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INTRODUCCIÓ
Podríem definir el Projecte Educatiu de Centre com el document singular, propi i específic de cada
centre que ajuda a establir prioritats, evitar divagacions i ajusta la llibertat del docent i la resta dels
membres de la col·lectivitat, amb la finalitat d’orientar el centre cap a una determinada direcció i
millora d’acords amb un seguit de característiques essencials com poden ser l’estabilitat, la
unificació del procés educatiu, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la realitat
del centre i l’adequació amb el marc legislatiu.

També entenem el Projecte Educatiu de Centre com el document que especifica les finalitats i les
opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la
diversitat de condicions personals, necessitats i interessos.

El projecte educatiu és un document que està a la disposició de tothom que forma part de la
comunitat educativa del centre, famílies, professors, personal del centre i alumnat.
El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que defineix el
projecte general del sistema educatiu.
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1. CONTEXT
L’escola Arrels és una escola catalana de titularitat pública, oberta a tothom, integradora i que té
com a objectiu la formació de persones solidàries, tolerants, respectuoses, lliures i competents.
Està situada a Santa Margarida i els Monjos, carrer camí fondo número 25. És una escola de nova
construcció (any 2007) i està formada per dos edificis, el d’Infantil i el de Primària. L’Edifici d’Infantil
té tres aules, una aula d’ús múltiple (psicomotricitat, racons) , els despatxos, consergeria i un pati.
L’edifici de Primària consta de dues plantes amb 9 aules, la biblioteca, l’aula d’anglès, l’aula de
música, l’aula de plàstica, la sala de mestres i aules de desdoblament, un pati i un gimnàs.
La quasi totalitat de la població escolar prové de famílies que viuen al poble. Les famílies pertanyen
a un nivell sociocultural mitjà i mitjà-baix. El tipus d’ocupació del pares i mares és molt divers, però
el sector que més predomina és l’industrial i de serveis (administratius, transport, salut, comerç i
altres) . També hi ha moltes famílies a l’atur i amb una situació econòmica precària. El percentatge
d’immigració és d’ aproximadament un 25%.

2. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI
2.1. PRINCIPIS RECTORS (LEC)

El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, es regeix pels
principis generals següents:
a. El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de legislació
vigent.
b. La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat
personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
c. La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els
col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.
d. El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat d’elecció
entre centres públics o altres centres que els creats pels poders públics, la llibertat de càtedra del
professorat i la llibertat de consciència de l’alumnat.
e. El pluralisme.
f. La inclusió escolar i la cohesió social.
g. La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la
consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat.
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h. El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la
convivència.
i. El respecte i el coneixement del propi cos.
j. El foment de la pau i el respecte dels drets humans.
k. El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos
naturals i del paisatge.
l. El foment de l’emprenedoria.
m. La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
n. L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.
o. L’educació al llarg de la vida.
p. El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral que vagi
d’acord amb llurs conviccions.
q. L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.

2.2. CARÀCTER PROPI (ART. 93 LEC)

1. Les administracions han de garantir que els centres públics dels quals són titulars siguin referent
de qualitat educativa i d'assoliment dels objectius d’excel·lència i d'equitat que aquesta llei
determina.
2. L'escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, trets
definidors del seu caràcter propi.
3. Els centres públics es defineixen d'acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció
responsable, de dedicació i professionalitat docents, d'avaluació, de retiment de comptes,
d'implicació de les famílies, de preservació de l'equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les
idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.
4. Els principis definits pels apartats 2 i 3 inspiren el projecte educatiu que cada centre públic ha
d'adoptar en exercici de l'autonomia que aquesta llei li reconeix. En tot cas, el projecte educatiu de
cada centre s'ha de comprometre expressament a complir aquests principis i ha de determinar la
relació amb els alumnes i les famílies, la implicació activa del centre en l'entorn social i el
compromís de cooperació i d'integració plena en la prestació del Servei d'Educació de Catalunya.
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3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
3.1. VISIÓ
Segons la nostra ideologia, els nostres trets d’identitat que ens defineixen i ens diferencien de la
resta de centres són:
a) Som una escola d’educació viva i activa. Els dos pilars fonamentals són l’acompanyament
emocional amb respecte i amor i l’aprenentatge actiu i vivencial per mantenir el desig d’aprendre..
a) L’escola, pel fet de ser pública, es regeix per la Constitució i l’Estatut de Catalunya i acull les
diverses maneres de pensar, essent oberta a tothom. Defensem els valors democràtics en la gestió,
funcionament i la presa de decisions.
b) Ens guiem pel principi de coeducació, propugnem la no-diferenciació per la raó de sexe.
c) La llengua catalana és la llengua d’ús i comunicació de la vida quotidiana, és la llengua vehicular
utilitzada en procés d’ensenyament-aprenentatge. L’escola intenta transmetre els trets d’identitat
catalans en tots els aspectes i continguts culturals i tradicionals. Vetllem perquè les dues llengües
oficials de Catalunya estiguin presents en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
d) L’escola té el compromís de fomentar en l’alumne una actitud activa, curiosa, investigadora i
crítica, que mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seva formació i de l’adquisició
dels seus aprenentatges i coneixements.
e) Ens manifestem com una escola laica i per tant no adopta cap opció religiosa concreta, tot i que
tenim present i mostrem la cultura en el qual estem inserits a través de les tradicions, el símbols i
els fets culturals.
f) El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques,
intel·lectuals i afectives i acceptar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació per la salut
i el benestar propi.
g) Acollim la diversitat cultural com a un valor positiu, sobretot fomentant i facilitant la convivència
dels alumnes, promovent-n’hi un aprenentatge conjunt.
h) L’escola mostra un gran interès i voluntat en fomentar el respecte al medi ambient, fomentant
accions com el reciclatge, la reutilització, etc., també donant a conèixer el nostre entorn més
proper per procurar preservar-lo.

5

i) La línia metodològica del centre va dirigida a respectar el nivell i ritme personal de cada
alumne/a, evitant d’aquesta forma tot tipus de discriminació. Ens basem en el principi d’igualtat i
no-discriminació. Assumim la presència d’alumnes amb necessitats educatives especials i intentem
donar-los respostes satisfactòries.
j) Es partirà en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes
per tal d’adequar els continguts a la seva realitat més propera.
k) L’escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió per part de les parts afectades, i
buscant una solució consensuada i pacífica i afavorint el diàleg.
l) Considerem que les situacions conflictives entre els membres de la comunitat han de ser
assumides i plantejades de forma clara, oberta i directa, amb la intervenció de totes les parts.
m) L’escola promou la participació en activitats proposades pel municipi, siguin educatives o amb
un caire cultural concret. També promou el millor coneixement de l’entorn del centre per tal
d’apreciar-lo i cuidar-lo.
n) Potenciem la participació de les famílies en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes.
o)L’escola intenta donar resposta a les necessitats personals dels alumnes i programar les
actuacions necessàries per atendre-les.
3.2. MISSIÓ

La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti:
a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en societat,
com ara l’estabilitat i l’autoestima, un esperit crític, una actitud activa i participativa.
b) Proporcionar a l’ alumnat una formació plena que l’ ajudi a formar la seva pròpia identitat i a
desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat.
c) Facilitar que els nens i les nenes elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i
adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones. Adquirir
habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre conflictes de
manera pacífica.
d) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió
orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències bàsiques en matemàtiques i les
competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual.
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e) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi, i fomentar el plaer del treball, en
definitiva promoure la cultura de l’esforç i aprendre a aprendre.
f) Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat.
g) Prendre consciencia de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la necessitat de
preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva utilització, la seva
conservació promovent el reciclatge i una educació del consum.
h) Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fóra de l’escola, per a tot tipus de béns
individuals i col·lectius.
i) Potenciar la llengua catalana com a llengua d’ús del nostre centre, afavorint així també el
coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya
per poder facilitar-ne l’arrelament. Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana.
j) Potenciar l’ús de la llengua anglesa, sobretot en la vessant oral, dins el Projecte Educatiu de
Llengües estrangeres.
k) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les
diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social.
l) Prendre consciència de l’ importància de l’ús de la biblioteca escolar tant per completar els
objectius de les diferents àrees com per augmentar el gust per a lectura.

4. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS
Partint de la nostra identitat i del nostres objectius hem de definir una línia metodològica explicita
que caracteritza el nostre centre i tots aquells docents i professionals que hi intervenen.

1. Potenciant i afavorint l’aprenentatge significatiu , partint dels coneixements previs dels/les
alumnes, ajudant-los a aprofundir en el raonament, l’observació i l’experimentació per progressar
en el domini de les tècniques, habilitats i destreses de cada matèria.

2. Adequant les propostes educatives a les necessitats particulars de l’ alumnat mitjançant les
adaptacions curriculars i metodològiques que siguin convenients.
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3. Orientant l’organització del grup classe a partir de les tècniques més convenients per aconseguir
el màxim rendiment de l’alumnat en la mesura que ho permetin els recursos materials i humans.

4. Potenciant les noves tecnologies, com a recurs pedagògic habitual i afavorir el coneixement
d’aquestes per part de l’alumnat.

5. Potenciant alguns dels continguts donats amb activitats complementàries de caràcter cultural i/o
lúdic, fora del recinte escolar (música, cinema, teatre, visites a museus...) que poden tenir diferent
durada (sortides i/o colònies)

6. Potenciant l’anglès oral a infantil i primària

7. Orientant el treball escolar cap a la reflexió per una societat més sostenible, potenciant l’ús
racional dels recursos, el seu reciclatge i el seu consum.

8. Potenciant el coneixement de l’entorn més proper de l’alumnat sistematitzant activitats que
ajudin a aprofitar el s recursos que ofereix el Municipi: visites a la biblioteca del poble, participació
a activitats educatives del Molí del Foix i la Mancomunitat Penedès-Garraf,

4.1. TREBALL PER PROJECTES

Entenem el treball per projectes com una opció metodològica que permet organitzar les situacions
d’ensenyament-aprenentatge des d’una perspectiva globalitzadora i relacional.
El treball per projectes implica:
 Partir d'un tema, problema .... que parteix dels interessos de l’alumnat.
 Fer protagonista l'alumnat en la construcció del propi coneixement perquè focalitza el desig
de saber coses noves; la motivació amb què els alumnes s’enfrontin a les activitats serà
determinant en l’aprenentatge, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber,
la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge
 Donar gran rellevància al treball cooperatiu
 Elaborar preguntes o hipòtesis, prendre decisions sobre el repartiment de tasques i posar
en comú el resultat de les tasques individuals elaborant col·lectivament el resultat
(presentació).
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 Incentivar processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació
a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb
altres problemes
 Transferir estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de
coneixement, s’avalua el que s'ha après i com s’ha après.
 Activar la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir coneixement
de forma compartida.
El treball per projectes ens permet treballar les competències bàsiques:

Competència comunicativa

Competència d’iniciativa i
autonomia personals

i
Competència del tractament de
la informació ( cercar, interpretar,
assimilar la informació)

DEMOCRÀCIA

Riquesa
competencial

Competència d’aprendre a
aprendre
AVALUACIÓ

Còmpetència social i ciutadana
Competència de coneixement i
interacció amb l’entorn
ACTUAR EN L’ENTORN

El paper del mestre en el treball per projectes es basa en:
 Definir el fil conductor.
 Adoptar el paper d’organitzador de l’entorn per tal d’ajustar, guiar, dirigir i/o facilitar el
procés d’aprenentatge dels alumnes.
 Preveure els continguts i capacitats que es treballaran.
 Fomentar la participació.
 Ajudar a l’aportació i tractament de la informació.
 Ajudar a l’avaluació.
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 Recapitular el procés seguit.

El paper dels alumnes en el treball per projectes:
 Ha de ser, en tot moment, participatiu i actiu en el seu procés d’aprenentatge.
 L’alumne és el protagonista del procés
 L’alumne construeix els aprenentatges i és partícip del procés d’avaluació (autoregulació)
 L’alumne aprèn a través de la interacció amb els iguals (treball cooperatiu)

La relació entre la llengua i el treball per projectes:
 La llengua és un eix del treball per projectes.
 La llengua esdevé l’eix vertebrador de tot el procés en el desplegament dels projectes,
alhora que treballar per projectes afavoreix el desenvolupament de les habilitats
lingüístiques.
 L’ús de la llengua en contextos d’experiències significatives, funcionals i de cooperació
genera interès per aprendre, no només respecte al contingut, sinó a més a més per
aprendre a usar la llengua.
 Es fomenta el desenvolupament de les habilitats de la parla, de l’escolta, la lectura i de
l’escriptura
 Es treballen els tots blocs de funcions comunicatives, regular l’acció, gestionar la
comunicació, informar i obtenir informació, reflexionar sobre la llengua (metalingüística)
 Regular l’acció; Totes aquelles accions de seguir uns passos o fases d’un procés marcat
(elaboració de l’índex, procés de cerca d’informació...)
 Gestionar la comunicació: totes aquelles actuacions on cal aplicar fórmules d’interacció
entre l’alumnat i respecte pels adults.
 Informar i obtenir informació; totes aquelles actuacions que tenen a veure en el
plantejament de les qüestions que sorgeixen arran d’un projecte i la cerca de les respostes;
i també totes aquelles que suposen que l’alumnat porti a terme una argumentació
 Metalingüística, totes aquelles actuacions que suposen la reflexió sobre l’ús de la llengua
(lèxic adequat, camps semàntics...)
Acords dels mestres en relació al treball per projectes:
 Es farà una exposició oral a les famílies almenys en una ocasió al llarg del curs d’algun dels
projectes treballats.
 D’un dels projectes es farà un lapbook.
 Al passadís ( espai indicat) es realitzarà un mapa conceptual amb les idees clau de cada
projecte perquè a final de curs es pugui veure tot el que han treballat els alumnes.
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Les fases del treball per projectes són:

11

12

13

14

15

4.2. TREBALL PER AMBIENTS
Els ambients de lliure circulació són un tret identitari de la nostra escola.
Són espais d’autoaprenentatge. És a dir, diferents espais que agrupen propostes del mateix tema
(música, matemàtiques...). L’infant és el principal agent del seu aprenentatge ja que mitjançant la
descoberta i experimentació interioritza nous coneixements. Afavorint així que l’aprenentatge sigui
significatiu.
Cada nen aprèn des del seu procés individual, al seu ritme i sense imposicions.
Es basen en una pedagogia lliure i activa que te com a eix principal l’acceptació i el respecte per la
persona i que te com a funció entendre i ajudar al nen a desenvolupar-se en totes les dimensions.
Els anomenem “de lliure circulació” perquè durant el temps que dura l’activitat cada infant pot
canviar d’espai sempre que ho vulgui.
Procurem que hi hagi continuïtat al llarg de l’escolarització (normes, organització del material,
cartells...)
COMUNITAT DE PETITS









Experimentació









Ciències








Ciències

Art
Llenguatges
Matemàtiques
Pati
Joc simbòlic

Hort
COMUNITAT DE MITJANS
Art
Llenguatges
Matemàtiques
Pati i construccions..
Música.

Hort
PETITS PROJECTES. Dos dies a la setmana es realitza un treball d’ampliació amb grups reduïts
d’alumnes.
COMUNITAT DE GRANS
Art
Matemàtiques
Pati i construccions.
Música..

Hort
PETITS PROJECTES. Dos dies a la setmana es realitza un treball d’ampliació
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COMUNITAT DE SENIORS






Ciències
Art
Llenguatges
Hort

CAIXES DE CONTINGUTS. Un dia a la setmana cada grup farà aquesta proposta d’ampliació (10
alumnes cada vegada)

La franja horària en què es desenvolupen els ambients d’aprenentatge de lliure circulació és de 11 a
12.30h. (assemblea inicial, ambients, assemblea de retorn)
4.2.1. PLA ACTUACIÓ TREBALL PER AMBIENTS (fases)
Les propostes dels ambients són fixes la qual cosa facilita la seguretat i autonomia de treball.
En alguns ambients, com per exemple el d’Experimentació dels CP’s, un dia a la setmana es realitza
una proposta tancada.
1. FASE ADAPTACIÓ
Anteriorment a l’inici de les fases dels ambients pròpiament dites, es realitza una fase d’adaptació
per tal de garantir l’adquisició dels hàbits amb la figura de referència. El moment d’iniciar aquesta
primera fase el valorarà l’equip de mestres.
A la cp’s els infants amb els seu tutor estaran una setmana a cada ambient fins que hagin completat
el recorregut per tots els ambients. A la cm’s els infants estaran amb el seu tutor 1 dia a cada
ambient fins a completar el recorregut.
COMUNITAT DE PETITS
Les sessions d’ambients es realitzaran amb la mestra tutora i el grup de referència. Cada mestra
estarà amb el seu grup durant una setmana al mateix ambient. Durant unes setmanes es realitzaran
rotacions pels ambients però el grup sempre estarà junt i amb la seva mestra tutora. D’aquesta
manera el grup/mestra passarà per tots els ambients.
Durant aquestes setmanes els alumnes aniran adquirint confiança amb el grup, amb l’adult i amb
l’entorn. Aniran familiaritzant-se amb l’ambient i podran decidir posteriorment a quin volen anar.
- Durant les setmanes d’adaptació els alumnes interaccionen amb els materials de manera lliure i
espontània.
- Una altre objectiu d’aquesta fase d’iniciació és marcar els límits i les normes als alumnes durant la
seva interacció amb els materials. Aquesta adquisició de normes i límits facilitarà la actuació de la
mestra amb els alumnes posteriorment al no haver d’estar recordant constantment les normes i els
hàbits durant la realització dels ambients.
COMUNITAT DE MITJANS/ GRANS
El mestre que ocupa cada ambient, es l’encarregat d’explicar a cada grup-classe les normes i el
funcionament de cada ambient. Aquesta presentació es realitzarà durant un dia.
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2. FASE D’INICIACIÓ
o Un cop els alumnes han passat per tots els ambients amb la seva mestra i grup de
referència, els alumnes estan preparats per poder decidir i escollir a quin ambient volen
anar.
o Desprès de recordar les normes a les assemblees d’aula, els alumnes trien i circulen de
manera lliure els ambients on volen anar i els materials amb els que volen interaccionar.
o Una altre objectiu d’aquesta fase d’iniciació és marcar els límits i les normes als alumnes
durant la seva interacció amb els materials.
3. FASE DE CONEIXEMENT____________________________
o Un cop les mestres consideren que els hàbits i les normes han estat adquirides de manera
adient i suficient com per deixar fluïr els ambients sense necessitat de recordar
constantment el funcionament podem passar a la següent, la fase de coneixement.
o Els alumnes recorden les normes a l’assemblea.
o Circulen de manera lliure pels ambients.
o L’objectiu d’aquesta fase és fer intervenir més activament els alumnes i que aquets es
mostren més autònoms.
o El fet de no complir les normes implica unes conseqüències. CP: Romandre 10 min sense
utilitzar el material de l’ambient. Si l’actitud persisteix es parla en la reunió de cicle i pot ser
el convidem a no assistir a l’ambient el següent dia. CM: El nen/a que no compleix les
normes no pot anar a l’ambient el següent dia.
o CP’s: En els ambients de llenguatges i art sovint els més petits no tenen temps per acabar la
proposta començada. Per garantir que es pugui acabar amb tranquil·litat i qualitat,
disposem d’unes targetes (papers plastificats) que s’utilitzen com a recordatori per tal que
l’endemà tornin a l’ambient per acabar la tasca. Aquesta targeta s’enganxa a l’horari de
l’aula.
o CP’s: En alguns podem trobar alguns nens que mostren un joc repetitiu i pobre. Aquests
casos s’han de parlar en les reunions periòdiques d’ambients i, si s’escau, seran alumnes
que segueixin propostes de la mestra. És a dir, en l’assemblea prèvia se’ls convida a
explorar algun ambient i després ja pot escollir on anar. Només els alumnes de P4 i P5.
o Un dia a la setmana (divendres), es recullen els ambients una mica abans i es substitueix la
representació oral de l’assemblea per una representació escrita i dibuixada a la llibreta
viatgera (P5)/ Petits escriptoris (primària)
4. FASE DE RECOLLIDA____________________________
Durant les setmanes d’horari intensiu del juny anirem recollint i tancant els ambients de forma
progressiva. Els alumnes podran ajudar a recollir si és necessari. Cada ambient dedicarà un/dos dies
a la seva recollida. Els mestres que ja han recollit es sumen al pati.
PETITS PROJECTES____________________________
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Alguns alumnes de cm’s i cg’s realitzaran l’activitat Petits projectes dos dies a la setmana. És una
activitat d’ampliació que parteix dels interessos dels infants per satisfer les seves curiositats. Es fan
en grup reduït.
4.2.2. NORMES GENERALS DELS AMBIENTS
A l’assemblea d’abans de començar els ambients es recorden les normes generals.
1. Passar-ho bé
2. Estarem tranquils i en calma, sense cridar ni córrer.
3. Esperar a que el mestre arribi a l’ambient.
4. Esforçar-se tant com es pugui.
5. Avisar a la mestra del canvi d’ambient (Saludar i acomiadar-se).
6. Recollir el material abans d’agafar un altre i deixar l’espai net. Si un alumne vol el material
que un altre deixa, s’espera a que acabi de recollir o bé s’assegura que l’altre el recollirà (li
ha de dir). Cal tractar el material amb cura i no llençar-lo a l’hora d’endreçar, per exemple.
7. Marcar a la graella l’assistència.
8. Quan soni la música començarem a recollir.
9. Quan s’acaba l’ambient:
- CP: Els alumnes s’esperen fora de l’aula fins que el tutor arriba. Els divendres del
tercer trimestre els alumnes més grans dibuixaran el que han realitzat.
- CM: Escriuen a la llibreta el que han realitzat.

4.2.3. NORMES CONCRETES DE CADA AMBIENT
ART













Els pinzells es renten amb un pot d’aigua per canviar de color. Quan s’acaba de pintar es
renten a la pica d’aigua de la classe de les Dàlies i es deixen en un pot perquè s’eixuguin.
La mestra en finalitzar la sessió rentarà bé els pinzells i els col•locarà a la safata
corresponent.
La mestra s’encarrega de posar la pintura als pots corresponents.
L’ambient ha de tenir una baieta i paper de cuina per rentar i eixugar la taula si s’embruta.
Puntualment es poden copiar creacions d’altres.
La plastilina no es pot barrejar. Les capsetes de plastilina facilitaran la separació dels colors.
S’evita, en la mesura del possible, fer valoracions de les obres d’art (comentaris sobre els
colors utilitzats, les formes...) Es valora el procés de creació, no el resultat.
Cal posar el nom a totes les obres d’art.
Les produccions acabades es repartiran els dijous per tal de poder prendre-les a la carpeta
blava. Quan no s’ha tingut temps d’acabar, el nen/a agafarà una targeta per penjar a
l’horari del dia següent per tal de recordar tornar a l’ambient a finalitzar la tasca amb
tranquil•litat.
Cal recollir la sorra de la proposta, en el cas que hagi caigut a la taula o al terra.
No es pot donar el material realitzat si no s’està al corrent dels pagaments.

Important:
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Considerem necessari que en acabar les sessions d’ambients, la mestra revisi i prepari l’ambient per
la propera sessió.
La calma i la tranquil•litat durant les sessions són necessàries pel bon funcionament dels ambients,
per ajudar a la concentració i al bon desenvolupament d’aprenentatges, a més d’aprendre el
respecte pels altres. El mestre ha de vetllar per aconseguir un clima relaxat.
EXPERIMENTACIÓ
 Es troben 4 grans blocs de propostes: material divers a les prestatgeries, la sala fosca,
experimentació amb sorra/aigua/llegums... i l’ordinador.
 Prestatgeries
 Amb aquest material s’hi pot jugar tant a la taula com al terra utilitzant la catifa (ajuda a
delimitar l’espai), excepte el circuit de les bales.
 A la sala fosca
 Hi poden entrar 5 persones com a màxim.
 Les propostes es poden barrejar, però cal classificar-les de nou quan s’acaba d’utilitzar-les.
 Experimentació (sorra, aigua...)
 Les plàteres amb aigua s’omplen al lavabo amb ajuda de la mestra.
 Cal deixar l’espai net: cal escombrar la sorra que hagi pogut caure a la taula o al terra.
Important:
Considerem necessari que en acabar les sessions d’ambients, la mestra revisi i prepari l’ambient per
la propera sessió.
La calma i la tranquil•litat durant les sessions són necessàries pel bon funcionament dels ambients,
per ajudar a la concentració i al bon desenvolupament d’aprenentatges, a més d’aprendre el
respecte pels altres. El mestre ha de vetllar per aconseguir un clima relaxat.
MATEMÀTIQUES
 No es poden barrejar els materials de joc.
 Només es poden utilitzar les propostes de l’ambient, és a dir, no es pot tocar el material
propi de l’aula dels Cactus.
Important:
Considerem necessari que en acabar les sessions d’ambients, la mestra revisi i prepari l’ambient per
la propera sessió.
La calma i la tranquil•litat durant les sessions són necessàries pel bon funcionament dels ambients,
per ajudar a la concentració i al bon desenvolupament d’aprenentatges, a més d’aprendre el
respecte pels altres. El mestre ha de vetllar per aconseguir un clima relaxat.
JOC SIMBÒLIC
 Poden barrejar els elements que troben al joc simbòlic (cuineta, botiga, nines...)
Important:
Considerem necessari que en acabar les sessions d’ambients, la mestra revisi i prepari l’ambient per
la propera sessió.
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La calma i la tranquil•litat durant les sessions són necessàries pel bon funcionament dels ambients,
per ajudar a la concentració i al bon desenvolupament d’aprenentatges, a més d’aprendre el
respecte pels altres. El mestre ha de vetllar per aconseguir un clima relaxat.
LLENGUA
 No es pot barrejar el material de les diferents propostes.
 Els missatges han de contenir text i signatura.
 Les produccions acabades es prendran el mateix dia (missatges, contes...). Quan no s’ha
tingut temps d’acabar, el nen/a agafarà una targeta blava per penjar a l’horari del dia
següent per tal de recordar tornar a l’ambient a finalitzar la tasca amb tranquil•litat.
Important:
Considerem necessari que en acabar les sessions d’ambients, la mestra revisi i prepari l’ambient per
la propera sessió.
La calma i la tranquil•litat durant les sessions són necessàries pel bon funcionament dels ambients,
per ajudar a la concentració i al bon desenvolupament d’aprenentatges, a més d’aprendre el
respecte pels altres. El mestre ha de vetllar per aconseguir un clima relaxat.
PATI













Tenim cura de tancar la porta d’accés al pati.
Utilitzem el lavabo de l’aula dels Gira- Sols.
Els mestres entren i treuen el matalàs del racó de lectura cada dia.
Mantenim la zona de ciment i la cuineta sense sorra. Es pot posar sorra a la cuineta, però
després cal escombrar-la.
Recollir les joguines cada vegada que es fan servir.
No es poden fer torres de més de 4 rodes.
Fem forats només a la zona del sorral.
Ens podem enfilar a la tanca excepte a la part més alta de la zona del circuit.
Si hi ha fang hi podem jugar procurant no embrutar-nos i només si portem botes d’aigua.
Podem jugar amb el fang amb les pales i galledes, però no als tolls.
Les motos s’aparquen davant de joc simbòlic.
Es pot utilitzar la rampa excepte els dies que hi hagi l’ambient d’hort obert (dimecres i
divendres)
Juguem amb les motos només a la zona del circuit i la rampa.

Important:
Considerem necessari que en acabar les sessions d’ambients, la mestra revisi i prepari l’ambient per
la propera sessió.
La calma i la tranquil•litat durant les sessions són necessàries pel bon funcionament dels ambients,
per ajudar a la concentració i al bon desenvolupament d’aprenentatges, a més d’aprendre el
respecte pels altres. El mestre ha de vetllar per aconseguir un clima relaxat.
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4.2.4. EL PAPER DE LA MESTRA en el TREBALL PER AMBIENTS
Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de fer-nos contínuament, conscients del nostre
paper durant el treball per ambients. El treball per ambients afavoreix l’autonomia, la
individualitat, l’autoregulació, l’ordre, la concentració, el respecte...però per aconseguir-ho, serà de
vital importància que la mestra ajusti les seves accions i la seva presència durant les sessions
d’ambients.
Detallem aspectes que cal tenir en compte per donar una presència i una intervenció ajustada i de
qualitat.
 Observar a l’alumne
El paper principal de la mestra és observar el que necessita l’infant, el que el motiva, el que més li
agrada.
 Intervenció mínima
Cal estimular que els nens aprenguin per si mateixos i que trobin la solució dels seus problemes.
Sense interferir amb el desig natural del nen/a per aprendre per si mateix i arribar a ser
independent.
 Cuidador de l’Ambient
A l’aula, els materials es disposen ordenats i a l’alçada dels alumnes.
 Reconeixement- premis
Els premis no son necessaris. El fet d’haver après alguna cosa, aconseguir resoldre un problema ja
és un premi molt valuós per ells. L’alumne ha de desenvolupar el gust per aprendre per sí mateix i
no perquè li esperi un premi.
 No aixecar el to de veu
Si un alumne no compleix alguna de les normes dels ambients, la mestra s’aproparà a l’alumne per
explicar-li o demanar-li el que ha de fer. Dins d’aquesta pedagogia no ho fem en veu alta per tal de
no molestar als altres alumnes i no interferir en la seva concentració.
Respectar el treball dels alumnes
Si un alumne està utilitzant el material d’una altra forma que la demostrada per la mestra, no
intervindrà. Deixarà experimentar amb el material i observarà tots els seus descobriments (és una
demostració de la seva maduresa). Més endavant, la mestra podrà ensenyar un altre material més
adaptat a les necessitats de l’alumne.
 Respectar els errors
L’adult té l’instint de corregir els errors. I per això, interromp sense adonar-se el treball dels nens i
nenes per corregir-los.
Si un alumne s’equivoca, serà mitjançant la repetició i el control dels errors que es podrà corregir
sense fer mal la seva autoestima.
Si la mestra el talla al mig del seu treball per dir el que ha fet malament, l’alumne perdrà tot el seu
entusiasme principal de voler aprendre.
Si es dóna el cas d’una equivocació contínua, la mestra podrà tornar a presentar el material a
l’alumne.
4.2.5. ESTRATÈGIES D’OBSERVACIÓ i REGISTRE DURANT LES SESSIONS D’AMBIENTS
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S’acorda realitzar l’observació dels alumnes a partir d’un registre escrit i fotogràfic continuat
dels diferents ítems d’observació acordats i posteriorment les mestres es reuneixen trimestralment
per parlar de les observacions realitzades. Es creen documents per aquest fi.
 Llibreta de notes
Cada mestra té una llibreta on va anotant durant les sessions dels ambients aquelles
observacions que considera rellevants de ser anotades i comentades.
Criteris d’observació:
- Relació amb els altres i habilitats socials
- Relació i necessitat respecte a l’adult
- Interessos i motivacions
- Emocions i resolució de conflictes
- Respecte normes
- Ordre i neteja
- Habilitats i capacitats
- Autonomia personal
- Iniciativa
- Creativitat
- Autocontrol
- Moviment i habilitat motriu
- Llenguatge i comunicació
- Adquisicions cogniscitives
- Etc...
 Registre audiovisual.
Cada mestre disposa d’un dispositiu mòbil per recollir imatges sobre les activitats, adquisicions,
accions...dels alumnes.
El recull audiovisual facilita recollir informació a l’instant que potser no pot quedar recollit de
manera escrita durant aquell moment.
 Registre Circulació
A cada ambient hi haurà una graella per cada grup-classe on quedi registrada l’assistència de cada
nen/a. Caldrà que marqui la creu quan comenci l’activitat (amb l’ajuda de la mestra, si convé)
 Reunions de mestres
Un cop al trimestre en reunió de cicle, les mestres que participen durant les sessions d’ambients es
reuneixen per compartir:
- observacions realitzades de cada alumne
- criteris d’actuació davant casos individuals
- adquisicions de cada alumne
- resoldre dubtes d’actuació docent
- modificacions d’estratègies i/o presentacions
- valoració dels materials disponibles
- elaboració de nous materials
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registre assistència dels alumnes als ambients
observació del registre de circulació

 Documents d’observacions sistemàtiques
Cada trimestre els mestres han de compartir les observacions realitzades, cal que les mestres
traspassin la informació compartida de cada alumne al document d’observació sistemàtica. Les
mestres comparteixen un document on fer-ho.
És molt important passar aquesta informació i que quedin registrades per tal de poder veure
l’evolució de cada alumne i fer posteriorment l’avaluació i els informes.
4.3. EL TREBALL DE LES MATEMÀTIQUES
El treball de les matemàtiques està basat en la resolució de problemes competencials en grups
cooperatius ( homogenis/ heterogenis), a partir dels quals es treballaran tots els continguts de cada
cicle, dues sessions de una hora i mitja setmanal, dimarts i dijous de 9.30 a 11.00h.
Els dos eixos fonamentals que es treballen són:
 L’ activitat s’ inicia amb el plantejament del problema, el qual suposarà per als nens i nens
una “entrada en conflicte” que hauran de resoldre. A partir del plantejament inicial, es
posaran en marxa totes les eines necessàries per a la seva resolució (explicacions dels
continguts per part del mestre, visionat de vídeos, demostracions, jocs matemàtics,
descobriments...) fins que el problema quedi resolt i els continguts assolits. La duració de la
resolució del problema pot variar segons les necessitats dels nens, la dificultat del
contingut, els nivells de concreció dels continguts, aspectes que aniran sorgint... Per
exemple, es pot plantejar un problema que durarà 2-3 setmanes ( ja que s’ hauran d’
explicar els continguts per tal de poder resoldre-ho) o un més intuïtiu que es resolgui amb
una estimació o per lògica en una sola sessió.

 Els mestre/a donarà especial importància al desenvolupament del càlcul mental per part
dels alumnes, treballant diferents estratègies de càlcul, recollides en el document dels
continguts per cicles (P/Claustre/mates/claustremates). A més, podem trobar altres
recursos de càlcul mental als quaderns del mestre de cada curs (Quaderns de càlcul mental:
“Destreses Bàsiques. Càlcul i resolució de problemes. Ed. Cruïlla) per tal d’oferir alternatives
més significatives als algoritmes tradicionals, els quals deixarem més de banda.

Funcionament dels equips cooperatius
Els alumnes es troben col·locats formant grups cooperatius heterogenis o homogenis (de 4
persones). Cada grup té un nom i l'activitat del taller es planteja com una activitat de grup. El seu
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desenvolupament de forma individual desvirtuaria molts dels seus objectius. Saber demanar ajuda i
saber ajudar, treballar l’ empatia, el torn de paraula, el respecte cap a les diferents opinions i la
capacitat per arribar a acords comuns, són alguns dels objectius d’ aquesta metodologia de treball.
Cadascun dels components del grup té assignat un paper que exercirà al llarg del taller, encara que
moltes vegades s'acudirà al sorteig com a forma de decidir quin component del grup és el que
intervé.
• El moderador supervisa que el to de veu i el soroll es mantingui dins d'uns límits adequats i
distribueix els torns d'intervenció. Podem donar aquest rol als nens o nenes amb un comportament
més disruptiu.
• El portaveu comunica les respostes del grup i pregunta quan hi ha dubtes que no es poden
resoldre dins del propi equip . Podem donar aquest rol als nens o nenes amb més dificultats de
comprensió per assegurar- nos de que han comprés l´ activitat.
• L'observador es fixa especialment en el comportament de tots els membres del grup en relació
amb els objectius proposats i supervisa el compliment dels mateixos . Controla que es vagin
complint els passos establerts per a la realització de la tasca. Podem donar aquest rol als nens o
nenes més absents o despistats.
• El secretari s’ encarrega d’ omplir la fitxa del problema i de prendre apunts i anotacions (podem
donar aquest rol als nens o nenes amb més dificultats en la L-E).

L'activitat s'inicia presentant el problema o conflicte en gran grup. Els alumnes llegeixen l'enunciat
i/o interpreten la imatge, gràfic, revista... i escolten les instruccions complementàries del professor.
A continuació hi haurà un temps per a la reflexió individual.
Després es procedeix a intercanviar idees amb els components de l'equip (15 min. Aprox. en
funció de la dificultat de problema). Entre tots intentaran resoldre el problema i s'han d'assegurar
que tots els companys sabran explicar-ho. En cas que els equips no arribin a una solució, podem
allargar el temps o donar pistes per ajudar-los a aconseguir-la. Si malgrat tot i això, no hi ha
respostes encertades, plantejarem l'explicació del problema de forma col·lectiva i aprofitarem les
respostes parcials dels diferents grups.
Explicació col·lectiva. Finalitzat el temps de treball en equip, els alumnes donaran la resposta al
problema. Posarem en comú la resposta/es amb els altres equips per contrastar la seva veracitat. A
més, proposarem altres vies de solució, estratègies diferents, situacions semblants, connexions...
Entre els equips que hagin resolt l'exercici, un serà l' escollit en primer lloc. En el cas de que hagi
diverses preguntes, preguntarem una a cada grup per fomentar la participació. Més tard,
valorarem amb ells el grau de comprensió dels enunciats, la capacitat d'expressió de les respostes i
els processos que han conduït a les mateixes.
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En finalitzar l’ activitat, els alumnes realitzaran de forma individual un problema molt similar que
pot ser un semblant o el mateix amb diferents dades.
L'observació durant el desenvolupament de l'activitat i l'avaluació d'aquest treball final són els
elements fonamentals perquè el professor valori el grau de consecució dels objectius tant a nivell
individual com d'equip i grup .
Els aspectes metodològics que tindrem en compte seran:
 Es treballaran tant problemes de la vida quotidiana, com problemes de lògica i estratègies
de càlcul.
 Treballar problemes en grups heterogenis i també en grups homogenis, depenent de la
tipologia del problema. Els problemes amb grups homogenis s’han de presentar en
diferents nivells de dificultat. Els equips han estat creats seguint els criteris de formació de
grups heterogenis i, per tant, el professor/a ha buscat que a cada un d'ells hi hagi diversitat
d'alumnes i que tots els grups tinguin les mateixes oportunitats d'èxit en comparació amb
els altres. No obstant això, les agrupacions poden ser a vegades homogènies, on podem
posar a 4 alumnes brillants i elevar el nivell de l’ activitat, i d’ altra banda, posar a 4 nens
amb més dificultats junts i adaptar el problema al seu nivell (per tant es preparen diferents
dificultats del mateix problema).
 El pas previ de que els nens s’enfrontin els primers minuts sols al problema, per tal que
siguin capaços d’aportar les seves estratègies al grup que es crearà posteriorment per a la
resolució del problema.
 Introduir el abans i el després en la resolució del problema, per veure clarament l’evolució
de cada nen/a.
Acords dels mestres en relació al treball de les matemàtiques:
 A la comunitat de petits (cp’s):


es dedicarà una sessió setmanal a fer jocs matemàtics on es plantejaran diferents
activitats als alumnes que treballaran els blocs: geometria i mesura amb material
escala real i manipulatiu, numeració amb jocs de taula, espai amb construccions i
mesura amb la botiga.



Es treballarà la descomposició dels nombres en els racons de l’aula.



Es dedicaran espais curts i relacionats amb activitats habituals de l’aula per
treballar el càlcul mental (rutines).

 A la comunitat de mitjans ( cm’s)


Al primer trimestre es treballarà bàsicament la numeració i la descomposició del
nombre manipulativament
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S’introduiran els problemes al segon trimestre.



A les dues sessions de matemàtiques es dedicarà mitja hora al treball de càlcul
mental ( de 9.30 a 10h.)



Els enunciats dels problemes seran molt visuals perquè la lectura no sigui una
dificultat per resoldre el problema.



Es potenciarà el diàleg matemàtic a l’aula.

4.4. EL TREBALL DE LES LLENGÜES

4.4.1. L’ APRENENTATGE DE LA LECTURA I L’ESCRIPTURA A LA COMUNITAT DE PETITS
L’aprenentatge de la lectoescriptura a la nostra escola es fa bàsicament d’una forma global basada
en el Constructivisme. Tot i així, apliquem també altres metodologies de manera puntual.
Aquest aprenentatge es fa al llarg de tot el dia. Explicarem algunes activitats a tall d’exemple, però
de ben segur que en realitzem moltes més fruit de l’espontaneïtat dels alumnes o d’activitats
relacionades amb els projectes escollits a cada aula.
Al matí entrem de manera relaxada, és a dir, de 9 a 2/4 de 10 els alumnes arriben i escullen contes/
revistes/ llibretes viatgeres/ llibreta d’aula… Els adults estan convidats a acompanyar aquest
moment. Per tant, trobem alumnes escoltant / mirant i/o llegint contes de manera individual o en
petit grup. Altres mirant/llegint també de forma individual o en petit grup.
Quan acabem l’entrada relaxada arriba l’estona de les rutines, on la lectoescriptura torna a ésser
present: llegim els noms dels companys/es de la classe, el temps que fa, recordem cançons,
rodolins o poemes... Les cançons seguidament es pengen en un racó de l’aula com a referent visual
i també se’n deixa una copia al diari d’aula. En aquesta estona d’assemblea també es llegeixen les
llibretes viatgeres, es reparteix la maleta viatgera de la biblioteca, els acords presos en les
assemblees de delegats...
Com hem comentat, cada cap de setmana els alumnes escriuen una notícia a la llibreta viatgera
amb l’ajuda de la seva família. Es tracta d’una activitat senzilla, lúdica i motivadora carregada
d’objectius. Els més petits es limiten a enganxar fotografies, pintar dibuixos representatius de les
experiències viscudes. A mida que es fan més grans, comencen a escriure resseguint paraules clau,
copiant-les o escrivint amb ajuda (l’abecedari referent a l’aula i l’orla també les podem trobar a la
llibreta d’aula). L’escriptura acostuma a anar acompanyada d’un dibuix o fotografia. La mà de
l’adult és molt present al principi de l’escolaritat i cal que vagi desapareixent per tal que l’alumne
27

sigui més protagonista d’aquest treball. La llibreta estimula l’expressió oral a l’aula: els dilluns
s’explica davant el gran grup, però al llarg de la setmana és un material més de consulta durant
l’entrada relaxada. Com que el treball al llarg del curs queda recollit en una llibreta, els alumnes
poden recordar experiències passades, ordenar-les temporalment així com també ésser conscients
de la seva evolució personal a l’hora d’escriure o dibuixar. Evidentment també trobem objectius
clars tant d’escriptura com de lectura.
El diari d’aula és una carpeta amb fundes de plàstic on la mestra recull activitats del dia a dia:
experiències a l’aula, sortides, cançons, poemes, notícies, celebracions... En cada pàgina trobarem
fotografies i frases curtes explicatives. Aquest material, com hem dit, també es present durant
l’entrada relaxada. Com la llibreta viatgera, també els ajuda a recordar les experiències viscudes i
ordenar-les en el temps (recordem que el pas del temps és un concepte molt abstracte pels més
petits) així com també una activitat de lectura molt motivadora. Cada cap de setmana un alumne/a
pren el diari a casa seva per explicar-la a la seva família (cal tenir en compte que no totes poden
ésser presents durant l’entrada relaxada). Aquest cap de setmana poden ampliar el contingut de la
llibreta amb un o dos fulls explicant coses dels alumnes (fotografies, dibuixos...). Al final de curs,
tots aquests fulls s’enquadernen i quedaran present al racó de lectura el curs següent.
Des de la biblioteca municipal de Santa Margarida i els Monjos, ens ofereixen la possibilitat de
participar del projecte de la maleta viatgera. Aquesta conté material divers que podem trobar a la
biblioteca: contes, revistes, llibres de coneixements, música, pel•lícules... tant pels alumnes com
per les seves famílies. Cada setmana un alumne/a la té a casa seva i escriu en una llibreta alguna
recomanació, preferència. Els dimecres, a l’escola comprovem el contingut de la maleta i el nen/a
explica l’experiència ajudant-se de l’escrit a la llibreta. Cada curs visitem la biblioteca on ens
recorden el funcionament, ens expliquen contes i podem mirar el material de forma tranquil•la.
Alguns divendres a les 5 de la tarda es fan conta-contes i encoratgem a les famílies a participar
d’aquesta activitat.
Tot seguit arriba l’estona de racons art, matemàtiques, llengua, grafisme i ordinador. Aquí els
alumnes juguen, experimenten i practiquen procediments de forma lúdica i autònoma (gairebé tot
és autoavaluable). En el racó de llengua podem trobar jocs de relacionar paraula- imatge
(companys de la classe, vocabulari del projecte, paraules curtes, paraules llargues, dòmino,
memori, etc.), material divers per confegir, jocs per aprendre a separar síl•labes, paraules que
rimen (es treballa amb imatges perquè la paraula escrita els dificultaria la resolució), dictats muts...
A banda d’aquest racó, cal dir que tant en el d’ordinador com el de grafisme també es fan moltes
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activitats relacionades amb la lectoescriptura. Aquest material és comú per tot el cicle i es canvia
sovint (segons el criteri del mestre)
Mentrestant uns alumnes fan racons, la mestra es dedica a ajudar a fer un treball de més dificultat
amb grups reduïts d’alumnes. Aquest treball està relacionat amb el projecte que s’ha escollit.
A banda, un dia a la setmana al llarg del tot el curs, en aquesta mateixa estona, es realitza un
treball específic d’escriptura al marge del projecte.
Els alumnes més petits realitzen activitats relacionades amb el coneixement del seu nom
(identificació de la inicial, decoració, resseguir, copiar...).
Els alumnes mitjans que ja escriuen el seu nom autònomament, resolen un dossier de consciència
fonològica. Cada setmana es treballa una pàgina del dossier on apareix una lletra de l’abecedari i
s’han de marcar els dibuixos de les paraules que comencen per aquesta lletra. Alguns alumnes
poden ampliar l’activitat escrivint algunes d’aquestes paraules (copiant-la d’algun referent visual,
amb ajuda tant de la mestra com d’un company/a o de manera autònoma).
Finalment, els alumnes que ja saben escriure de manera força autònoma, resolen un dossier en
format DIN-A5 (que els obliga a controlar més el traç). Aquest dossier també es de lletra per lletra,
però ara són els alumnes qui han de pensar paraules que comencin per la lletra relacionada i
escriure-les. No es corregeixen les faltes ortogràfiques ni si es deixen lletres, tan sols es corregeix si
no comencen la paraula per la lletra que es treballa o si la copien d’algun referent d’aula. Darrera
aquesta pàgina, si l’alumne té bona motricitat fina, es presenta el traç de la grafia lligada, que els
alumnes ressegueixen i intenten reproduir de manera autònoma. Un cop finalitzat aquest treball
(finals de curs), no s’obliga a escriure en lletra lligada, però si algun alumne mostra interès caldrà
vetllar perquè el traç sigui correcte (és a dir, ajudarem a que el traç de la “a”, per exemple, no sigui
d’una rodona i dos pals enganxats posteriorment). El treball dels mitjans i grans segueix una
metodologia més analítica. Motivem aquest treball amb la història d’un monstre menja lletres.
Aquest monstre està dibuixat amb una boca transparent i es va movent per l’abecedari que tots
tenim com a referent a l’aula.
Seguidament, arriba l’estona d’esmorzar i fer assemblea (llengua oral) i comencen els ambients.
Cada vegada que arriben a un ambient nou han de buscar el seu nom en unes graelles i marcar
l’assistència. Un d’aquests espais de lliure circulació es específicament pel treball de la llengua. A
l’ambient de llenguatges hi podem trobar racons de treball autònom (ordinador, puzles, confecció
de paraules, pràxies davant un mirall, conversa, titelles, lectura, jocs i més jocs...) i un treball més
guiat d’escriptura de missatges.
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Al passadís just al costat de la porta de cada aula trobarem les bústies dels alumnes. Poden
escriure missatges a casa i portar-los o bé escriure a petites estones a l’aula o a l’ambient de
llenguatge. Convidem a les famílies i mestres a dinamitzar aquesta activitat, ja que sembla que els
apareix una NECESSITAT de llegir i escriure que es motor d’aprenentatge.
Els alumnes més grans, els divendres del tercer trimestre escriuen a la llibreta viatgera què han fet
als ambients. Aquesta activitat és preparatòria pel curs següent ja que es una pràctica que es porta
a terme de manera sistemàtica a la Comunitat de Mitjans.
Una tarda a la setmana es reserva per l’hora del conte on s’expliquen històries utilitzant diferents
formats: conte oral (sense referent visual), conte amb imatges (s’escullen obres on la qualitat de la
imatge valgui molt la pena) i utilitzant format digital (curtmetratges, una mà de contes, dibuixos...)
i es treballen les estratègies de comprensió lectora que vàrem acordar en el curs AIL/LEC de
l’escola. Proposem fer un cop d’ull a la programació on s’explica la proposta amb més detall.
Abans de marxar a la tarda, els darrers 5 o 10 minuts aprofitem per jugar a jocs en gran grup.
Algunes propostes són el penjat (utilitzant un altre dibuix representatiu), buscar paraules que
comencin per algun so, cantar cançons...
A les quatre aules de la Comunitat de Petits tenim alguns referents visuals comuns:


Abecedari gran amb espai per ampliar els referents de les lletres (els noms dels nens de la
classe, paraules del projecte treballat, dibuixos animats...)



Abecedari petit per ajudar a escriure en petit grup (també el podem trobar a la llibreta
viatgera)



Panells de rutines: cartells dels noms dels alumnes per passar llista, paraules del temps que
fa, llista dels encarregats, racó de la pau...



Cançons treballades (en català i en anglès)

L’últim divendres de cada mes celebrem els aniversaris dels companys/es de la classe. Aquests ens
conviden a berenar i nosaltres els agraïm el gest regalant un llibret format DIN-A5 que inclou els
dibuix de la persona que fa els anys i algun missatge bonic. Amb aquesta activitat es treballa
l’esquema corporal (es realitzen activitats prèvies d’observació), la lectoescriptura, cohesió de grup
i un treball emocional important.
A Educació Infantil iniciem també el treball d’avaluació a través de les rúbriques. De nou, la lectura
es present en la gradació dels objectius a assolir. Sovint aquesta gradació s’acompanya d’imatges.
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Per tal de conèixer el nivell d’adquisició del procés de lecto-escriptura es realitzen unes proves
individuals cap a finals de novembre i al maig. Aquestes proves són comuns a tota la comunitat i es
repeteixen al llarg del cicle per tal de veure’n l’observació. La prova d’escriptura consta d’escriure 4
paraules de diferent llargada i una frase curta del mateix camp semàntic (animals, transports...). La
de lectura consta de diferents activitats per diferenciar en quina fase es troba l’alumne: si distingeix
dibuix de lletra, si identifica paraules conegudes...

Podeu trobar els models a les carpetes

corresponents. Cal dir que els mestres fem una observació sistemàtica d’aquest procés per tal
d’adaptar les activitats al nivell de cada alumne en el treball del dia a dia: entrada relaxada, racons,
4.4.2. EL TREBALL DE LES LLENGÜES A PRIMÀRIA :
Treball de comprensió lectora, es realitza una sessió setmanal de comprensió lectora on es
presenta als nens i nenes diferents tipus de text perquè els llegeixin i responguin a unes
preguntes. A la mateixa sessió es farà un retorn als alumnes en petit grup o individual
comentant com ha anat.
Els tipus de text que es presenten als nens són: N Narratiu, P Poètic, D Descriptiu, INF
Informatiu, C Conversacional, E Expositiu, I Instructiu, A Argumentatiu
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Les preguntes de comprensió hauran de ser de diferent tipologia; de comprensió literal ( poques),
de comprensió Inferencial (bastantes), de comprensió de vocabulari, de reorganització de la
informació, de síntesi, de comprensió crítica i argumentació.

-

COMPRENSIÓ LITERAL I LOCALITZACIÓ AL TEXT

El nen troba les respostes en un lloc concret del text.

“Busco a la lectura”

-

REORGANITZACIÓ DE LA INFORMÀCIÓ I/O SÍNTESI

El nen ordena diferents seqüències i/o idees del text, resumeix, fa esquema,....
“Busco a la lectura i penso”

-

COMPRENSIÓ INFERÈNCIAL

El nen fa una reflexió sobre idees que no hi són implícites al text.
“Penso en el text i reflexiono”

-

VOCABULARI

-

COMPRENSIÓ CRÍTICA I ARGUMENTACIÓ

El nen es capaç de realitzar connexions entre les idees del text i la seva
experiència creant una opinió argumentada.
“Reflexiono i opino”
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En aquestes sessions també es treballaran les estratègies de comprensió lectora ( mirar
quadre adjunt on s’especifiquen les diferents estratègies a treballar segons el tipus de text).
ESTRATÈGIA DE COMPRENSIÓ LECTORA TIPOLOGIA TEXTUAL
Predicció o hipòtesi Experiments

Faula

Inferència Descripció

Narració

Text poètic

Visualitzar Descripció

Text instructiu

Fer connexions Text instructiu

Text informatiu

Article d’opinió

Resumir Text expositiu

Text narratiu

Cada comprensió lectora té un codi on s’especifica, el tipus de text que es treballa, el número de
proposta i el nivell a qui va dirigit. Per exemple la proposta de text Narratiu, número 1 de nivell de
tercer es codificaria com

N1-3
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Treball d’expressió escrita. Es dedicarà una sessió setmanal a treballar l’expressió escrita,
es presentarà la tipologia a treballar ( en català) i es faran propostes perquè els nens i
nenes puguin conèixer com és l’estructura del text i quins aspectes morfosintàctics i de
lèxic hem de tenir en compte per crear un text d’aquesta tipologia, identificant tipus de
paraules (verbs, adjectius, noms...), explicació de frases fetes, signes de puntuació,
vocabulari... El continguts que treballem a cada tipologia textual no són aleatoris, sinó que
estan distribuïts i establerts prèviament segons la TT més adequada per treballar- los
Es mostrem exemples de textos ja elaborats adaptats al nivell dels nens, perquè observin i
detectin els trets característics de la tipologia.
Escrit final: cada nen/a haurà d’elaborar al final una tipologia del tipus de text treballat. En
aquest apartat s’ hauran de treballar aspectes com la cerca d’ idees, l’ elaboració i
seguiment de guies, la lectura dels connectors més adients, o la confecció d’ un esborrany
previ a la tasca final.

Continguts

morfosintàctics

Lèxic

Text descriptiu
Etiquetes,
descripció de
persones, animals,
llocs i objectes...

• Substantiu: comú/ propi , singular/
plural, concret/ abstracte.
• Adjectiu: concordança entre el
substantiu i l’adjectiu ( gènere i nombre).
• Verbs específics: ser, semblar,
parèixer...

• Adjectius específics sobre: les
parts del cos, maneres de ser, dels
animals, la vegetació, els
paisatges, les formes, les textures
...
• Diminutius i augmentatius.
• Comparacions ( metàfores) :
més...que, tant...com

Continguts

Lèxic

morfosintàctics

Text instructiu
Instruccions de joc,
d’ús d’objectes,
receptes, itineraris,
normatives del
centre...

• Verb: infinitiu, imperatiu, present.
• Ordenar seqüències: Guió, punt i apart,
dos punts, punts suspensius...
• Adverbis de temps (ràpidament,
justament...)
Adverbis de manera (molt, poc,
bastant...)

• Vocabulari específic: verbs de
normes, de tasques d’aula, de
receptes, d’itinerari, de
construcció de manualitats, noms
d’estris de cuina...
• Adverbis i connectors temporals:
després, seguidament, més tard,
abans, per últim, a continuació...
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Text informatiu
Anuncis, notes,
cartells, notícies…

Text narratiu
Conte, diari
personal, faula, ...

Text Poètic
Rodolins, dites,
endevinalles,
poemes,
embarbussaments...

Continguts morfosintàctics
• Respondre les preguntes: Què? Qui?
Com? Quan? On? Per què?
• Estructura de l’ oració: subjecte i
predicat.
• Complements de l’oració.
• Verbs: passat.
• Pronoms febles.

Lèxic

Continguts morfosintàctics
• Signes de puntuació: coma, punt i
seguit, punt i a part, punt i coma, dos
punts.
• Estructura dels paràgrafs ( ideaparàgraf).
• Verbs (temps verbals): passat, present i
futur.
• Determinants.

Lèxic

Continguts morfosintàctics
• Comptar síl·labes (Síl·laba tònica/
àtona).
• Els graus dels adjectius.
• Pronoms personals i relatius.

Lèxic
• Polisèmia, antònims i sinònims.
• Metàfores.
• Sentit figurat/ sentit real.
• Memorització .

Continguts

Lèxic

morfosintàctics

• Connectors: causals,
consecutius...
• Preposicions.
• Cerca al diccionari.

• Camps semàntics.
• Derivació.
• Família de paraules.
• Composició.
• Connectors temporals (més tard,
poc després, a continuació...).

Text Argumentatiu
Debats, articles d’
opinió, cròniques...

• Les preposicions i conjuncions.
• Els connectors (locucions prepositives):
en contra, pel que fa a, no obstant a això,
així i tot...
• Adverbis de dubte: potser, tal vegada,
possiblement...
• Objectivitat/subjectivitat.

• Verbs específics: Penso, opino,
crec...
• Dites i frases fetes.
• Paraules tabú i eufemismes.

Continguts

Lèxic

morfosintàctics

Text Conversacional
Carta, e-mail, còmic
entrevista, teatre
postal...

• El gènere i nombre: masculí, femení,
singular, i plural. Concordança.
• Signes de puntuació: Interrogant i
admiració.
• Les interjeccions: Ai! Ah! Oh!
• Signes de puntuació: guió i cometes.

• Les onomatopeies.
• L’ús del diccionari.
• Paraules homònimes i
homòfones.
• Formes de salutacions i comiat.
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El treball de les diferents tipologies es reparteixen al llarg de l’educació primària de la següent
forma: (les marcades amb verd es faran en castellà)
NORMES D’AULA
DESCRIPCIÓ D’ANIMALS
ANY A

RECEPTA DE CUINA
CARTELLS

CM’S

EMBARBUSSAMENTS
NORMES DE JOC
ANY B

ENDEVINALLES I RODOLINS
DESCRIPCIÓ DE PERSONES
ANUNCI

LA CARTA ES TREBALLARÀ A L’AMBIENT DE LLENGÜES
CÒMIC
ANY A

DESCRIPCIÓ D’OBJECTES
NOTÍCIA
FRASES FETES

CG’S

CONTE
ANY B

ENTREVISTA
INSTRUCCIONS D’EXPERIEMNTS
CAL.LIGRAMES

ES TREBALLARÀ EL DIARI PERSONAL ALS PETITS ESCRIPTORS
FAULA
POESIA
ANY A

ARTICLE D’OPINIÓ
REPORTATGE

CS’S

TEATRE
CORREU ELECTRÒNIC
BIOGRAFIA
ANY B

DESCRIPCIÓ DE PAISATGES
INSTRUCCIÓ D’APARELLS/ITINERARI
TEATRE
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L’AVALUACIÓ DE L’ EXPRESSIÓ ESCRITA: TAULES PER CURSOS.
Els nens i nenes de l’escola tenen present aquesta taula a l’hora de redactar qualsevol escrit.
Són informats de com avaluem els mestres i per tant són conscients d’aquests cinc aspectes:
- Coherència i adequació: respondre correctament i amb una coherència general a tot el que es
demana de cada tipologia textual. Respectar l’ estructura, escriure amb sentit i exposar les
idees ordenades són els principals punts a avaluar en aquest apartat.
- Aspectes formals: En aquest ítem s’ avaluarà l’ estètica del text realitzat pel nen, la cal·ligrafia
(lletra entenedora), mantenir les línies rectes i respectar els marges.
- Lèxic: L’ apartat del lèxic recull la capacitat del nen o nena per ser original a l’ hora d’ escriure,
utilitzant un vocabulari enriquidor, no fer interferències lingüístiques d’ altres llengües i fer les
mínimes repeticions de paraules possible.
- Ortografia: Les faltes d’ ortografia.
- Morfosintaxis: Aquest apartat avalua la concordança amb el que el nen o nena escriu, la
correcta utilització dels signes de puntuació y la correcta construcció de les oracions del text.
Per tal de fer més comprensibles per als nens i nenes aquests cinc aspectes, exposem les taules
a classe amb les paraules següents: preguntes, presentació paraules, faltes i puntuació. Això
farà que ells mateixos puguin avaluar- se en determinades ocasions.
A partir de segon de primària, inclús els nens i nenes els fem partícips de corregir els seus
propis escrits i els dels companys a partir d’aquestes taules. Als nens i nens els hi agrada molt
poder corregir entre tots un escrit d’algun company i veure que són capaços/es de fixar-se en
les errades d’expressió escrita i poder rectificar-les per tal de ser més conscients.
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Caldrà també treballar els continguts d’ortografia seguint la següent seqüenciació
Cm’s

Cg’s

3R CICLE

Ortografia natural

Ortografia arbitrària

ARTICLES EL, LA, L’

SÍL·LABES I ACCENTS

SEPARACIÓ DE DÍGRAFS

R / RR

PARAULES AGUDES, PLANES I ESDRÚIXOLES

ACCENTS I ACCENT DIACRÍTIC

G / J / GUE, GUI,GÜI,
GÜE

NORMES D’ACCENTUACIÓ

PARAULES AGUDES, PLANES I
ESDRÚIXOLES

APÒSTROF I CONTRACCIONS
L / LL / Y

NORMES D’ACCENTUACIÓ
S SORDA I S SONORA

MB / MP/ NV
R / RR

DIFTONG / HIAT

S /SS

BIV

G / J / GUE, GUI,GÜI, GÜE

VOCALS NEUTRES

C / QU

S, SS, C, Ç I Z

X, IX, TG, TJ, IG

P - B , T- D , G AL FINAL DE
PARAULA

BL / BR
C / QU
Z/C
MAJÚSCULES

SÍL·LABA TÒNICA

LA H
LA L·L

AHIR/AVUI

BIV

HI HAVIA / HI HA

MAJÚSCULES

MM, NN I CC

P - B , T- D , G AL FINAL DE PARAULA

PERQUÈ / PER QUÈ /

ORDRE ALFABÈTIC

PER A QUÈ

SINÓ / SI NO

POTSER/ POT SER

DES DE / DESDE (castellà)

EM / HEM / AMB

QUAN / QUANT

HAY / AHÍ / AY! (castellà)

SOBRETOT / SOBRE TODO (castellà)

A/HA

I / HI / O / HO

Treball de llengües dintre del projecte que es treballa a l’aula. La descripció del
treball de les llengües està explicat a l’apartat “el treball per projectes”.
Es programaran dues activitats setmanals relacionades amb el projecte; una de
comprensió lectora i una d’expressió escrita.
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4.5. PLA D’IMPULS DE LA LECTURA
L’escola potencia el gust per la lectura i l’aprenentatge de la lectura per desenvolupar la
capacitat de llegir, comprendre i analitzar textos, com a eina d’accés a la informació, la
descoberta i l’ampliació de coneixements. Cada grup dedica una sessió de trenta minuts diaris
pel fomentar el gust a la lectura de 9:00 a 9:30h. del matí cada dia de la setmana, treballant
diferents mètodes de lectura: lectura guiada, lectura autònoma, lectura en veu alta del
mestre/a i del alumne i lectura d’àlbums il.lustrats.
Les activitats que es duen a terme al centre per desenvolupar l’hàbit lector i el gust per la
lectura són:
•
A les Comunitats de Petits l’hora del conte i l’entrada relaxada, a les Comunitats de
Mitjans els 30 minuts de lectura i l’entrada relaxada i a Cicle Mitjà i Superior els 30 minuts de
lectura.
•
Les maletes viatgeres
•
Les biblioteques d’aula
•
Punt de lectura al pati.
•
Padrins de lectura (cicle superior- comunitat de mitjans)
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ELS 30’ DE LECTURA A PRIMÀRIA.

TÍTOL

LECTURA
GUIADA
Cartell
Noticia
Poema
Article de
revista

DESCRIPCIÓ
En una lectura guiada el mestre condueix i guia als alumnes al llarg de la
lectura, planificant la seva intervenció en els diferents moments del procés
lector. El mestre els ajudarà als alumnes a resoldre les dificultats de
comprensió ( i si cal també de descodificació), preveient quines preguntes o
activitats farà.
Algunes estratègies que es treballen:
Fixar-se en la primera lletra
Buscar a l’abecedari com sona una lletra determinada.
Mirar com sonen dues lletres que estan juntes
Fer hipòtesis, prediccions i comprovar-les
Fer connexions del text amb u mateix, amb la resta del text, del text amb el
món
Fer inferències
Recapitular, organitzar el text.
Establir i recordar el propòsit de la lectura
Valorar com he llegit
Reflexionar que hem de fer per llegir bé
Suggerir o proposar què podríem fer per millorar.
Es planifica en tres etapes:
ABANS
- Creació d’expectatives. - Activació de coneixements previs pertinents, tant
del tipus de text com del tema que tracta. - Formulació d’hipòtesis de
continguts. - Precisió de l’objectiu de lectura i de l’objectiu d’aprenentatge.
DURANT
Lectura silenciosa dels alumnes, paràgraf per paràgraf, o bé lectura col·lectiva
per fragments, descodificant. - Modelatge d’estratègies lectores, tant de
descodificació com de comprensió. - Participació i interacció de l’alumnat. Lectura expressiva de fragments del text. - Aplicació i verbalització
d’estratègies. - Pauses per comprovar la comprensió: o Formular preguntes. o
Establir relacions. o Fer recapitulacions. o Fer prediccions i comprovar-les. o
Fer inferències. - Anar trobant la relació entre les diferents frases i els
diferents paràgrafs. - Anar establint relacions amb els coneixements previs, els
interrogants inicials i les hipòtesis plantejades anteriorment. - Lectura
expressiva del text per part del docent.
DESPRÉS (últims 10’):
Comprovar el grau d’assoliment dels objectius de la lectura. - Preguntes de
comprensió de tipologia diversa. - Activitats de síntesi. - Activitats posteriors
de relectura i de reflexió sobre les estratègies que s’han aplicat: en petit grup,
en parella, individual.
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LECTURA EN
VEU ALTA

LECTURA
SILENCIOSA

LECTURA
D’UN ÀLBUM
IL.LUSTRAT

La lectura en veu alta la pot fer el mestre o un alumne (prèvia preparació).
Està bé escollir un llibre entre tots.
Aspectes que treballa:
Posició del cos. Ús de la veu (projecció). Puntuació. Vocalització.
Comprensió lectora. Entonació. Interpretació (no dramatització).
Passos per treballar la lectura en veu alta:
1.Llegir en silenci
2. Paraules que no entenc
3. De què va el text?
4. Puntuació: . … : ? ! - / , ;
5. Vocalització
6. Llegir en Veu Alta (cos i veu)
7. Paraules difícils
8. Practicar
Els últims 10’ parlar de la lectura (fer connexions, emocions, activitats de
lectura dialògica...)
Cada nen/a llegeix un llibre escollit per ell (amb/sense l’ajuda de la mestra).
Possibles activitats els últims 10’:
. compartir amb els companys ( si m’ha agradat, de què va…)
. omplir fitxa de valoració
.…
Iniciar-se en la lectura d’imatges i l’adquisició de procediments i estratègies
lectores a partir de la lectura guiada de l’àlbum il·lustrat per part de la mestra.
Cal establir:
. objectiu de la lectura
. objectiu d’aprenentatge
. durant la lectura: es poden treballar les estratègies d’inferir, fer hipòtesis,
connexions,
. activitats després de la lectura els últims 10’: comprovació dels objectius,
realitzar preguntes de comprensió literals, interpretatives,
crítiques/profundes
. activitats de síntesi-resum
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PLANIFICACIÓ LECTURA INFANTIL. L’HORA DEL CONTE.
Nombre
de
sessions

1/
SETMANA

Activitat
LECTURA GUIADA
En una lectura guiada el mestre condueix i guia als alumnes al llarg de la lectura,
planificant la seva intervenció en els diferents moments del procés lector. El
mestre els ajudarà als alumnes a resoldre les dificultats de comprensió ( i si cal
també de descodificació), preveient quines preguntes o activitats farà.
Algunes estratègies que es treballen:
Fixar-se en la primera lletra
Buscar a l’abecedari com sona una lletra determinada.
Mirar com sonen dues lletres que estan juntes
...
Fer hipòtesis, prediccions i comprovar-les
Fer connexions del text amb u mateix, amb la resta del text, del text amb el món
Fer inferències
Recapitular, organitzar el text.
...
Establir i recordar el propòsit de la lectura
Valorar com he llegit
Reflexionar que hem de fer per llegir bé
Suggerir o proposar què podríem fer per millorar.
Es planifica en tres etapes:
ABANS
- Creació d’expectatives. - Activació de coneixements previs pertinents, tant del
tipus de text com del tema que tracta. - Formulació d’hipòtesis de continguts. Precisió de l’objectiu de lectura i de l’objectiu d’aprenentatge.
DURANT
Lectura silenciosa dels alumnes, paràgraf per paràgraf, o bé lectura col·lectiva per
fragments, descodificant. - Modelatge d’estratègies lectores, tant de
descodificació com de comprensió. - Participació i interacció de l’alumnat. Lectura expressiva de fragments del text. - Aplicació i verbalització d’estratègies. Pauses per comprovar la comprensió: o Formular preguntes. o Establir relacions.
o Fer recapitulacions. o Fer prediccions i comprovar-les. o Fer inferències. - Anar
trobant la relació entre les diferents frases i els diferents paràgrafs. - Anar
establint relacions amb els coneixements previs, els interrogants inicials i les
hipòtesis plantejades anteriorment. - Lectura expressiva del text per part del
docent.
DESPRÉS
Comprovar el grau d’assoliment dels objectius de la lectura. - Preguntes de
comprensió de tipologia diversa. - Activitats de síntesi. - Activitats posteriors de
relectura i de reflexió sobre les estratègies que s’han aplicat: en petit grup, en
parella, individual.
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LECTURA EN VEU ALTA (clàssics)

1/
SETMANA

1/
SETMANA

La lectura en veu alta la pot fer el mestre o un/a pare/mare del’ alumne (prèvia
preparació).
Està bé escollir un llibre entre tots.
Aspectes que treballa:
Posició del cos. Ús de la veu (projecció). Puntuació. Vocalització.
Comprensió lectora. Entonació. Interpretació (no dramatització).
Passos per treballar la lectura en veu alta:
1.Llegir en silenci
2. Paraules que no entenc
3. De què va el text?
4. Puntuació: . … : ? ! - / , ;
5. Vocalització
6. Llegir en Veu Alta (cos i veu)
7. Paraules difícils
8. Practicar
Els últims 10’ parlar de la lectura (fer connexions, emocions, activitats de
lectura dialògica...)
LECTURA D’UN ÀLBUM IL.LUSTRAT
Iniciar-se en la lectura d’imatges i l’adquisició de procediments i estratègies
lectores a partir de la lectura guiada de l’àlbum il·lustrat per part de la mestra.
Cal establir:
. objectiu de la lectura
. objectiu d’aprenentatge
. durant la lectura: es poden treballar les estratègies d’inferir, fer hipòtesis,
connexions,
. activitats després de la lectura.: comprovació dels objectius, realitzar
preguntes de comprensió literals, interpretatives, crítiques/profundes
. activitats de síntesi-resum
TREBALL D’UN CONTE AMB PDI, TIC, REPRESENTACIÓ....

1/
SETMANA

Els últims 10’ parlar de la lectura (fer connexions, emocions, activitats de
lectura dialògica...)

ELS ACORDS DE LECTURA DEL CENTRE
La lectura està estructurada en tres eixos : el gust per llegir, el saber llegir i el llegir per
aprendre segons els objectius generals i específics que indica la normativa.
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EL GUST PER LLEGIR
Els 30’ de lectura
L’objectiu general del Temps de lectura és incrementar el nombre d’experiències lectores de
l’alumnat per aconseguir de potenciar els hàbits de lectura.
Es proposa que el temps diari que es dediqui a la lectura es distribueixi en dues activitats
diferenciades: un temps de lectura i un temps per parlar del que s’ha llegit.

Acords: Els 30’ de lectura es realitzen de 9:00 a 9:30/9:45 cada dia.
Activitats Temps de lectura
Lectura autónoma
La lectura autònoma, seguida, silenciosa, de gratificació immediata i d’elecció lliure és
Imprescindible per desenvolupar la competència lectora dels nois i noies.
Acords: La lectura autònoma es realitza un dia a la setmana dins dels 30’ i és una pràctica
habitual en diferents moments del dia.
Materials:
●

●
●

Per fer el registre personal de lectures utilitzarem el Portafoli de l’alumne, on
l’alumne reflexiona sobre el que ha llegit , es planteja objectius de millora i recull
evidències de les seves experiències plaents entorn de la lectura.
Per fer el registre col·lectiu de lectures, cada alumne anotarà a la llista de préstec el
dia agafa el llibre, el títol i quan el torna.
Cada classe tindrà la cartellera dels llibres llegits i de recomanacions.

Lectura guiada
Els criteris per triar les lectures haurien de ser : oferir un ventall prou variat i ric del que es pot
esperar de la literatura i adequar les lectures al context de l’alumnat, a la seva experiència de
vida i de lectura anterior.
Acords: La lectura guiada dins dels 30’ es fa dos dies a la setmana alternant text literari i altres
tipus de text ( notícia, cartell, article divulgatiu…) i es treballa cada dia a totes les àrees.
●
●

Caldrà elaborar al llarg del curs un llistat de lectures literàries i no literàries que es
treballin a totes les àrees.
Ampliar la Planificació d’àlbums il·lustrats.
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Materials:
La concreció i planificació de la lectura guiada a l’escola Arrels, està estructurada en dos àmbits
Treball de la lectura i l’escriptura per tipologies textuals.
Lectures literàries / no literàries per comunitats i cicles plantejades seguint el procés lector (
abans/durant /després) i les activitats d’estratègies lectores.
Lectura en veu alta
La recerca avala la importància de llegir en veu alta als infants en el camí de la construcció de
la comprensió i les habilitats essencials per a l’èxit en l’aprenentatge de la lectura. En
deslliurar els alumnes de la descodificació, la seva atenció se centra en la comprensió del text.
Tot l’alumnat pot implicar-se i gaudir d’una història completa.
Acords: La lectura en veu alta del docent es treballa explícitament durant 15’ a la setmana dins
els 30’ de lectura i també com a modelatge en les activitats diàries.
Materials:
●

Consulteu Planificació d’àlbums il·lustrats.

Són reconeguts pels experts els beneficis de la pràctica de la lectura en veu alta de l’alumnat.
L’alumne per poder fer una lectura en veu alta ha de tenir un cert grau d’expertesa i és per
això que cal assegurar que tot l’alumnat ha de poder preparar lectures adequades al seu nivell
lector perquè altres en puguin gaudir.
Així doncs, cal tenir en compte les següents condicions:
Preparació: facilitar temps tècniques i estratègies ( ús del codi)
Contextualització i funcionalitat: planificar situacions comunicatives /educatives .
Acords: La lectura en veu alta preparada dels alumnes es treballa explícitament durant 15’
cada setmana dins els 30’ de lectura i també com a pràctica diària en les activitats de les àrees.
Materials:
● Consulteu els dossiers de Lectura expressiva i Fluïdesa lectora.

Activitats del Temps per parlar de la lectura
La conversa al voltant de la lectura.
La conversa sobre la lectura ha de ser una conversa de qualitat, orientada cap als efectes de la
lectura, on es respectin totes les expressions i opinions personals. S’articula a partir de les
preguntes que formula, si cal, el conductor de la conversa:
Preguntes bàsiques (centren el tema de la conversa)
●

Preguntes generals (aporten idees noves)

●

Preguntes específiques (per descobrir les particularitats de cada llibre)

Acords: En totes les sessions de lectura hi haurà un temps ( 5’/10’) per parlar de les lectures (
entre iguals/ debat/ conversa dirigida pel mestre, recomanacions…)
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Altres Activitats del Temps de Lectura
Padrins de lectura.
Entrada relaxada.
Llibreta d’aula a les Comunitats de petits.
punts de lectura.
Maleta viatgera.
Bibliopati.
El protagonista de la classe.
Setmana de Sant Jordi ( activitats literàries)
Jocs Florals.
Visita dels autors.
Visites a la Biblioteca Municipal.
LECXIT ( alumnes de 4t )
Altres propostes:


Clubs de lectura/Tertúlia literària dialògica.

●

Lectures en altres llengües.

●

Participació en concursos com El gust per la lectura.

●

Exposicions.

●

Ràdio.

●

Lectura compartida i cooperativa : Llegim i escrivim en parella...

Materials de suport per al Gust per la Lectura:
●

Guia Tipus de lectures.

●

Dossiers ILEC.

●

Portafolis de lectura Els llibres i jo , Compartim la lectura i La lectura en veu alta.

EL SABER LLEGIR
En aquest apartat hi recollirem aspectes com: l’aprenentatge inicial de la lectura, la fluïdesa
lectora i els tallers de lectura .
Aprenentatge inicial de la lectura
Lectura expressiva : Activitats de centre Formació AIL - Activitats de fluïdesa.Activitats de
Descodificació.
El treball de la frase.
Activitats de comprensió: Planificació àlbums il·lustrats ( estratègies).
● Activitats per exercitar l’ús d’estratègies de comprensió lectora.
●

Lectura guiada.

●

L’escolta estructurada.

●

Lectura autònoma o silenciosa.
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●

La relectura de textos. Es tracta d’una activitat motivadora perquè dóna seguretat a
l’aprenent. Com que l’alumne ja coneix el significat del text, se centra en la mecànica i
en la fluïdesa, posa en pràctica estratègies de descodificació, s’autoregula, i
aprofundeix en la comprensió del text.
Acords :
●

Avaluació de les fases de la lectura.

Materials :
● Eina de diagnosi de l’Aprenentatge inicial de la lectura ( pendent curs 16-17)
● Dossiers AIL
● Cal revisar:
com ensenyem a llegir? Amb quins materials? Quines activitats prioritzem? Quin
ha de ser el paper del docent?
Fluïdesa lectora
La fluïdesa lectora és un procés que inclou habilitats eficaces de descodificació que permeten
al lector comprendre el text.
La fluïdesa lectora, a banda de la velocitat consta d’ altres components:
●

La precisió en la descodificació.

●

La prosòdia (ritme adequat, expressió, entonació correcta i fraseig).

●

La comprensió.

Acords :
●

Acords de com es treballa la fluïdesa lectora

●

Prova de fluïdesa al finalitzar el cicle inicial.

●

Rúbrica d’autoavaluació de la Fluïdesa lectora.

●

Codi de preparació de la lectura en veu alta.

●

Ús del portafolis com a eina de reflexió sobre la Lectura en veu alta.

Materials:
●

Recull d’activitats aplicades de Fluïdesa lectora.

●

Dossier Fluïdesa lectora.

Tallers de lectura
Un Taller de Lectura és una proposta metodològica per ensenyar explícitament les estratègies
de comprensió lectora.
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Acords:
● Planificació i calendari dels tallers de lectura. ( taula programació)
● Estratègies de lectura que es treballen al centre

-

Comunitat de petits i mitjans : Es treballen les estratègies a partir dels àlbums

il·lustrats i els contes.
-

De 4t a 6è es treballen les estratègies segons la planificació:
● Fer hipòtesis i comprovar-les(Cicle Mitjà)
● Connexions (Cicle Mitjà)
● Visualitzar (Cicle Mitjà)
● Fer Inferències (Cicle Superior)
● Resumir i reorganitzar la informació (Cicle Superior)
● Cerca d’informació(Cicle Superior)
●

-

L’estratègia Fer-se preguntes es treballarà transversalment a tots els cursos en

el treball per Projectes.
-

L’estratègia Revisar i reparar la comprensió es treballarà a 6è per preparar les

proves de Competències Bàsiques.
-

Les estratègies de lectura s’avaluaran amb rúbriques i amb l’ús del Portafolis

de lectura Què sé fer amb la lectura?
Materials :
● Graella per planificar un taller de lectura.
● Recull de Tallers aplicats al centre.

LLEGIR PER APRENDRE
La competència lectora a les àrees d’aprenentatge
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Els alumnes han de tenir la capacitat d’utilitzar la lectura com a eina per a l’accés a la
informació, la descoberta i l’ampliació de coneixements, és a dir, l’ús de la lectura com a
instrument d’aprenentatge en totes les àrees del currículum.
Inclourem en aquest apartat les activitats de lectura plantejades segons la perspectiva de
l’aprenentatge de l’alumne i la competència informacional.
La perspectiva de l’aprenentatge
Criteris bàsics per preparar activitats de lectura per a l’aprenentatge dins les àrees no
lingüístiques en forma de decàleg:
1. Orientar la lectura a l’assoliment dels objectius de l’àrea. Triar textos relacionats amb
els continguts.
2. A l’hora de triar el text i planificar les activitats, tenir en compte la capacitat lectora
dels alumnes del grup i la dificultat del text, així com el seu interès pel tema que s’ha
de treballar.
3. Preveure bastides de suport per ajudar l’alumnat a enfrontar-se a les dificultats de la
lectura.
4. Explicitar els objectius de la lectura a l’alumnat.
5. Modelar i acompanyar el procediment lector.
6. Plantejar activitats que fomentin la comprensió inferencial i la lectura crítica.
7. Proposar tasques híbrides, que posin en joc totes les habilitats lingüístiques.
8. Preveure la interacció entorn del text: lectura individual i/o lectura compartida.
9. Marcar pautes clares d’avaluació.
10. Incorporar la metareflexió lectora.
Acords:
Planificar una activitat de lectura per trimestre tenint en compte el Protocol d’anàlisi de les
activitats i la taula de programació.
Ús del Portafolis de lectura Què sé fer amb la lectura?
Materials :


Taula de planificació d’activitats de lectura.

●

Activitats de lectura aplicades al centre.

●

Portafolis CS- Què sé fer amb la lectura?

●

Protocol d’anàlisi de les activitats de lectura.
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Competència informacional
Distingim tres àmbits dins la competència informacional: la cerca i recuperació de la
informació, el tractament i la comunicació.
Acords:
Aplicació de les activitats programades de la competència informacional a les àrees de Medi,
Informàtica i Llengües.
Materials:
Programació Competència informacional dels diferents cicles

LÈCXIT
L’escola forma part del programa LECXIT.
LÈCXIT (lectura per a l’èxit educatiu), és un programa promogut per la Fundació “la Caixa”, el
Departament d’Ensenyament i la Fundació Jaume Bofill. El seu objectiu és incrementar el
rendiment escolar dels infants mitjançant la millora de la seva comprensió lectora i de la
implicació de tota la comunitat.
Lècxit parteix de la premissa que millorant la lectura i la comprensió els infants progressen en
totes les matèries. A través del diàleg sobre el que ha llegit, l’infant desenvoluparà estratègies
de comprensió.
El projecte també pretén implicar tota la comunitat en l’educació dels infants, fent participar
les persones de l’entorn en allò que passa a l’escola. Els voluntaris/àries esdevenen referents
per aquell infant, una persona de confiança amb qui passa estones llegint.
Lècxit adopta un enfocament multidimensional, implicant les escoles, les famílies, els alumnes i
mobilitzant i coresponsabilitzant la ciutadania en la promoció de les competències lectores
dels infants.
El paper dels voluntaris és cabdal en aquest programa. Abans de començar les sessions la
fundació Jaume Bofill va impartir una sessió de formació a totes les persones implicades en el
projecte: les biblioteques, els mestres i els voluntaris de l’Alt Penedès que hi estiguessin
interessats.

53

4.6. EL TREBALL PER RACONS

El treball per racons és una proposta metodològica que proposa delimitar, dintre de l’aula,
diferents espais on els nostres alumnes puguin realitzar de manera simultània diferents
activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic. La manera d’organitzar la classe és oferir
una gran varietat de propostes a les quals els nens poden accedir. Els nens poden realitzar
activitats autònomament, amb d’altres companys o amb l’adult.
A la vegada serveix al mestre per treballa amb els alumnes individualment i/o en petit grup.
Els objectius d’aquesta estratègia organitzativa son els següents:
 Atendre a cada nen de manera individual, respectant els seus interessos i ritme
d’aprenentatge.
 Potenciar l’ús dels diferents llenguatges: matemàtic, lingüístic, plàstic, musical...
 Afavorir l’autonomia i capacitat d’organització del nen.
 Afavorir ritmes de treball i d’ordre.
 Educar les persones perquè tinguin criteri propi.
 Potenciar les interrelacions.
 Crear espais per aconseguir que tots els nens tinguin les mateixes oportunitats i
manipulin i coneguin els diferents materials disponibles.
 Considerar el nen com un esser actiu que realitza els seus aprenentatges a traves dels
sentits i manipulació.
 Atendre de manera ajustada als nens en funció de les seves necessitats.
Acords dels mestres en relació al treball per racons:
o

El material de racons estarà guardat en caixes. La caixa portarà escrit el nom del racó.

o

A l’espai destinat al racó hi haurà un cartell amb el nom del racó i les propostes
numerades.

o

Cada proposta estarà dintre d’una bossa que també portarà el número de proposta.

o

Els alumnes tindran a l’agenda una graella on s’indicarà les propostes que han de fer al
llarg d’una o dues setmanes.

o

El mestre recollirà en una graella les propostes que fan els nens i nenes de cada racó.

o

Hi haurà una fase inicial on al llarg d’una setmana el/la mestre/a presentarà als nens
les propostes de cada racó perquè els nens i nenes les puguin conèixer i perquè
després puguin ser el màxim d’autònomes possible.
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Proposta de racons:

Cp’s

Què es treballa?

Mates

Quantitat- grafia (més sèrie numèrica), pràctica de la grafia dels nombres,
geometria, descomposició, orientació espai- temps, lògica: Sudokus, quadres de
doble entrada..., treball amb regletes, blocs lògics
Activitats del nom: lletres imantades, jocs per resseguir el nom, jocs per
relacionar fotografia- nom dels nens/es de la classe, confegir, so- grafia: Bingo,
oca dels sons i consciència fonològica: aparellar imatges que rimen, omplir buits
de paraules, dictat mut, picar síl•labes, missatges, lectura de paraules conegudes
i dels que hi ha referència a l’aula: dies de la setmana, mesos de l’any,
números..., lectura de paraules curtes: aparellar imatge- paraula
(monosíl•labs...), lectura de frases: diversos jocs d’aparellar petites descripcions
amb imatges o de complir ordres senzilles.
Jocs d’enfilar, retallar, sorra: sanefes, dibuixos lliures.., repassar lletres,
construccions, encaixos, plastilina i piuets
Observació i experimentació amb el material del racó del projecte. Aquest pot ser
molt variat: puzles, dòminos, joc simbòlic, memory, llibres de consulta
Es reforcen activitats de lectoescriptura relacionades amb el projecte,
matemàtiques o d’aprenentatge d’ús de l’ordinador i tablet.

Llengües

Grafisme
Projecte
Ordinador

Cm’s,
Cg’s, Cs’s
Pensem

Calculem

Inventem
Expliquem
Creem
Ordinador

Què es treballa?
Geometria
Lògica
Estadística i probabilitat
Estratègies de càlcul mental
Descomposició
Magnituds i mesura ( euros, capacitat, pes, temsp)
operacions
Numeració
Expressió escrita
Dimensió literària
Dimensió comunicació oral
Dimensió comprensió lectora
Dimensió artística
Creativitat
Office
Jocs didàctics
Cerca d’informació
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5. COM TREBALLEM AMB ELS ALUMNES
Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra
identitat com a centre establim una sèrie de principis que ens ajudin a definir la nostra
estructura organitzativa, i d’aquesta manera aconseguir els aspectes esmentats.
Dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com organitzem els
alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva diversitat, i també,
de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir i d’extreure’n el màxim rendiment.
L’escola s’organitza per Comunitats en grups multinivell. Per tal d’atendre de la millor manera
possible els nostre alumnes es crearan situacions organitzatives on els grups de treball siguin
més reduïts, és a dir, es formaran ràtios inferiors per establir noves metodologies.
El curs escolar 16/17 aquest projecte es du a terme fins a 3er. I es culminarà el curs 2019/20,
en que tota l’escola ja estarà organitzada per Comunitats.
Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva
procedència.
Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE
(Necessitats Educatives Especials) mitjançant el suport a dintre de l’aula., per facilitar el procés
d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti.
Tenir una organització flexible i adaptable a les necessitats que es van generant dins del
centre, ja siguin canvis tecnològics, canvis socials, metodològics, etc.

5.1. COMUNITAT DE PETITS
A la comunitat de petits es treballa per projectes, racons, ambients d’aprenentatge lliure
circulació, psicomotricitat vivencial i anglès integrat al treball dels projectes

5.2. COMUNITAT DE MITJANS i GRANS
A les comunitat de mitjans i grans es treballen dues sessions setmanals de llengua ( una de
comprensió lectora i una d’expressió escrita), les matemàtiques amb problemes
competencials, ambients d’aprenentatge de lliure circulació, racons a l’aula, projectes ( on s’hi
inclou el treball de llengua) i les diferents especialitats.
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5.3. CICLE SUPERIOR
A cicle superior es treballa la llengua amb tipologies textuals, les matemàtiques amb
problemes competencials, , racons a l’aula, ambients d’aprenentatge de lliure circulació, l’àrea
de medi amb projectes i les diferents especialitats.

6. LA INCLUSIÓ
Es a treballa amb l’alumnat potenciant la seva atenció individualitzada, però sense deixar mai
de banda la seva pertinença a un grup i s’actua sempre que sigui possible a l’interior de l’aula
per evitar els efectes negatius que podria representar per a l’alumne/a el fet de treballar
separat de la resta dels seus iguals.
Es porta a terme les següents actuacions: elaboració del PI de l’àrea/es que necessiti per part
del/de la tutor/a en coordinació amb el professorat de suport, atenció individualitzada, basada
en un reforç educatiu concret (explicació suplementària, pautes més concretes de treball,
suport en la resolució de problemes, activitats, comprensió dels enunciats...).

6.1. ACTIVITATS INTERCICLES: TALLERS, PADRINS, PROJECTES INTERDISCIPLINARS


Padrins de lectura

Els i les alumnes de 5è i 6è fan de Padrins de Lectura dels alumnes de la Comunitat de Mitjans.
Els grans prenen confiança i reafirmen les estratègies

de comprensió lectora per tal

d’acompanyar els petits en el procés d’adquisició de la lectura.


Els tallers

Els tallers de l’àrea d’educació visual i plàstica es realitzen amb grups d’alumnes heterogenis
d’un mateix cicle però amb una mateixa temàtica unificada per tota l’escola.
Aquesta forma d’organització dels grups afavoreix el treball cooperatiu, les relacions i vincles
entre tots els nens de l’escola i fomenta l’autoestima tant dels més grans que ajuden als petits,
com dels més petits, que realitzen tasques de certa dificultat.
Fet a destacar, es que aquesta pràctica s’ha portat a terme amb l’ajuda i col·laboració de les
famílies de l’escola.
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6.2. DIFERENTS TIPUS D’AGRUPAMENTS I SUPORTS


El SEP

Es porta a terme durant dues sessions de mitja hora setmanals, de 12.30 a 13h. Està plantejat
per reforçar la llengua i les matemàtiques a través de les TAC. Hi assisteix un nombre reduït
d’alumnes de 1er a 6è.
A més, es porta a terme el SEP d’anglès com a ampliació reforç, expressió oral i comprensió
lectora de la llengua estrangera amb alumnes de Cg’s i Cs’s.


CICLE SUPERIOR

A l’àrea d’anglès, es fan desdoblaments de grups per atendre de manera més individual a
l’alumnat i poder treballar millor l’expressió oral.


COMUNITAT DE PETITS I MITJANS

A les comunitats es fan suports dintre de l’aula per poder atendre millor la diversitat.


AVALUACIÓ I SEGUIMENT DELS ALUMNES

Al llarg del curs a les reunions de la comissió d’atenció a la Diversitat i a les sessions d’avaluació
es fa el seguiment de cada un dels alumnes i el seu progrés en els aprenentatges


ATENCIÓ INDIVIDUAL DELS ALUMNES

Es fan atencions individuals de curta durada a alguns alumnes per treballar alguns aspectes
específics de l’alumne.

7. LA TUTORIA
7.1. ALUMNAT
Es treballa el coneixement

de l’estructura del grup, la dinamització del grup, la

responsabilització dels alumnes en els diferents càrrecs i aspectes relacionats amb la tutoria.
A Educació Primària està estipulada sobre l’horari una sessió setmanal de tutoria amb el
conjunt del grup classe. Si escau, cada tutor/a pot dur a terme alguna sessió de tutoria
individual, si les circumstàncies ho requereixen, amb aquells alumnes amb els quals sigui
necessari intervenir, sempre tenint com a objectiu la millora del seu procés escolar, tant pel
que fa a l'àmbit acadèmic com pel que respecta a l'actitudinal, conductual i personal.
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Ara bé, encara que consti sobre l'horari una sessió de tutoria a la setmana, en qualsevol
moment i a requeriment de les circumstàncies que hi concorrin, a l’aula es pot promoure i fer
realitat una acció tutorial.
Aspectes que treballem en la tutoria del grup:


Habilitats socials.

Les habilitats socials es poden anar treballant al llarg dels diferents nivells educatius i en
situacions que es poden plantejar a l’aula.
Les habilitats socials constitueixen una eina bàsica per poden fer front als moments de
conflicte que s’arribin a donar i, de fet, són el pilar per resoldre-les i per aprendre i reflexionar
sobre la qüestió problemàtica que sorgeixi. A tal efecte, es treballaran aspectes encaminats a
aconseguir que l’alumnat sigui capaç d’adoptar les estratègies escaients i més idònies per
resoldre situacions de conflicte amb coherència i amb una actitud positiva que permeti fer
front a les situacions disruptives o problemàtiques arribant a pactes, acords i consensuant
mesures que acabin satisfactòriament amb la causa que ha motivat iniciar el procediment de
què es tracti.


Potenciar el treball emocional; explicar l’estat d’ànim, les conductes positives.



Tècniques d’estudi i de treball

A l’Educació Infantil es treballaran, fonamentalment, hàbits de treball i hàbits relacionats amb
la tasca que es duu a terme en aquestes edats (bàsicament neteja, ordre, sentit de pertinença
a un grup, valoració del treball personal i del treball de l’altre, escoltar, respectar el torn de
paraula, atenció, concentració, memorització gradual i progressiva en funció de cada edat...).
A Primària es pot aprofundir encara una mica més i es pot incidir en les tècniques d’estudi i de
treball que ajudaran l’alumnat a afrontar amb majors garanties d’èxit i eficàcia totes les
situacions relacionades amb la seva vida acadèmica. En aquest sentit, es tractaran temes que
permetin abastar tècniques per millorar la comprensió, l’expressió, l’assimilació de conceptes,
el raonament lògic, l’abstracció, la deducció, la inducció... A més s’assignaran a l’alumnat
tasques a fi de responsabilitzar-lo i col·laborar per al bon funcionament de l’aula. En aquest
sentit, s'intenten treballar la cooperació i la responsabilitat amb l'assignació de funcions
senzilles a realitzar dins l'aula, de forma rotatòria a fi que hi participin tots els infants de cada
grup classe. Es potencia així l'autonomia personal de l'alumne.


Sol·licitud de cooperació a les famílies, amb la finalitat de què, des de casa,

complementin i reforcin encara més, si escau, la feina feta a l’escola.
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Protocol d’acollida: en el mes de setembre, quan comença l’any escolar el grup de

nens i nenes de tres anys fa un període d’adaptació. Aquest període dura 3 dies. Es planifiquen
acuradament aquests temps d'adaptació programant l'acollida dels alumnes, per franges
horàries al llarg dels tres dies, amb la finalitat de garantir de la millor manera possible l'inici de
la vida escolar dels infants. El quart dia de la setmana d'adaptació, tot el grup d'infants de 3
anys va a l'escola en horari normal.

7.2. FAMÍLIES
Es treballen aspectes relacionats amb la informació que ha d’arribar a les famílies, realitzar
entrevistes individuals, comunicar a través de circulars, notes i escrits a l’agenda,
comunicacions telefòniques cada vegada que la intervenció a desenvolupar per part de la
família o de l’escola sigui una urgència o una immediatesa que no es pugui assegurar a través
de cap altra via de comunicació.
Les reunions informatives grupals de principi de curs per tractar temes d’interès per a les
famílies i que fan referència a l’organització escolar i comentar la situació general del grup.
Al llarg del curs escolar es fan reunions individualitzades amb els pares /mares de l’alumnat de
la tutoria per tractar temes relacionats amb la vida acadèmica de l’alumne i tot allò que pugui
ser d’interès per a ambdues parts (família i escola), de cara a aconseguir el màxim rendiment
escolar i les màximes garanties d’èxit al llarg de la formació dels infants durant l’etapa
d’infantil i primària.
Les reunions individualitzades poden convocar-se a petició del / de la tutor /a o bé a demanda
de les famílies.
Si escau, es convoca també reunions amb altres professionals que intervenen amb els infants
de l'escola (EAP, psicòlegs i pedagogs provinents d'altres institucions, entitats o organismes...).

8. LA PARTICIPACIÓ
8.1. PARES/MARES DELEGATS DE CURS
Aquesta iniciativa afavoreix la comunicació entre l’equip docent i les famílies i és un gran
motor de l’escola, ja que en aquestes trobades sorgeixen moltes idees i iniciatives conjuntes
Els pares i mares delegats potencien la participació de les famílies des del coneixement,
l'anàlisi i les propostes de millora de la vida escolar, així com del procés educatiu.
QUÈ ÉS UN DELEGAT/DA DE PARES I MARES DE L’ALUMNAT?
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És aquell pare o mare escollit entre les famílies d'una classe per representar-les en les
necessitats, interessos i expectatives dels seus fills i filles de manera col•lectiva, i per implicarles en la millora de la convivència i els rendiments educatius. Tot això, en coordinació amb
l'AMPA, el tutor o tutora del grup i l'equip directiu del centre.
Requisits del pare/mare delegat/da:
•

REPRESENTAR les famílies de l’alumnat de la classe.

•

IMPLICAR les famílies en el procés educatiu dels seus fills/es.

•

COORDINAR-SE amb la persona responsable de la tutoria per tal d’afavorir aquest

procés educatiu.
•

MANTENIR LA CONFIDENCIALITAT de les informacions rebudes i conegudes en el

desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com del centre educatiu.
Un delegat/da de pares i mares ha de tenir una sèrie d'habilitats personals i socials que li
permetin desenvolupar les seves tasques d'una manera eficaç. Ha de ser:
•

Comunicatiu/va: amb una aptitud natural a informar. Ha de ser una persona fàcil i

accessible al tracte dels altres.
•

Conciliador/a: amb tendència a generar punts de trobada davant punts de vista

diferents.
•

Anar amb idees, no amb prejudicis: pensar en el futur i no en el passat, aportant

solucions davant situacions enquistades o actuals.
•

Una persona propera, en la que els altres puguin confiar.

•

Eficaç i justa. Per tant,ha de saber analitzar el context i les situacions que provoquen

les dificultats .
•

Positiu/va: amb predisposició a fer. La queixa no soluciona els problemes, la solució és

fruit de propostes d'acció.
•

Dialogant: cal que aquesta figura sigui accessible, que generi confiança tant entre el

professorat com en les pròpies famílies.
•

Ètic/a i coherent: ha de ser una persona amb una actitud lògica i conseqüent amb els

seus posicionaments, amb els drets bàsics socials, així com amb els principis fonamentals del
sistema educatiu.
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•

Disponible; cada vegada és més complex disposar de temps per compartir

conjuntament entre família i escola. No obstant això, cal que el delegat/da tingui una visibilitat
regular i continua tant amb les famílies a les que representa com amb el tutor o tutora.
La figura del delegat/da no ha de ser:
•

Fiscalitzadora de la tasca del professorat: intervenir en qüestions

pedagògiques dels mestres, que, en tot cas seran tractades en consell escolar si escau.
•

Suplantadora de la funció del tutor/a davant els problemes de classe: la referència dins

el grup és el tutor/a. El delegat/da té com a principal funció la de col•laborar-hi.
•

Portadora només de les queixes que tenen els pares o mares sobre

assumptes de classe: la figura del delegat/da no neix amb la idea de ser reivindicativa, per tant
es tracta d’estar amb i no en contra". No hem d'oblidar que, quan família i escola treballen
conjuntament, hi guanya l'educació dels nostres fills/es.
•

Rígid/a: els centres educatius necessiten persones amb un pensament flexible, crític-

constructiu i creatiu. Són molts els punts de vista des dels quals es pot analitzar una situació.
FUNCIONS DEL DELEGAT PARE/MARE
•

Representar les mares i els pares de l'alumnat de la classe, recollint les seves

inquietuds, interessos i expectatives.
•

Ser l'enllaç entre els pares i mares representants al Consell escolar, l’equip directiu, el

tutor/a i la família, fent fluir la informació cap a qualsevol d'ells.
•

Facilitar la comunicació amb les famílies; el delegat/da disposarà d'un llistat amb les

adreces de correu electrònic i els telèfons d'aquells pares de la classe que així ho autoritzin.
•

Mantenir informats els pares i mares representants al Consell escolar i l’equip directiu

de tots aquells suggeriments, interessos,motivacions que puguin ser d’interès per a la majoria
de pares i mares.
•

Implicar les famílies en la millora de la convivència i de l'activitat docent a classe i

integrar-les en la dinàmica del centre (reunions, festes, comissions, xerrades depares, etc.),
col•laborant estretament amb els pares i mares representants al Consell escolar en la
organització.
•

Facilitar la relació entre família, els pares i mares representants al Consell escolar ,

consell escolar i equip directiu.
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•

Assistir a les reunions de delegats de pares i mares que es convoquin.

Amb els objectius següents:
•

Augmentar el nivell de participació dels pares a l’escola (diada de pares …etc) i afavorir

la comunicació amb els tutors/es per així trobar vies de col•laboració a la vida escolar dels
nostres fills/es.
•

Aconseguir un contacte més directe dels pares i mares representants al Consell escolar

amb tots els nivells escolars per captar amb més precisió les inquietuds i necessitats per
adequar-hi la línia de treball i així aconseguir una major representativitat del col•lectiu de
pares i mares.
•

Afavorir la transmissió d’informació que es genera en el sí de la comunitat educativa.
8.2. ALTRES ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ
8.2.1. EL PROTAGONISTA

Aquesta activitat es realitza a a la comunitat de petits i cada setmana un nen/a és el/la
protagonista. Amb la col•laboració de les famílies s’omple un llibret amb aspectes del nen/a
com per exemple: el nom, l’edat, a quina classe va, fotografies... el dilluns s’ha explicat el
llibret als companys.
Un matí de la setmana ve algun membre de la família a fer una activitat per al grup classe.
8.2.2. ANIVERSARIS
La celebració dels aniversaris es concentra un cop al mes de manera que els pares dels nens
que fan anys poden entrar a l’aula, portar berenar i celebrar la festa tots junts. El dia que fan
anys i no coincideix amb el dia de la festa els nens/es poden portar a la classe una caixa amb
tres joguines preferides i els companys el feliciten.
8.2.3. ACTUACIONS
Un dels quatre divendres de cada mes a tota la comunitat de petits es proposa fer alguna
actuació externa, a ser possible per part de les famílies per tal de fomentar la participació
d’aquestes al context escolar.
8.2.4. FESTES
A l’escola es realitzen diverses festes relacionades amb les tradicions populars, la castanyada,
el Nadal, el carnaval, Sant Jordi, final de curs.
En aquestes festes, hi poden participar els pares ajudant en alguns aspectes de l’organització,
venint com a públic, etc.
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8.2.5. ENTRADA RELAXADA
Els pares i mares de les comunitats tenen l’oportunitat d’acompanyar els seus fills a l’inici de la
jornada escolar a l’aula, disposant d’un espai de lectura compartida entre nens/es,
pares/mares i mestres.
8.2.6. JORNADES DE PARES I MARES
Tota la comunitat educativa treballa conjuntament per una escola millor. En aquestes jornades
es realitzen diverses activitats en funció de les necessitats del moment i poden ser: folrar
llibres per la biblioteca, pintar, decorar, muntar mobles, hort.
8.2.7. TALLERS
La participació de les famílies en els tallers artístics dóna la oportunitat deque els infants vegin
la col·laboració entre el seu món més proper: la família i l’escola.
Totes aquestes activitats han potenciat la participació de les famílies, ja que són necessàries
pel seu desenvolupament. Per això es fa una explicació prèvia de cadascuna.

9. AVALUACIÓ INTERNA
9.1. INDICADORS DE PROGRÉS
Ens donaran dades sobre el context, els recursos i els resultats del centre, de les actuacions i
estratègies plantejades; hem aconseguit la millora que ens havíem proposat? Quant ens falta
per assolir el què ens havíem proposat?
Els documents que

ens facilitaran les dades són: el Projecte educatiu de centre, la

Programació General Anual, la Memòria Anual de Centre, el Projecte de Direcció i el Sistema
d’indicadors
9.2. INDICADORS DE RESULTATS
Els resultats de les proves internes; avaluació inicial i final, ACL, observacions i el portafolis de
l’alumne, ens ajudaran a conèixer el progrés dels alumnes.
Les proves externes; competències bàsiques i avaluació diagnòstica ens donaran indicadors
que podrem contrastar amb el resta de Catalunya.
9.3. INDICADORS DE PROCESSOS
Els indicadors de processos ens ajudaran a prendre decisions metodològiques i organitzatives.
Estem fet el què ens havíem proposat? Finalment, hem pogut fer-ho i ens ha anat bé?
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Valorarem els indicadors de la Programació General Anual, la seva aplicació, execució i impacte
a la Memòria Anual de Centre.

10.

LA PROJECCIÓ EXTERNA

L’objectiu serà millorar i consolidar el posicionament i valoració del centre en el seu entorn
més proper i ens centrarem en:


Enfortir la imatge del l’escola i reforçar els seus senyals d'identitat: escola
d’educació viva i activa.



Coordinar de manera efectiva tots els canals de comunicació externa del
Centre.



Aconseguir un millor aprofitament i optimització de les noves tecnologies en la
comunicació, emprant eines socials i els recursos propis de la WEB.




11.

Establir canals efectius de comunicació amb els membres de la comunitat en
particular.
Projectes amb altres entitats: escola d’estiu, escola esportiva, escola de
música, biblioteca, projecte emprenedoria, ajuntament.

PROJECTE DEL PATI

Estem en procés de fer una transformació del pati de l’escola perquè esdevingui un espai
privilegiat amb moltes possibilitats educatives on s’hi poden desenvolupar activitats
d’aprenentage relacionades amb les diferents àrees curriculars, activitats de joc com a
metodologia d’aprenentatge i com a estimulador del desenvolupament cognitiu, afectiu i
social dels infants i activitats per a la celebració de festes amb tota la comunitat educativa”
Creiem en la necessitat que les estones d’esbarjo siguin espais que promoguin també l’accés a
la cultura, s’hi fomentin valors i proporcionin experiències generadores d’aprenentatge. És per
aquest motiu que en aquestes estones s’ofereixen diferents propostes que promouen que
l’esbarjo sigui un espai obert a diferents interessos dels nens i nenes.
Algunes de les activitats que es desenvolupen actualment a l’hora del pati són: el punt de
lectura; espai adequat perquè els nens i les nenes puguin llegir, on s’hi troben diferents
propostes, campionats d’escacs, capsa de jocs de taula, espai per pintar i dibuixar, campionats
d’esports, mediadors d’esbarjo, els alumnes de sisè actuen com a mediadors en les estones
d’esbarjo. El seu paper és donar eines i suport a alumnes d’altres cursos alhora d’afrontar
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situacions quotidianes de petits conflictes propis de la convivència a les estones d’esbarjo.
Aquesta eina a més de promoure la resolució de conflictes entre iguals és una excel•lent forma
d’aprenentatge per abordar la resolució pròpia i d’altres dels conflictes, observació,
experimentació amb el seu espai més immediat : l’hort i els arbres fruiters.
La transformació del pati pretén ser una excel•lent eina de participació i mobilització de la
comunitat educativa alhora de fer el disseny, la infraestructura i la disposició dels elements
per aconseguir una valoració positiva del pati com a espai d’aprenentatge.
A l’hora de dissenyar el “nou” pati hem tingut en compte: la mida del pati, que les pistes
esportives deixin lloc a altres espais, varietat de superfícies quant a tipus de terra i nivell,
varietat de zones, àrees quietes, àrees mogudes, la presència de verd i d’entorns naturals,
elements versàtils, estimuladors i aglutinadors de joc, que tingui intencionalitat educativa, la
normativa
La proposta neix de la inquietud d’un grup de mares delegades manifestat a una de les
reunions periòdiques que fan les mares/pares delegats/des amb l’equip directiu.
A partir d’aquí l’equip directiu recull la proposta i creu en el gran valor que pot aportar la
proposta a l’escola.
Es decideix donar forma a la proposta implicant tota la comunitat escolar; mestres, pares i
mares, alumnes creant una comissió ( formada per dues mares delegades i l’equip directiu)
que serà l’encarregada de gestionar, motivar, organitzar i supervisar el desenvolupament del
projecte implicant a tota la comunitat educativa.
A la reunió de delegats d’alumnes amb l’equip directiu es proposa que els nens i nenes
delegats portin com a tema a tractar a la propera assemblea d’aula: “ com seria el pati que
somiem? “.
Una vegada realitzades les assemblees d’aula i recollides totes les propostes dels alumnes es fa
una segona reunió de delegats amb l’equip directiu en la que es recullen totes les propostes.
Aquestes propostes es portaran a la comissió que serà l’encarregada d’informar de com es va
desenvolupant el projecte i en farà la difusió necessària perquè pugui a arribar tothom.
Una vegada recollides totes les propostes s’ha fet una planificació per anar desenvolupant el
projecte a llarg termini ( almenys dos anys vista).
Es realitzaran diferents Jornades de treball concretant els dies i les hores en que es portaran a
terme i es detallaran les feines que es realitzaran en aquella jornada.
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La comissió serà l’encarregada de buscar tot el material necessari perquè es puguin dur a
terme les tasques planificades.
La comissió s’encarregarà de buscar subvencions, ajudes i col•laboracions d’entitats
municipals, fundacions, banc del temps,... per ajudar a desenvolupar el projecte.

12.

MENJADOR

El menjador de l’escola es concep com un espai educatiu més dintre del projecte de l’escola.
L’equip de monitors treballa en coherència al projecte sense que es produeixi un trencament.
Els alumnes usen els espais i realitzen activitats que poden fer també a l’hora del pati. Els
mestres participen i estan presents en aquest espai educatiu.
A LES NOFC HI HA LA NORMATIVA DEL MENJADOR.
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