
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEIP SON RULLAN 
PROJECTE 
EDUCATIU 

DE CENTRE 
PEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
CEIP SON RULLAN 

PROJECTE EDUCATIU 

PEC 
ÍNDEX  

 
1- CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN DEL CENTRE I TRETS D’IDENTITAT. 
 
2-VALORS I OBJECTIUS EDUCATIUS. PRIORITATS D’ACTUACIÓ. 
 
3-PRINCIPIS I CRITERIS BÀSICS QUE CARACTERITZEN EL CENTRE REFERITS A LA 
INTERVENCIÓ EDUCATIVA, METODOLOGIA, L’ORIENTACIÓ I L'AVALUACIÓ. 
 
4-OBJECTIUS DEL CENTRE AMB LA FINALITAT D’ACONSEGUIR L’EDUCACIÓ EN LA 
DIVERSITAT. 
 
5-TRACTAMENT TRANSVERSAL, EN LES ÀREES, MATÈRIES I L’EDUCACIÓ EN 
VALORS. 
 
6-ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE 
 
7-COORDINACIÓ AMB SERVEIS I INSTITUCIONS. 
 
8-PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA. 
 
9-MESURES PER A LA DIFUSIÓ DEL PEC. 
 
10- MECANISMES DE SEGUIMENT. 
 
11- MECANISMES D’AVALUACIÓ I INDICADORS D’AVALUACIÓ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
CEIP SON RULLAN 

PROJECTE EDUCATIU 
PEC 

 
 
1- CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN DEL CENTRE I TRETS D’IDENTITAT 
 ÀMBIT SOCIOECONÒMIC I L'ENTORN. 

 
El CEIP SON RULLAN està situat dins de la zona anomenada dels Pavellons Militars de               
Son Rullan, Codi Postal 07009 de Palma de la Zona Escolar C. El centre va ser construït i                  
obert des de 1983 i originàriament formava part del complex d'habitatges militars i centres              
educatius (Centre d'E. Infantil Santiago Apostol, C. d'E. Primària Virgen de Loreto i Institut              
d'E. Secundària Fernando III el Santo) de l'exèrcit de l'aire, a la barriada del mateix nom                
entre Son Cladera i Sa Indioteria. L'origen del centre, que en un principi i fins els curs                 
2001-2002, s'anomenà CP Virgen de Loreto, va ser fruit d'un conveni entre el Ministeri de               
Defensa i el d'Educació (MEC) per garantir l'escolarització als fills dels militars traslladats a              
Palma. Una vegada transferides les competències d'educació a la Comunitat Autònoma el            
centre encara va dependre uns quants anys del MINISDEF fins que el curs 2002-2003              
juntament amb la unificació amb el Centre d'Educació d'Infantil Santiago Apòstol gràcies als             
esforços dels dos equips directius per dur endavant l'esmentada unificació vàrem ser            
transferits definitivament a la Conselleria i a l'Ajuntament de Palma i així va néixer el CEIP                
SON RULLAN. D'aquest origen inicial depèn que el nostre alumnat, malgrat ja no sigui de               
procedència militar en un 70 i 80% com succeïa abans, passi directament a l'IES SON               
RULLAN que també formava part del complex. La relació amb l'Institut de Son Rullan, situat               
contiguament a l'escola, ha estat i és molt intensa donat que formàvem part del complex, i a                 
més durant uns anys havíem cedit part de les nostres aules als seus alumnes de batxiller,                
per manca d'espai al seu centre i això, juntament amb el fet de compartir instal·lacions               
comunes, el menjador escolar, la pista poliesportiva va establir unes relacions importants.            
També hi mantenim, a hores d'ara reunions conjuntes dels dos Consells Escolars i             
contactes directes amb el professorat i la direcció. Aquestes circumstàncies han determinat            
que, any rera any, i des de fa molt de temps, reivindiquem l'adscripció directa i permanent                
del nostre alumnat cap a l'institut. La barriada està en procés d'expansió i creixement de               
població. Una població fonamentalment treballadora, ocupada en serveis i amb formació           
mitjana/baixa, de procedència immigrant peninsular, ja de segona generació i          
arrelada però majoritàriament castellanoparlant. 
 
EL NOSTRE CENTRE. 
El centre compta amb les instal·lacions necessàries per acollir l'alumnat específic (21 aules             
entre infantil i primària i aules d'especialistes d'AD, PT i AL; espais comuns: menjador,              
cuina, biblioteca, aula de música, usos múltiples, aules d'informàtica, banys alumnat i            
professorat; zones esportives: patis, pista; altres espais: despatxos, secretaria, tutories, sala           
de reprografia, sala de professorat. Moltes d'aquestes instal·lacions s'han millorat amb la            
col·laboració de la Conselleria, Ibisec, Ajuntament, però d'altres s'han de millorar a causa             
del deteriorament del pas dels anys i adequar-se a la normativa sobretot quan a riscos               
escolars i laborals, s'han sol·licitat les actuacions necessàries per aconseguir la millora de             
les nostres instal·lacions. 
Aquestes s’han duit a terme amb un gran esforç per part de la Conselleria, IBISEC i també                 

 



 
 
 

de l'Ajuntament, fonamentalment en la conservació i manteniment dels edificis, amb el            
suport de l'IME  i amb la col·laboració de l'APIMA Es Tren. 
El centre a partir dels seus propis recursos ha dedicat una part del seu pressupost a millorar                 
les instal·lacions del centre, a optimitzar l’ús de les dependències del mateix i ampliar els               
materials didàctics. 

Malgrat que encara queden pendents demandes, algunes d’elles fetes des de fa ja 
molts d’anys. 
 
CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT. 
 
Fa poc temps es va passar una enquesta a les famílies per actualitzar les dades               
sociolingüístiques del nostre alumnat. 
De l’anàlisi dels resultats es va extreure la conclusió següent: 
La llengua habitual del nostre alumnat és principalment el castellà, enfront a una minoria              
que utilitza el català. Aquestes dades coincideixen també pel que fa a la llengua dels pares i                 
per tant la que utilitzen normalment a casa. 
Majoritàriament els anys de residència de les famílies és de més de quatre anys. 
La majoria dels nins pertanyen a la barriada de Son Cladera, Es Viver i Marratxí, malgrat                
també hi ha alumnes de Verge de Lluc, Son Fuster... 
Actualment no hi ha un gran nombre d’alumnes immigrants, aproximadament un 5 %             
d’alumnat nouvingut. Aquests percentatges han disminuït aquests darrers anys. 
En aquests moments la matrícula del centre és de 431 alumnes, dels quals 149 són               
usuaris de menjador i  78 d’escola matinera. 
 
2-VALORS I OBJECTIUS EDUCATIUS. PRIORITATS D’ACTUACIÓ. 

 
Valors: 
1.El nostre centre oferirà una ensenyança IGUAL per a tots, eliminant qualsevol            
discriminació per raons de raça, religió, sexe, llengua o capacitat intel·lectual. 
2. La nostra escola oferirà una ensenyança INTEGRAL de totes les facetes que composen              
la personalitat humana, sense especialitzacions prematures. 
3.El C.E.I.P. Son Rullan es defineix com un centre obert al PLURALISME ideològic i cultural,               
per la qual cosa garantirà una educació democràtica plural i igualitària, formant persones             
amb sensibilitat solidària, no competitives, que s’ esforcin per millorar i transformar la             
societat. 
4.Les respostes educatives del nostre centre seran ADEQUADES, en funció de les            
característiques i la realitat del nostre alumnat, cercant una educació personalitzada,           
ajustada i compensadora. 
5.El nostre centre fomentarà hàbits de respecte a les normes de convivència habituals,             
procurant una ensenyança NO AUTORITARIA (entesa com a disciplina dictatorial), però sí            
una disciplina amb autoritat oberta, raonada lliurement consentida, que permeti el           
funcionament de totes les activitats dins d'un ordre i respecte mutu. 
6.La nostra escola procurarà una educació NO SEXISTA, que no estableixi barreres socials,             
lingüístiques o d’ altres tipus per qüestió de sexe. 
7.Consideram com a indispensable una estreta COL.LABORACIÓ AMB LES FAMÍLIES en           
la tasca educativa, conscients que elles són les primeres i principals educadores del nostre              
alumnat. 
8.Creiem en quatre principis metodològiques fonamentals: GLOBALITZACIÓ,       
INTERDISCIPLINARIETAT, GRADUALITAT I ACTIVITAT. 
9.El centre, en el seu programa de treball, serà sensible a la problemàtica mediambiental,              
proporcionant a l’ alumnat experiències que els ajudin a adquirir coneixements, conservar,            

 



 
 
 

millorar el medi ambient i patrimoni cultural, a més de comprendre els problemes derivats de               
no tenir un estil de vida coherent i respectuós amb el medi ambient. 
10.L’ escola cercarà l'actualització constant dels seus criteris pedagògics i organitzatius,           
creant el marc adequat per a l'avaluació de l’ ensenyança i de l'aprenentatge, i es generaran                
els mecanismes de correcció oportuns. 
11.La llengua vehicular en el nostre centre és la catalana. La segona llengua és la               
castellana, que s'imparteix a partir de primer curs, i la tercera l'anglès, que s'imparteix a               
partir de tercer curs d'educació infantil. 
 
Objectius: 
 
-L’alumnat s’eduqui de manera integral i com a subjecte responsable de les seves             
actuacions, que obtingui el màxim nivell d’èxit acadèmic i que es potenciï el sentiment de               
pertinença al centre. 
 
-Els/Les mestres trobin les eines i un bon clima de treball on es propiciï el diàleg per poder                  
realitzar la seva tasca docent creant un ambient de confiança entre mestres, alumnes i              
pares. 
 
-Les famílies participin a traves dels seus representats en el Consell Escolar i Apima              
implicant-los en el procés educatiu del seus fills a través dels tutors. 
 
-El personal no docent se senti part de la comunitat educativa i participi en la tasca diària                 
amb una clara coneixença de les seves funcions. 
 
-La nostra escola de Son Rullan sigui reconeguda dins el barri i, naturalment, dins la ciutat                
de Palma, pel seu bon treball. 
 
-Aplicar els projectes i plans que s’han elaborat, fer-ne una avaluació, recollir les propostes              
de millora per avançar en qualitat i grau de satisfacció. 
 
-Continuar amb el pla per a l’avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics del              
nostre centre, com indicador mesurable del grau d’assoliment dels objectius proposats. 
 
-Integrar les proves d’avaluació del  diagnòstic com un referent de metodologia. 
 
-Millorar l’organització i funcionament general del centre. Recollir bones pràctiques i           
posar-les en marxa. 
 
-Optimitzar els espais i recursos del centre, fent les passes adients per solucionar             
problemes d’infraestructures. 
 
-Impulsar el pla de Modernització Educativa per a tercer cicle, des de l’àmbit de la formació,                
per a integrar les TIC en el projecte educatiu amb la definició d’objectius i estratègies, i                
organitzar també els recursos informàtics. 
 
-Optimitzar els espais i recursos del centre. 
 
-Impuls del pla de Modernització Educativa per a tercer cicle, des de l’àmbit de la formació,                
per a integrar les TIC en el projecte educatiu amb la definició d’objectius i estratègies, i                
organitzar també els recursos informàtics. 

 



 
 
 

 
3-PRINCIPIS I CRITERIS BÀSICS QUE CARACTERITZEN EL CENTRE REFERITS A LA 
INTERVENCIÓ EDUCATIVA, METODOLOGIA, L’ORIENTACIÓ I L'AVALUACIÓ. 

● S’ha de posar especial èmfasi a l’atenció individualitzada orientada a aconseguir el 
màxim desenvolupament de cada un dels alumnes i a la prevenció i resposta a les 
dificultats d’aprenentatge identificades prèviament o a aquelles que sorgeixin al llarg 
de l’etapa. 

● Es tindran en consideració les competències bàsiques que permetin a l’alumnat 
incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i desenvolupar un 
aprenentatge permanent. 

● S’ha de treballar a totes les d'àrees la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la 
comunicació audiovisual, les TIC i l’educació en valors. 

● Fomentar l’hàbit de lectura. 
● La metodologia ha de ser fonamentalment reflexiva, comunicativa , activa i 

participativa. 
● S’ha de promoure el treball en equip. 
● La llengua catalana com a llengua de l’ensenyament, l’aprenentatge i la 

comunicació. 
● L’avaluació ha de ser contínua i global, quan el progrés d’un alumne no sigui 

adequat S’estableixen mesures de reforç educatiu. 
 
4-OBJECTIUS DEL CENTRE AMB LA FINALITAT D’ACONSEGUIR L’EDUCACIÓ EN LA 
DIVERSITAT. 

● Aconseguir una educació adequada a les necessitats i característiques de cada 
alumne. 

●  Aconseguir l’ accesibilidad al currículum es realitzaran adaptacions curriculars a fi 
atendre l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. 

 
5-TRACTAMENT TRANSVERSAL, EN LES ÀREES, MATÈRIES I L’EDUCACIÓ EN 
VALORS. 
 

● La comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, les TIC, i l’educació cívica, s’ha de 
treballar a totes les assignatures. 

● S’ha de fomentar també  el desenvolupament d’altres valors com la pau la llibertat, la 
igualtat, el respecte als drets humans i el rebuig a la violència. 

● Fomentar hàbits saludables relacionats amb l’activitat física i la dieta equilibrada, 
educació viària. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

6-ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE. ACTUALITZAT  
Estructura organitzativa i assignació de càrrecs.  ORGANIGRAMA. 

ÒRGANS DE GOVERN I COORDINACIÓ COMPOSICIÓ FUNCIONS 

ÒRGANS DE GOVERN COL.LEGIATS   

CONSELL ESCOLAR 
Comissions del Consell Escolar. 

Equip directiu. 
Cinc mestres elegits pel Claustre. 
Cinc representants de pares i mares 
Un representant del PAS. 
Un representant de l’Ajuntament. 

Decret 119/2002. 
Títol II 
Capítol II 
 
LO 8/2013 de 9 de desembre . 
Capítol III 

CLAUSTRE Professors del centre Decret 119/2002 
Títol II 
Capítol II 
LO 8/2013 de 9 de desembre . 
Capítol III 

ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS   

EQUIP DIRECTIU Directora 
Cap d’estudis 
Secretari. 

Decret 119/2002 
Títol II 
Capítol III 
LO 8/2013 de 9 de desembre . 
Capítol IV 

ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT   

CCP Directora 
Cap d’estudis 
Coordinadors de cicle 
Coordinador/a de suport . 
Coordinador/a lingüística. 
Coordinador/a AA.EE. 
Orientador/a 

Decret 119/2002 
Títol III 
Capítol V 

EQUIPS DE CICLE Tots els professors escrits a un cicle Decret 119/2002 
Títol III 
Capítol III 
 

TUTORS  El tutor/a de cada grup. Decret 119/2002 
Títol III 
Capítol II 

EQUIP DE SUPORT Directora/Cap d’estudis  
EOEP 
Coordinador/a de l’equip de suport 
Mestres de l’equip de suport. 

Decret 119/2002 
Títol III 
Capítol IV 

COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA 

Assumida per la CCP Decret 119/2002 
Títol III 
Capítol VI 

COORDINACIÓ DE SERVEIS I 
D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I 
EXTRAESCOLARS. 

Coordinador/a Decret 119/2002 
Títol III 
Capítol VII 
 

ALTRES ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ   

APIMA Junta d’APIMA Decret 119/2002 
Capítol VI. 

JUNTA DE DELEGATS Delegats de 4t, 5è i 6è. LO 8/2013  
Art.119 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
7-COORDINACIÓ AMB SERVEIS I INSTITUCIONS. 
PAC DE SON RULLAN: el Centre de Salut col·labora en el centre amb xerrades preventives               
i d’actuació.  
 
POLICIA LOCAL I DE BARRI: Col·laboren en l’escola amb xerrades d’educació Vial, i             
problemàtica puntual. 
 
IES SON RULLAN:  La relació amb l’IES és directa, contínua i cordial.  
Hi ha una adscripció directa dels nostres alumnes a l’ institut de Son Rullan. 
Entre els temes que es tracten hi ha el traspàs d’informació i activitats del pas a secundària,                 
i temes relacionats amb infraestructures comuns. 
A més són molt positives les diferents activitats conjuntes que s’organitzen pels alumnes de              
3r cicle. 
 
ALTRES CENTRES DE PRIMÀRIA: amb altres centres de la zona a través del seminari d’               
equips directius de zona. 
 
CIBERCAIXA:  Col·laboració i intermediació amb les famílies, centre i serveis socials. 
 
CÀRITAS: La col·laboració amb Càritas és mitjançant l’aportació de juguetes, roba,           
campanyes,... 
 
AMADIP: Impressió de les agendes escolars del centre. 
 
SERVEIS SOCIALS de la zona: col·laboració amb una reunió mensual i seguiment de les              
activitats extraescolars i sol·licituds de beques d’alumnes que estan dins el programa de             
serveis socials. 
 
 
8-PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA. 
DELEGATS: 
 
Elecció dels delegats: 
-Es fa als grups de 4t, 5è i 6è. 
-S'escullen 2 de delegats o delegades (delegat i subdelegat), amb les mateixes funcions , 
drets i deures. 
-Són escollits per votació a començament del curs escolar, d’entre un grup d’alumnes que 
s’hagin presentat voluntàriament. 
 
Funcions del delegats 
 
-Els delegats han de fomentar les bones relacions entre els companys i col.laborar en el 
compliment de les normes de convivència i disciplina en el grup de classe, particularment en 
absència del professor i  per això els delegats i delegades no poden tenir faltes de 
comportament. 
En cas de que durant el curs un delegat o delegada tengui una falta, el substituirà el 
company o companya que va quedar per darrere ell a les votacions. 

 



 
 
 

-Els delegats i delegades han de ser responsables, han de saber escoltar, han de ser un 
model i donar exemple. 
-Han de ser portaveus del seu grup, dels suggeriments i iniciatives de la classe, i 
representar als companys i companyes a les reunions de delegats /delegades amb la cap 
d’estudis i informar desprès dels acords presos a les reunions. 
 
9-MESURES PER A LA DIFUSIÓ DEL PEC. 

- Tríptic de l’escola 
- Agenda dels alumnes 
- Reunions inicials de pares. 
- Circulars. 
- Blogs del centre. 

 
10- MECANISMES DE SEGUIMENT. 

- Revisió i actualització dels documents del centre. 
 
11- MECANISMES D’AVALUACIÓ I INDICADORS D’AVALUACIÓ. 
 

● Dinamització dels òrgans de govern i de coordinació docent del centre. 
 
Indicadors: elaboració de plans d'acollida, col·laboració amb APAS, col·laboració en          
centres emissors i receptors d’ alumnes, coordinació amb entitats socials i d’ altres,             
elaboració i comunicació de convocatòries, execució d’ acords. 
 

● Afavorir la convivència entre la comunitat escolar. 
 
Indicadors: valoració de l'ambient general centre (nivell de sorolls, neteja i cura de             
les instal·lacions), adequada vigilància de patis i passadissos, estratègies efectives i           
consens per a la resolució de conflictes, realització d’ activitats que involucrin als             
membres de la comunitat educativa i que afavoreixen un clima de col·laboració i             
treball en el centre. 
 

● Col·laboració amb els òrgans de l'administració educativa. 
 
Indicadors: disponibilitat de dades sistemàtiques i correctes, compliment de terminis          
d’ entrega de documentacions, col.laboració amb la inspecció educativa. 
 

● Organització i gestió dels recursos materials per proporcionar una oferta educativa           
àmplia i ajustada a les demandes socials. 
 
Indicadors: optimització de l'ús de les dependències de l'edifici, orientació eficaç           
dels recursos materials, participació en la gestió dels espais i recursos materials. 
 

● Impuls i col.laboració de les famílies i les APIMES. 
 
Indicadors: impuls en la participació i col.laboració de les famílies i les APIMES. 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

● Organització d'activitats extraescolars i establiment de vies de col.laboració amb          
institucions, organitzacions i serveis. 
 
Indicadors: difusió adequada de les activitats extraescolars, coordinació amb els          
Ajuntaments i els serveis socials, i altres serveis. 

● Dinamització i seguiment dels projectes elaborats i promoció de projectes nous. 
 
Indicadors: Promoció i/ o generació de projectes amb correcció técnica, coherència           
interna, aplicabilitat i normativitat. 
 

● Impuls i posada en marxa de programes institucionals i iniciatives d’ innovació i             
formació del professorat. 
 
Indicadors: existència de projectes, difusió interna i participació del professorat,          
seguiment i avaluació de les experiències innovadores i la seva repercussió en la             
qualitat de l’ ensenyament, assignació de recursos, assignació de recursos a TICs,            
utilització de les TIC a les aules. 
 

● Dinamització de l’ atenció a la diversitat. 
 
Indicadors: Aplicació pla d'atenció a la diversitat i grau d’ aplicació, seguiment i             
avaluació. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

ANNEX. 
 
 

ACORD DE SESSIÓ DE CLAUSTRE DE L’APROVACIÓ DEL        
PEC. 

 
 
CERTIFICACIÓ D’ACORD DE CLAUSTRE 
 
 
ANTONI JUAN AMENGUAL, Secretari del CP SON       
RULLAN, 
 
CERTIFIC: Que en sessió de Claustre celebrat el dia 5         
de juny de 2012 s’aprovà el    
PROJECTE EDUCACTIU DE CENTRE DEL  
CEIP SON RULLAN (P.E.C),  per unanimitat. 
 
 
 
Palma de Mallorca,   6 de juny  de 2012 
 
 

Vist i Plau, 
La Directora,
 

 
                                                                                    (Segell centre) 
 
 

 



 
 
 

 
Antònia Puig  

Mesquida   
 

 

 


