
1

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
PEC 

SANT 
FRANCESC

D’ASSÍS

COL·LEGI

Manacor





Preliminar  ....................................................................................... 5
Dades d’interès .............................................................................. 5
Context ............................................................................................ 6
Història del centre ......................................................................... 6
Característiques pròpies del centre .......................................... 7
Tipus d’home i dona que volem formar ................................... 8
Criteris pedagògics ....................................................................... 8
Criteris de par ticipació ................................................................. 10
 Participació de pares i mares ............................................ 10
 Participació dels alumnes .................................................. 10
 El claustre de professors/es .............................................. 10
 Participació del personal d’administració i serveis ....... 11
 Relacions amb altres institucions ..................................... 11
Pastoral ............................................................................................ 11

ÍNDEX





5

Preliminar 
El que teniu a les mans és el nostre Projecte Educatiu. D’entre tota la paperassa que hi ha a una 
escola, per ventura aquest és el document més important, perquè vos mostra el que som com a 
escola, quins són els nostres principis educatius, tot allò en el que creim i que alhora ens defineix. 
Aquests són uns papers fruit de la reflexió i del diàleg en els que hi hem participat tots: claustre de 
professors/es, equip directiu, representants de pares i mares, i dels alumnes més grans. Som tots 
i totes els que formam la Comunitat Educativa de Sant Francesc.

Dades d’interès
ETAPES  EDUCATIVES

EDUCACIÓ INFANTIL 
AULA DE 2 ANY  
(NO CONCERTADA)

EDUCACIÓ PRIMARIA
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

OBLIGATORIA

 HORARIS DE SECRETARIA

DILLUNS > DIVENDRES: 8h a 14h

HORARIS D’ATENCIÓ A MARES I PARES

DIRECCIÓ EDUCATIVA

Els horaris per a atenció a pares i mares del director/a així com dels capo-
rals d’estudis d’EI-EP i d’ESO, i dels tutors/es dels diferents cursos, es fan 
públics cada any als taulons d’anuncis del Col·legi i a les reunions informa-
tives de principi de curs.

AMPA
La junta del AMIPA es reuneix mensualment. També celebra una assem-
blea anual.

* Les entrevistes amb tutors i resta de personal docent es sol·licita a través de l’agenda de l’alumne

SERVEI D’ ESCOLA MATINERA

DILLUNS > DIVENDRES: 7.45h - 9.00h

SERVEI D’ ACTIVITATS EXTRAESCOLAR 

Juntament amb la direcció de l’escola l’AMIPA és l’encarregada de l’organització d’aquestes activitats.

SERVEI DE VENDA DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR

Des del curs 2009/10 a l’etapa d’Educació Primària es va posar en funcionament el programa de 
reutilització de llibres. A l’etapa d’ESO aquest programa va començar l’any 2010/11.

A l’inici de cada curs, el Centre dóna la possibilitat de què les famílies hi puguin adquirir el material es-
colar dels seus fills/es.

HORARIS ESCOLARS

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATORIA

DILLUNS > DIVENDRES 9h a 14h DILLUNS > DIVENDRES 8h a 14h

SERVEI DE MENJADOR

14h a 16h
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Context
La ubicació cèntrica, entre l’Ajuntament i la plaça principal del poble (Sa Bassa), ofereix molts i 
variats recursos. Estam situats en una zona comercial, molt a prop de l’àrea peatonal. Podem 
accedir amb facilitat, donada la seva proximitat, a la biblioteca municipal, claustre, ajuntament, 
jutjats, plaça Constitució, sales d’exposicions...

Quant al referent socioeconòmic de les famílies dels alumnes del Col·legi, ens trobam que una 
ampla majoria (76,4%) tenen estudis primaris; un 9% estudis de formació professional, i un 12.9% 
de batxillerat. Una  minoria (1,4%) tenen titulació universitària.

Finalment, i pel que fa a l’àmbit lingüístic, dir que aproximadament un terç d’alumnes del centre 
provenen de famílies castellanoparlants.

Història del centre
L’edifici fou construït fa més d’un segle, per les germanes Franciscanes filles de la Misericòrdia. 
Des dels seus inicis va funcionar com una escola amb una sola aula destinada a l’ensenyança de 
lectura, escriptura, labors i Catecisme. La resta de l’edifici estava reservat per a  la Congregació. 

Amb els anys les instal·lacions escolars varen anar augmentant i ocupant diverses estances de la 
Congregació.

L’anys 1974 es construí, en un bloc contigu, l’actual edifici d’Educació Infantil i amb l’ordre Minis-
terial del 5 d’octubre de 1978, es va donar la classificació definitiva de Preescolar amb 2 unitats de 
Jardí d’Infància, 4 unitats de pàrvuls i una capacitat total de 240 llocs escolars. Amb aquesta Or-
dre, també és donà la classificació definitiva de l’EGB, amb 8 unitats i capacitat per a 320 alumnes.

L’anys 1986 es va firmar el Concert amb el MEC, a nivell d’EGB, amb la qual cosa el centre passà 
d’una ensenyança bàsica privada, a concertada. A partir d’aquell mateix any, les classes passaren 
d’ésser exclusives per al·lotes, a ésser classes mixtes.

L’any 1996 va tenir lloc una reforma per donar cabuda a les aules del segon cicle d’ESO; es cons-
truí un nou bloc que limita amb l’antic edifici i amb el d’Educació Infantil. Acabades les obres, l’any 
1997, el MEC concedí la implantació del segon cicle d’ESO.

L’any 1998 es va atorgar el concert a Educació Infantil 5 anys, i l’any 2000 es va completar el 
concert a tota l’educació infantil i es va dur a terme, com ja s’ha especificat anteriorment, la cons-
trucció de les noves aules del darrer cicle d’EP i del primer cicle d’ESO. En definitiva el centre ac-
tualment compta amb un total de 13 aules concertades i amb els espais educatius corresponents 
(aula de tecnologia, laboratori, aula d’informàtica, biblioteca, departament d’orientació, aula de 
música, menjador...)
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Característiques pròpies del centre
Volem que la nostra escola sigui:

 Mallorquina: L’ensenyament, al nostre Col·legi, és pràcticament tot en català i el català es 
també la llengua vehicular (d’ús normal) del nostre centre. Intentam garantir, per una ban-
da, que al final de l’etapa d’escolarització obligatòria tots els alumnes siguin capaços d’ex-
pressar-se correctament en les dues llengües oficials de la nostra comunitat i, per l’altra, 
afavorir la integració a la nostra cultura de tots els alumnes del Col·legi, sigui quina sigui la 
seva procedència: una escola arrelada a Mallorca però oberta al món.

 Compromesa amb la Natura: el nostre Col·legi, seguint els criteris de Sant Francesc, es ca-
racteritza per una sensibilitat especial pels temes relacionats amb la valoració i conservació 
d ela naturalesa, potenciant totes aquelles actituds i comportaments que contribueixen a 
una major sensibilització pels temes mediambientals.

 Cristiana: l’escola és cristiana. És un dels eixos que la guia. Ofereix l’ensenyança de la reli-
gió catòlica a tots els  cursos. Tot això respectant sempre altres creences, tant dels mestres 
com dels alumnes. És una escola cristiana on es fa present l’estil de vida de Jesús i de Sant 
Francesc: en totes les seves accions.

 Solidària: l’escola és solidària amb els més necessitats, amb els que necessiten més ajut i 
estimació, sigui pel motiu que sigui. Ofereix una educació individualitzada, personificada 
per a cada alumne. Treballam perquè cadascú tregui i potenciï el millor d’ell mateix.

 Oberta, participativa i democràtica

DEMOCRÀTICA
La participació implica la de-
mocràcia, la integració de ca-
dascú, des del seu nivell, a fi 
d’aconseguir que tothom se 
senti acceptat, respectat i in-
tegrat. El diàleg i el respecte a 
les opinions raonades i majori-
tàries han de ser fidel reflex del 
tarannà de l’escola.

OBERTA
Això comporta una ober-
tura a noves idees, tecno-
logies i metodologies que 
puguin ser enriquidores per 
a la reformació de les per-
sones. També comporta el 
manteniment, per part de 
tots aquells que som part 
de l’escola, d’un permanent 
contacte amb la realitat i un 
estar atents a les necessitats 
de la nostra societat.

PARTICIPATIVA 
Implica que titularitat, pares i 
mares, alumnes i professors/
es aportem el nostre esforç 
a fi d’ésser, conjuntament, 
protagonistes de totes les 
decisions i activitats que han 
de marcar el caràcter d’una 
escola compromesa amb un 
concepte ample i global de 
l’educació.
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Tipus d’home i dona que volem formar
Estam convençuts que la nostra tasca educativa no ha d’ésser només estrictament docent, pu-
rament acadèmica, sinó que una part importantíssima de la nostra funció educadora ha de servir 
també per contribuir a formar bons ciutadans i ciutadanes de la societat del demà. En aquest sen-
tit creiem que tan important és que els nostres alumnes aprenguin humanitats, ciències naturals 
o matemàtiques, com que aprenguin a ésser solidaris, tolerants o respectuosos amb les persones 
i el medi ambient.

D’acord amb el criteri exposat, ens comprometem a formar alumnes:

- Crítics: amb capacitat d’anàlisi i amb criteri propi, amb capacitat de contrastar les informa-
cions i opinions, a no deixar-se manipular per la societat de consum ni pels estereotips que 
el nostre món globalitzat ens ofereix, en moltes ocasions, com a únics referents vàlids.

- Solidaris: primer, amb els altres alumnes, amb la família i amb les persones en general i, per 
tant, també amb qualsevol manifestació o situació que reivindiqui la igualtat entre els éssers 
humans i el dret a una racional utilització dels recursos.

- Tolerants: amb allò que ens fa sortir de les nostres idees prefixades, amb tot allò que re-
presenta la diversitat davant de la uniformització i el pensament únic. Amb capacitat per 
entendre i acceptar les limitacions dels altres, i amb disposició per solventar els problemes 
a través del diàleg. 

- Compromesos: amb la dignitat pròpia i aliena, amb la vida social i cultural de la nostra co-
munitat, amb la lluita per la justícia i amb l’accés de totes les persones a un benestar físic, 
psíquic i social per poder desenvolupar-se així íntegrament com a tals.

- Respectuosos (amb el medi social, cultural i natural): amb la natura i amb l’herència cultural 
i històrica de la nostra comunitat.

- Oberts i creatius, amb iniciativa pròpia i amb esperit de superació. Oberts a les innovacions 
que el món genera a diari, i a noves idees, sempre amb esperit creatiu i amb afany de millo-
ra.

- Autònoms: per poder defensar el propi criteri, malgrat que aquest estigui en desacord amb 
les modes, o amb allò que avui se’n diu políticament correcte. Amb capacitat per adap-
tar-se el millor possible a la realitat, i poder-se valer per ells mateixos en el marc d’una 
societat cada dia més complexa.

Criteris pedagògics
L’eix entorn del qual girarà la nostra concepció pedagògica és l’atenció a la diversitat; entenem 
que aquesta és el fonament bàsic de l’educació d’avui. La nostra escola ha de donar resposta als 
diferents ritmes d’aprenentatge, interessos, experiències prèvies i situacions familiars dels nostres 
alumnes. Entenem que l’aprenentatge ha d’ésser significatiu: hem d’ensenyar acompanyant els 
alumnes a construir els seus propis coneixements a partir del que ja saben. Volem una escola in-
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tegradora, que afavoreixi la igualtat d’oportunitats; volem una escola que representi un dels pilars 
on es fonamenti la cohesió social del futur. No ens importa d’on vénen els nostres alumnes, sinó 
cap on van.

Tota aquesta ideologia pedagògica es concretitza en cada  un dels nostres projectes curriculars 
de les diferents etapes educatives. Tot i això volem precisar, també a nivell de PEC, alguns aspec-
tes metodològics i d’avaluació:

- Fomentarem (ja ho hem dit) l’aprenentatge significatiu: les persones aprenen de forma 
significativa quan construeixen els propis sabers partint dels coneixements previs, que pro-
venen d’experiències anteriors, realitzades o no en institucions escolars. Farem avaluacions 
inicials per detectar quins són aquests coneixements previs.

- Serà necessari també que els continguts educatius estiguin estructurats i en consonància 
al nivell cognitius de l’alumne, que aquest estigui motivat i que la tasca preparada tengui 
sentit i li sigui funcional.

- Les tasques proposades als alumnes han d’incloure, adaptades a cada nivell, activitats de 
descobriment, de recerca, d’anàlisi d’informació, activitats per reforçar els coneixements 
apresos i activitats d’ampliació. Activitats, en definitiva, que afavoreixin l’autoaprenentatge i 
l’autonomia per una banda, i siguin respectuoses amb els diferents ritmes d’aprenentatge, 
per l’altra.

- Quant a l’avaluació, serà individualitzada, contínua, integradora, i orientadora:

Entenem l’avaluació com a integradora
o globalitzadora des d’una doble perspectiva;

 per una banda: integradora des de les diferents àrees,
 és a dir, la nostra avaluació no pot ésser només una 

avaluació dels continguts de cada àrea, sinó que 
ens exigim no perdre de vista les capacitats
 generals establertes, per llei, per a l’etapa, 

i per l’altra: integradora dels diferents
 tipus de continguts 

(coneixements, habilitats 
i destreses)

INTEGRADORA

Creiem que els alumnes,
 i també els pares i mares, han de rebre, 
d’un costat, el màxim d’informació per 

part del professorat sobre el seu 
procés d’aprenentatge, i de l’altre,

 orientació sobre les possibles
 dificultats detectades.

ORIENTADORA

Tendrem en compte, des de la 
perspectiva constructivista de la nostra 

ideologia pedagògica, la situació en 
la qual es troba cada alumne/a, 

les seves característiques i possibilitats

INDIVIDUALITZADA

L’avaluació de l’alumne 
no pot ésser puntual, ni basar-se 
només en una prova, sinó que ha 

d’ésser una recollida constant d’in-
formació. Entenem l’aprenentatge 

com un procés.

CONTINUA
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Criteris de par ticipació
Queda clar que una de les característiques pròpies del Centre és que ens consideram una escola 
participativa: “titularitat, pares, alumnes i professors aportam el nostre esforç a fi de ser, conjun-
tament, protagonistes...” Així i tot volem precisar:

Participació de pares i mares

Més enllà de la representació oficial dels pares i mares en el Consell Escolar, el Centre compta 
amb una junta de l’AMPA que es reuneix periòdicament amb el director, per fer així un seguiment 
conjunt de les diferents activitats educatives organitzades per l’AMPA i per mantenir informats els 
membres de la junta de les diferents decisions adoptades per l’equip directiu. A més, el directors 
participa també a l’assemblea anual dels pares/mares de l’AMPA de l’escola. 

Per altra banda, els tutors/es convoquen, durant el primer trimestre del curs, una reunió informa-
tiva per tal que els pars i mares s’assabentin dels aspectes organitzatius i educatius més destacats. 
Els tutors i tutores disposen d’una hora setmanal per atenció als pares/mares; es procura tenir 
flexibilitat horària per facilitar aquest contacte.

El col·legi fa públics els objectius educatius i els criteris d’avaluació perquè els pares i mares sàpi-
guen exactament què s’espera que aprenguin els seus fills/es.

El Centre disposa de diferents canals destinats als pares i mares perquè puguin fer les crítiques 
i suggeriments de millora que creguin oportuns. El director del Centre té destinat tot un dia a la 
setmana per atendre els pares/mares. Esmentar finalment que de manera periòdica la direcció 
del centre envia a totes les famílies un full d’avaluació sobre el funcionament general de l’escola.

Participació dels alumnes

Entre les mesures que adopta el col·legi per facilitar canals de participació dels alumnes podem 
destacar que des de 1r de Primària totes les aules compten amb un delegat/da de curs, i que els 
caps d’estudis de Primària i ESO es reuneixen amb els delegats i delegades dels diferents cursos 
un pic cada trimestre perquè aquest/es puguin fer arribar les seves queixes i propostes. Per altra 
banda els alumnes d’ESO avaluen anònimament i per escrit el grau de compliment per part del 
professorat dels compromisos metodològics de la Concrecció Curricular de l’etapa.

Cal destacar també que des de fa ja anys els representants dels alumnes més grans, els de 3r i 4t 
d’ESO, vénen cada trimestre a una part de les juntes d’avaluació on feim una valoració conjunta 
de la marxa del trimestre. També aprofitam per atendre les seves queixes i suggeriments de mi-
llora.

Dedicam també un especial esment a les eleccions dels alumnes al Consell Escolar, promovent 
informació sobre les seves competències, els drets dels alumnes, campanyes electorals, etc.

El claustre de professors/es

Donant per suposada la seva participació en el Consell Escolar, màxim òrgan de govern del col-
legi, hem de dir que a les reunions mensuals del claustre i a les setmanals d’etapa, el director del 
Centre procura informar de les decisions més importants preses a nivell d’equip directiu, així com 
recabar l’opinió dels professors/es respecte de les esmentades decisions. Prova del pes de la seva 
opinió, a la vegada que prova també de la flexibilitat de la direcció, és que en ocasions les deci-
sions de l’Equip Directiu han estat modificades pel claustre. A final del curs el claustre avalua, per 
escrit i de forma anònima, la feina feta per l’equip directiu.
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Participació del personal d’administració i serveis

Com és natural, el personal no docent està representat en el Consell Escolar. Cal apuntar que la 
relació de la direcció del col·legi amb el PAS és estreta i diària, talment com també ho és amb el 
claustre de professors/es.

Relacions amb altres institucions

El contacte amb l’EOEP i els serveis educatius i socials de l’ajuntament és permanent, així com 
també amb la Conselleria i el Centre de Recursos i Professors (CEP). Procuram participar (i en oca-
sions proposar) en les activitats lúdiques i festives organitzades per l’Ajuntament. En darrer terme, 
apuntar que la interdisciplinarietat és l’àmbit que ens permet obrir-nos més a l’entorn.

Pastoral
La pastoral escolar potencia i al mateix temps es fa ressò de tota la línia educativa reflexada en 
el PEC. Per això els criteris que marquen tota la tasca pastoral cristiana i que volem per al nostre 
centre es basen en:

• Conèixer i partir de la realitat familiar i social de l’alumne, per tal de connectar el missatge cris-
tià amb la seva manera de ser, viure i actuar

• Recollir en el seu projecte les característiques pròpies del centre, potenciant la cultura ma-
llorquina, despertant i fomentant el contacte i l’estimació a la natura; despertant i fomentant 
la solidaritat des de la descoberta i el compromís amb la realitat; educant en la relació oberta, 
participativa i democràtica.

• Fer la programació i treballar des dels distints camps i àrees, sobre tot en la relació personal, 
l’assignatura de Religió i la tutoria.

• Seran tots els professors/es qui assumiran i s’implicaran en la tasca pastoral.

Per això, els criteris que marcaran la tasca pastoral són:

• Potenciarà els valors que ajuden a créixer i madurar la persona

• Possibilitarà el coneixement de Jesús, com a potenciador de la persona, de la vida, dels valors.

• Presentarà el fet religiós com a valor de transcendència que enriqueix la persona i les cultures.

• Donarà peu a plantejaments de vida, a nivell d’estil de viure, de compromís cristià i d’iniciatives 
socials.
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Educar en la Interioritat
El projecte “Educar en la Interioritat” dels Centres Sant Francesc d’Assís (CSFA), pretén motivar i 
acompanyar alumnes, professors i famílies, en definitiva a tota la comunitat educativa, en el des-
cobriment i creixement d’una part essencial de la persona: el seu món interior.

“Educar en la Interioritat” suposa aprendre a escoltar-se, a comprendre, a reflexionar i a discer-
nir. En un món tan ple d’informació i estímuls, amenaçat per la contaminació i el consumisme. És 
essencial saber qui som, el que volem i cap a on volem anar per poder transformar-lo.

“Educar en la interioritat” implica ensenyar a estar centrat, atent, present. Suposa educar la capa-
citat innata d’”adonar-se”; la consciència de ser, de triar en llibertat des de l’amor, el perdó i la 
misericòrdia.

“Educar en la interioritat” permet prendre consciència del propi món interior i de la necessitat de 
conrear per situar-se en la vida amb solidesa, fonament i horitzó.

 “Educar en la interioritat” té com a finalitat dotar la persona de mitjans que li permetin actuar des 
d’un cor guiat per valors com la fraternitat, la misericòrdia i la cura a la Creació; valors essencials 
en la interioritat franciscana.

En definitiva, el projecte d’”Educar en la interioritat” pretén millorar la vida diària d’alumnes i mes-
tres, a través d’eines útils i senzilles que els permetin conèixer els seus pensaments, cuidar les 
seves emocions i integrar els diferents coneixements impartits a les escoles.
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