
funcionament diferents que donen lloc a diferències organitzatives importants que es
relacionen amb la major o menor qualitat de l’ensenyament que s’hi dona, segons la
capacitat de promoure el desenvolupament i la socialització dels alumnes i la d’oferir als
mestres un context satisfactori i estimulant per a la seva tasca professional.

Els centres que ofereixen un ensenyament de major qualitat presenten unes característiques
que afecten tant l’organització administrativa i de gestió com l’organització acadèmica i
social:

· Existència d’una estructura de govern i d’un lideratge pedagògic assumits i compatibles
amb el funcionament col·legiat i participatiu de gestió i decisió

· Un alt grau d’estabilitat del professorat

· Una oferta educativa, currículum i treball acadèmic dels alumnes resultat d’una planificació
coordinada

· Existència d’un clima de bones relacions personals entre els mestres sobre les bases
d’un projecte educatiu compartit

· Un nivell de participació elevat dels pares

· Un compromís comú de mestres, alumnes i pares amb una sèrie de valors i maneres
de fer que conformen un tarannà propi del centre, li donen identitat pròpia i generen
un fort sentiment de pertinença.

Considerem que l’autonomia del centre suposa capacitat de lliure decisió però alhora una
gran responsabilitat i un gran compromís per les decisions que es prenen. El Consell
Escolar ha de ser el veritable òrgan de govern del centre.

L’autonomia ha de delimitar la responsabilitat de cadascú i ha d’aclarir el sistema de
control social i democràtic.

L’autonomia no ha de ser entesa com una finalitat, sinó com un mitjà. L’objectiu últim
és avançar en la millora de la qualitat educativa. El més important no és l’autonomia en
si, sinó l’ús que se’n fa per portar a la pràctica un projecte compartit. En aquesta línia
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L’autonomia del centre
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exposada considerem que l’autonomia del centre ens fa proposar uns objectius que tard
o d’hora hauríem d’anar assolint.

Autonomia pedagògica

Elaborar, seguint els criteris del currículum i del PEC, el projecte curricular de l’Escola, i
assenyalar els objectius, els continguts i els aspectes metodològics que l’equip de mestres
consideri convenient.

Autonomia organitzativa

Tot i que l’Escola ha de seguir el que marca la legislació vigent, creiem que seria bo poder
organitzar i planificar un calendari de curs més flexible que el que marca actualment
l’Administració, amb diferències segons les etapes i els cicles.

El Consell Escolar tindrà la possibilitat d’establir uns horaris per a l’Escola més racionals
i diferenciats segons l’edat dels alumnes i relacionats amb altres activitats dels alumnes
fora del centre. Tendència a realitzar, a la jornada matinal, la major part dels aprenentatges
curriculars, deixant a la tarda la possibilitat d’organitzar altres activitats per als alumnes
que ho desitgin, sense que això suposi cap discriminació per qüestions econòmiques i/o
de convivència.

Es manifestarà al Departament d’Ensenyament que el sistema d’accés dels mestres als
centres públics hauria de canviar. Caldria que els consells escolars dels mateixos centres
poguessin participar d’alguna manera en el procés.

Autonomia financera

Es demanarà al Departament d’Ensenyament que el sistema de finançament dels centres
públics es faci no només en funció del nombre d’aules i alumnes, sinó també en funció
dels projectes que l’Escola vulgui portar a terme. Es reclamarà que la figura del secretari-
administrador recaigui en una persona preparada per a aquest afer i que no necessàriament
sigui un mestre de la plantilla del centre.

Concreció dels objectius

El Consell Escolar vetllarà perquè s’elabori periòdicament un pla estratègic del centre en
què es recullin els objectius, accions i recursos per tal d’aplicar correctament les orientacions
d’aquest projecte educatiu.

El Consell Escolar vetllarà perquè el Reglament de convivència s’apliqui i actualitzi sempre
que calgui.

El claustre de professors vetllarà perquè en el projecte curricular de centre s’hi concretin
els objectius pedagògics enunciats en aquest projecte educatiu i mantingui una vigència
continuada.
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ANNEX 1. Dades generals de l’escola



Neix com a escola privada, en ple franquisme, donada la manca d’escoles catalanes,
laiques i mixtes. Es proposa recuperar la tradició pedagògica avançada que ja havia existit
a Catalunya abans de la Guerra Civil i fer una escola en llengua catalana i arrelada al país.

A l’abril es va obrir un parvulari amb set alumnes i quatre mestres, que eren les titulars
del centre.

L’edifici era un pis de lloguer situat al c/ Serra Campdelacreu de Vic. S’anomenà Andersen
en homenatge al famós escriptor de contes infantils.

Una de les mestres havia participat en la primera escola d’estiu de Barcelona de Rosa
Sensat.
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Breu cronologia

1966

Es comença el curs amb quaranta alumnes i, en acabar-lo, ja eren noranta. Per primera
vegada a Vic es posa en funcionament un autocar que recull els nens i les nenes i els
porta a l’Escola.

La línia pedagògica està basada en els principis de les anomenades «escoles actives»,
en què la renovació pedagògica i la participació dels pares d’alumnes en les tasques de
l’Escola és un objectiu essencial.

1966/67

Arran de la nova Llei d’educació, es qüestiona la continuïtat del centre. Es decideix impartir
EGB, a més de parvulari, i es crea una societat anònima de pares (SAPPYC), que serà
l’òrgan que gestionarà totes les activitats econòmiques de l’entitat.

Es contracten nous mestres i la plantilla del professorat arriba ja a vuit persones.

L’Escola participa en l’anomenada coordinació escolar, que sorgí arran de les escoles
d’estiu de Rosa Sensat, i era una agrupació que coordinava totes aquelles escoles creades
a finals dels seixanta amb uns principis de catalanitat, laïcitat i mètodes pedagògics
actius.

Per problemes d’espai, s’habilita un altre edifici situat prop del primer, on es posà en
funcionament un menjador escolar. Quedava palesa encara la manca d’espai per poder
desenvolupar moltes tasques pedagògiques i sobretot els patis, ja que els alumnes més
grans havien d’anar a jugar al camp de futbol situat al costat de l’antic estadi d’atletisme.

1970/71
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Es debat entre pares i mestres la manera de gestionar l’Escola i es decideix canviar la
titularitat jurídica passant de la societat anònima a la cooperativa escolar.

Aquest canvi va implicar que els pares no fossin només els financers de l’Escola, sinó
que participessin plenament en la gestió del centre.

Es crea el Consell d’Escola, òrgan màxim de participació i decisió integrat per pares i
mestres.

Es deixa enrere l’estructura clàssica de direcció única per avançar cap a l’autogestió de
tot l’equip de mestres i pares, encapçalat per un coordinador que actua conjuntament
amb un equip directiu.

Es decideix iniciar els tràmits per a la construcció d’un nou edifici escolar i es crea una
comissió expressa per a aquesta qüestió.

1973/74

Després de discussions i debats, s’edita l’ideari i la línia pedagògica de l’Escola, que ha
de ser el punt de referència per a totes les activitats educatives.

En l’ideari queda clara la voluntat de ser algun dia una escola pública quan es recuperin
la democràcia i les institucions del nostre país.

Es legalitzen els estatuts de la Cooperativa Escolar Andersen, emparant-se en la Llei de
cooperatives del consum del Ministeri de Treball.

La Cooperativa Escolar Andersen compra uns terrenys situats als afores de Vic per a la
futura construcció d’una nova escola. S’inicien un seguit de tràmits administratius per
tal d’aconseguir el reconeixement d’obra d’interès social i així obtenir crèdits del Banc
Hipotecari de l’Estat. El projecte de la nova escola serà llargament discutit al Consell
d’Escola i al claustre, i es valora la importància dels espais en la tasca educativa.

Acaben vuitè d’EGB la primera promoció d’alumnes de l’Escola Andersen.

1974/75

S’inauguren les obres de la futura nova Escola, situada en uns terrenys als afores de Vic.Juny 1976

Inauguració del nou edifici de l’Escola i seu actual, situada a l’Av. Olímpia, s/n de Vic.
Es fa el trasllat amb molta il·lusió i pocs recursos.

La majoria d’escoles que formaven part de la Coordinació Escolar i la Federació de
Cooperatives de Catalunya, entre les quals hi ha la nostra, s’organitzen amb el propòsit
de convertir-se en escoles públiques. Neix el CEPEPC (Col·lectiu d’Escoles per a l’Escola
Pública Catalana).

1977/78

L’Escola rep el premi Baldiri Reixac per la seva tasca continuada de renovació i normalització
de l’ensenyament en català. Mestres de l’Escola participen en l’organització de l’Escola
d’Estiu d’Osona, i també fan de professors en aquesta i altres escoles d’estiu de Catalunya.

Dos mestres de l’Escola col·laboren com a professors de didàctica a l’Escola de Mestres
Jaume Balmes de Vic.

1979/80
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Premi Baldiri Reixac als alumnes de sisè pel seu treball globalitzador sobre les coves de
les Grioteres.

El Parlament de Catalunya aprova la Llei 14/1983, reguladora del procés d’integració a la
xarxa pública de diverses escoles privades que ho desitgin. L’Escola Andersen debat
aquesta situació a l’Assemblea de pares, i el claustre de mestres decideix presentar tots
els requisits legalment establerts per tal d’acollir-se a l’esmentada Llei.

1983/84

L’Escola entra a formar part dels Centres Experimentadors per a la reforma educativa del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i actualment continua fent
aquesta experimentació fins que la nova Llei d’educació es comenci a aplicar a totes les
escoles del país.

Es publica al DOGC la llista de centres que es consideren capacitats per integrar-los a la
xarxa de centres docents públics. La nostra escola ha fet un pas endavant per integrar-
s’hi.

1984/85

Es reorganitzen els cicles educatius i es crea un nou cicle anomenat Intermedi, que abastarà
els cursos de 5è i 6è d’EGB.

Comencen les negociacions amb el Departament d’Ensenyament per a la integració a la
xarxa pública.

1986/87

Es comença a aplicar a 1r d’EGB, el pla experimental de ciències naturals 6/12.

S’intensifiquen les negociacions amb el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de
Vic per passar a ser una escola pública.

Amb data oficial de l’1 de juny del 1988, l’Escola Andersen esdevé una escola pública,
tal com s’havia somiat molts anys abans. Signen el conveni d’integració el president de
la Cooperativa Escolar Andersen, el batlle de Vic i el conseller d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.

Fruit d’aquests acords, el proper curs no hi haurà la classe de tres anys, aspecte molt
dolgut pels pares i mestres.

1987/88

PRIMER CURS D’ESCOLA PÚBLICA! S’integren a l’Escola 80 alumnes i 6 mestres provinents
de l’Escola St. Albert de Vic, també del CEPEPC, fruit del conveni amb la Generalitat. Per
poder encabir tots els alumnes, l’Ajuntament de Vic construeix dues aules noves. Comença
a funcionar l’Aula d’Educació Especial, amb un mestre amb dedicació exclusiva i
l’assessorament i el suport de l’EAP d’Osona.

1988/89

Un grup d’alumnes del taller de l’hort i jardineria rep una beca de la Fundació Caixa de
Manlleu per al projecte: L’hort i la jardineria a l’Escola. La beca permet arreglar la zona
destinada a hort i comprar un hivernacle.

Dos mestres de l’Escola, a petició del Departament d’Ensenyament, participen en la difusió
dels nous dissenys curriculars de la reforma educativa.

1989/90
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A principi de curs es comença la primera fase de remodelació de les teulades de l’Escola.

L’Escola participa en la posada en pràctica, com a centre experimental, de la reforma
educativa als nivells de cicle inicial (1r i 2n de l’etapa de primària), amb continuïtat durant
els cursos posteriors als altres cicles d’aquesta etapa.

Comença a funcionar l’aula taller com un recurs més per apropar el món de la tècnica
als alumnes de l’Escola.

S’introdueix la informàtica educativa a l’Escola. Es crea una aula d’informàtica amb els
ordinadors comprats pel Consell Escolar i els concedits pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.

L’Escola recupera l’aula de tres anys i es comença la matriculació per al curs vinent.

Acabarà aquest curs la 16a promoció d’alumnes de l’Escola.

Se celebra el 25è aniversari de la fundació de l’Escola.

1990/91

Projecte Educatiu de Centre Andersen 41

El Consell Escolar crea una comissió per tal d’impulsar la discussió i una nova redacció
del projecte educatiu de l’Escola.

S’inicia un nou càrrec per part dels alumnes, «el secretari de dia» amb unes funcions molt
concretes.

Una mestra de l’Escola és demanada pel Departament d’Ensenyament per impartir cursos
als mestres de formació bàsica per a la reforma.

Es porta a terme el programa integrat d’educació ambiental.

1991/92

Conjuntament amb una escola de St. Celoni, es participa al Saló de l’Ensenyament a
Barcelona per donar a conèixer el Programa Integrat d’Educació Ambiental.

1992/93

Ramon Sitjà deixa el càrrec de director i Xita Vernis l’assumeix juntament amb Concepció
Balasch, com a cap d’estudis, i Pere Roca, com a secretari.

Hi ha eleccions per constituir el Consell Escolar.

A mitjans de juny s’inicien les obres de la teulada.

Hi ha més noves inscripcions que places pot oferir l’escola, i això provoca certs problemes
ja que hi ha algunes famílies que no hi caben.

1994/95

S'elabora la redacció final del projecte educatiu i es comença a buscar finançament per
editar-lo.

Continuen els problemes per obtenir una plaça a l'Escola.

1995/96



Projecte Educatiu de Centre Andersen42



Projecte Educatiu de Centre Andersen 43

S'edita el projecte educatiu amb la col·laboració de l'editorial Eumo.

El Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Vic comunica la decisió de tirar endavant
la fusió de les escoles Andersen amb Jaume Balmes i Guillem de Montrodon amb Sant
Miquel dels Sants. En aquesta línia:

· Es decideix ampliar l’edifici de l’escola Andersen que acabarà acollint tots els alumnes:
l’Ajuntament s'encarrega d'elaborar els projectes.

· S’estableix un calendari de fusió: el Consell Escolar mixt de les dues escoles aprovà
que fos al més aviat possible a mesura que les obres d'ampliació fossin acabades:

97/98 Junts els P3

98/99 Junts tot el parvulari

99/00 Junts parvulari i cicle inicial

00/01 Junts tots els nivells

· S’estudia l'efecte que la fusió produeix a les plantilles de mestres. Es qualifica l'escola
com a CAEP i es dota d'una plantilla de 28 mestres. La fusió no afecta, de moment,
cap dels 27 mestres definitius que hi ha entre els dos centres fusionats.

· S’explica al col·lectiu de pares i mares la decisió presa. És molt important que es vegi
com un compromís de tota la ciutat. S'organitza una assemblea en la qual assisteix la
delegada territorial, Sra. Rosa Ribas, i  l'alcalde de Vic, Sr. Jacint Codina.

· S’assegura que no es perdran línies a l'escola pública a canvi d'augmentar-ne a la
privada.

· S’assegura que s'implicarà també l'escola concertada en l'esforç per evitar que es creïn
guetos d'alumnes magribins a la ciutat.

· Es comença a preparar el treball perquè el setembre del 1997 s'iniciï el funcionament
d'una escola de doble línia encara que estigui en dos edificis.

1996/97

S’inicia el procés de fusió amb l’escola Jaume Balmes.

Es creen dos grups de P3. Comencem a funcionar com una única escola. Es reorganitza
el temps d’exclusiva ja que estem en dos edificis molt separats. També s'adapta el
funcionament general a una escola més gran de doble línia.

S’elegeix com a nou director de l’escola Andersen-Balmes Pere Roca que, juntament amb
M. Teresa Vilarnau i M. Angeles Martín (caps d’estudis) i Elisabet Rosell (secretària), formen
el nou equip directiu.

1997/98



Es creen els sis grups de parvulari a l'edifici Andersen. Els més petits estrenen les dues
aules noves fetes a l'estiu.

S'han de traslladar dues mestres d'un edifici a l'altre. Es creen dos grups de P5 a partir
de tots els alumnes que el curs anterior feien P4 a cada escola. Això genera una mica
d'angoixa a les famílies.

Es prepara la fusió dels grups de cicle inicial per al curs següent: activitats comunes,
sortides, anàlisis sociològiques,...

La Universitat de Vic, amb el finançament de la Fundació Bofill, comença a fer el treball
de seguiment de la fusió de les escoles.

1998/99

Comencen les obres d'ampliació principals. S'instal·len dues aules prefabricades de manera
provisional.

Es creen els 4 grups de cicle inicial, incorporant els alumnes de 2n procedents de l'escola
Balmes.

Es posen en marxa diversos recursos per atendre la diversitat cada vegada més accentuada
a cada un dels nivells: atenció de l'especialista d'educació especial, persona de reforç,
agrupaments diversos, tallers...

Es prepara la fusió dels grups de cicle mitjà i superior per al curs següent: es preveu que
hi haurà més dificultats perquè són alumnes més grans, perquè hi ha poc temps per
cohesionar els nous grups, perquè s'accentuaran les diferències de nivell...

1999/00

S’acaba el procés de fusió i les obres de les noves instal·lacions. Falta l'última fase del
projecte (tanca, accessos, pàrquing, enjardinament...).

Tots els alumnes i mestres ja estan concentrats al mateix edifici.

Afrontem el repte de fusionar els alumnes de 4t, 5è i 6è, organitzant els espais, temps,
matèries, tutories... de manera que ens permeti facilitar la convivència i l'aprenentatge,
desmuntant els grups d'origen sense partir per poc temps grups humans de vuit anys
d'història.

S’elegeix un nou equip directiu: director, Pere Roca; caps d’estudis, Carme Franquesa i
Ramon Sitjà; secretària: Assumpta Codina.

S’aprova el I Pla Estratègic de l’escola Andersen-Balmes.

2000/01
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Eleccions al Consell Escolar. La Comissió Pedagògica inicia la revisió del projecte educatiu
de l’Escola i la redacció del Reglament de convivència.

2002/03

El Consell Escolar aprova el redactat definitiu del nou projecte educatiu del centre; al
mateix temps aprova retornar a l’escola el nom originari: Escola Andersen i proposar-ne
el canvi oficial a l’Ajuntament i al Departament d’Educació.

S’elegeix nova directora per als propers tres cursos: Elisabet Rosell, que juntament amb
Judit Santanach com a cap d’estudis, i Pere Roca com a secretari, formaran el nou equip
directiu del centre.

2004/05

Es presenta el Projecte d’Innovació d’Autonomia de Centres, que és acceptat i signat pel
Departament d’Educació, i que s’aplicarà els propers tres anys. De la mateixa manera
també s’inicia el Projecte d’Innovació de Biblioteques.

2005/06

S'incorpora a l'equip directiu Dolors Fontarnau en substitució de Judith Santanach, com
a cap d'estudis.

Es comença a planificar la implantació de la sisena hora a la primària de cara al curs
vinent.



ANNEX 2. Finalitats generals de l’educació



ARTICLE 26

1. Tota persona té dret a l’educació. L’educació serà gratuïta, si més no en el grau elemental
i fonamental. L’ensenyament elemental és obligatori. Cal que l’ensenyament tècnic i
professional sigui generalitzat i que s’obri a tothom l’accés als estudis superiors amb
plena igualtat per a tots amb atenció al mèrit de cadascú.

2. L’educació ha de tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana i al reforçament
del respecte als drets de l’home i a les llibertats fonamentals. Ha d’afavorir la comprensió,
la tolerància i l’amistat entre totes les nacions i tots els grups socials i religiosos, i la
difusió de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.

3. Els pares tenen, amb prioritat, el dret a escollir l’educació de llurs fills.
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Declaració universal dels drets humans

ARTICLE 27

1. Tothom té dret a l’educació. Es reconeix la llibertat d’ensenyament.

2. L’educació tindrà com a objectiu el ple desenvolupament de la personalitat humana
pel que fa al respecte als principis democràtics de convivència i a les llibertats
fonamentals.

3. Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares per tal que els fills rebin
la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb les seves conviccions.

4. L’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït.

5. Els poders públics garanteixen el dret de tothom a l’educació, mitjançant una programació
general de l’ensenyament, amb la participació col·lectiva de tots els sectors afectats i
la creació de centres docents.

Constitució espanyola
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6. Es reconeix a les persones físiques i jurídiques la llibertat de creació de centres docents,
respectant els principis constitucionals.

7. Els professors, els pares i, si s’escau, els alumnes intervindran en el control i la gestió
de tots els centres sostinguts per l’Administració amb fons públics de la manera que
la llei estableixi.

8. Els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per tal de garantir
el compliment de les lleis.

9. Els poders públics ajudaran aquells centres docents que reuneixin els requisits que
la llei estableixi.

10. Es reconeix l’autonomia de les universitats, de la manera que la llei estableixi.

ARTICLE 15

1. És competència plena de la Generalitat la regulació i administració de l’ensenyament
en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, en l’àmbit de les
seves competències, sens perjudici d’allò que disposen l’article 27 de la Constitució i
les Lleis orgàniques que, conforme a l’apartat primer de l’article 81 d’aquella, el
desenvolupin, de les facultats que atribueix a l’Estat el número 30 de l’apartat 1 de
l’article 149 de la Constitució, i de l’alta inspecció necessària per al seu compliment i
garantia.

Estatut de Catalunya

TÍTOL PRELIMINAR. ARTICLE PRIMER

1. Tots els espanyols tenen dret a una educació bàsica que els permeti el desenvolupament
de la seva pròpia personalitat i la realització d’una activitat útil a la societat. Aquesta
educació serà obligatòria i gratuïta en el nivell d’educació general bàsica i, si fa al cas,
en la formació professional de primer grau, així com en els altres nivells que la llei
estableixi.

2. Tots, així mateix, tenen dret a accedir a nivells superiors d’educació en funció de les
seves aptituds i vocació, sense que en cap cas l’exercici d’aquest dret estigui subjecte
a discriminacions degudes a la capacitat econòmica, al nivell social o al lloc de residència
de l’alumne.

ARTICLE SEGON

1. L’activitat educativa, orientada pels principis i les declaracions de la Constitució, tindrà,
en els centres docents a què es refereix la present llei, els fins següents:

2. El ple desenvolupament de la personalitat de l’alumne.

3. La formació en el respecte dels drets i les llibertats fonamentals i en l’exercici de la

Llei orgànica del dret a l’educació (LODE)
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tolerància i la llibertat dins els principis democràtics de convivència.

4. L’adquisició d’hàbits intel·lectuals i de tècniques de treball, així com de coneixements
científics, tècnics, humanístics, històrics i estètics.

5. La capacitació per a l’exercici d’activitats professionals.

6. La formació en el respecte a la pluralitat lingüística i cultural d’Espanya.

7. La preparació per participar activament en la vida social i cultural.

8. La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.

ARTICLE SISÈ

1. Es reconeix als alumnes els drets bàsics següents:

· Dret a rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament de la seva personalitat.

· Dret al fet que el seu rendiment escolar sigui valorat amb criteris de plena objectivitat.

· Dret al fet que la seva llibertat de consciència sigui respectada, així com les seves
conviccions religioses i morals d’acord amb la Constitució.

· Dret al fet que es respecti la seva integritat i dignitat personals.

· Dret a participar en el funcionament i en la vida del centre, d’acord amb allò que es
disposa en la present Llei.

· Dret a rebre orientació escolar i professional.

· Dret a rebre les ajudes necessàries per compensar possibles mancances de tipus
familiar, econòmic i sociocultural.

· Dret a protecció social en casos d’infortuni familiar o d’accident.

2. És un deure bàsic dels alumnes, a més de l’estudi, el respecte a les normes de
convivència dins el centre docent.

ARTICLE 3

1. La llengua pròpia de Catalunya és el català.

2. L’idioma català és l’oficial de Catalunya, així com també ho és el castellà, oficial a tot
l’Estat espanyol.

3. La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial d’ambdós idiomes, prendrà les mesures
necessàries per tal d’assegurar llur coneixement i crearà les condicions que permetin
d’arribar a llur igualtat plena quant als drets i deures dels ciutadans de Catalunya.

4. La parla aranesa serà objecte d’ensenyament i d’especial respecte i protecció.

Llei de normalització lingüística del Parlament de Catalunya
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ARTICLE 14

Llengua pròpia de l’ensenyament

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament en tots
els nivells educatius.

Dret a la llengua habitual

2. Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en llur llengua habitual, ja sigui
la catalana o la castellana. L’Administració ha de garantir aquest dret i ha de posar els
mitjans necessaris per fer-lo efectiu. Els pares o tutors poden exercir-lo en nom de llurs
fills de seguida que s’apliqui.

Ensenyament obligatori del català i castellà

3. La llengua catalana i la castellana s’han d’ensenyar obligatòriament en tots els nivells
i en tots els graus de l’ensenyament no universitari.

Domini de les llengües

4. Tots els infants de Catalunya, sigui quina sigui llur llengua habitual en iniciar l’ensenyament,
han de poder utilitzar normalment i correctament el català i el castellà al final dels seus
estudis bàsics.

Ensenyaments especialitzats

5. En els cursos d’ensenyaments especialitzats que depenen de la Generalitat i en què
no s’ensenya llengua és preceptiu l’ensenyament de les dues llengües oficials.

Cursos addicionals de català

6. En els centres d’ensenyament especialitzats que depenen de la Generalitat en què no
s’ensenya llengua s’han d’oferir cursos de llengua catalana als alumnes que en tinguin
un coneixement insuficient.

ARTICLE 18

Coneixements lingüístics dels professors

1. D’acord amb les exigències de llur tasca docent, els professors han de conèixer les
dues llengües oficials.
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Formació del professorat

2. Els plans d’estudis per als cursos i els centres de formació del professorat han d’ésser
elaborats de manera que els alumnes assoleixen la plena capacitat en llengua catalana
i en llengua castellana, d’acord amb les exigències de cada especialitat docent.

ARTICLE 19

Accés al professorat

1. La llei reguladora de l’accés al professorat ha d’establir els mecanismes i les condicions
necessàries per complir l’article anterior.

ARTICLE 20

El català en la vida dels centres

1. Els centres d’ensenyament han de fer de la llengua catalana un vehicle d’expressió
normal, tant en les activitats internes, incloent-hi les de caràcter administratiu, com en
les de projecció externa.
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