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Aquest document és un resum del document elaborat que està al despatx a disposició de
tots els membres de la comunitat educativa.

Aquest resum inclou els trets més generals del PEC i els aspectes concrets estan detallats al
document marc.

1. INTRODUCCIÓ

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d'identitat del
centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius.
En aquest document s'especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d'actuació del
centre, la concreció dels currículums que s'imparteixen i el tractament transversal en les
àrees, matèries o mòduls de l'educació en valors i altres ensenyaments.
La finalitat d’aquest document és orientar el centre cap a una determinada opció educativa
a través d’uns acords essencials que aportin estabilitat, la unificació del procés educatiu,
establiment de prioritats, la vinculació amb la comunitat educativa, la connexió amb la
realitat del centre, l’alumnat, (conjunt de l’alumnat, tenint en compte la diversitat de
condicions personals, necessitats i interessos) i l’adequació amb el marc legislatiu. És a dir,
la línia d’escola.
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.
És una bona eina d’acollida pel nou personal i les famílies que s’incorporen a l’escola.
Un projecte educatiu democràtic i participatiu, compromès amb les persones, centrat en
un bon clima i un alt nivell d’implicació, capaç de transformar els conflictes en aspectes
positius per a la reflexió de manera que permetin el creixement i el desenvolupament
professional de les persones, centrat en la presa de decisions consensuada… sempre a
través d’una actitud d’escolta i valoració de les diferents creences.

El nostre PEC està format per diversos apartats, els quals s’adapten al marc legislatiu que
defineix el projecte general del sistema educatiu.

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.

La quasi totalitat de la població escolar prové de famílies que viuen al poble. 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).

ELS INICIS DE L’ESCO LA

L’escola es va començar a construir l’estiu del 2006 i posar en funcionament el setembre
del 2006 amb una aula de P3, 17 alumnes i dues mestres. Al següent curs escolar es van
obrir en el mateix edifici d’infantil grups des de p3 fins a 3r., amb 7 mestres. El curs
2009/2010 es completa la línia educativa des de p3 fins a 6è. amb la inauguració de l’edifici
de primària.
Des de l’inici, el projecte de l’escola ha perseguit aquest anhel d’oferir una escola viva i
activa als alumnes. Aquest objectiu s’ha anat materialitzant de diverses maneres (racons,
ambients, estacions...). Moltes reflexions, debats, formacions, reformulacions, valentia i
empenta han portat a l’escola a trobar una proposta més fixe que s’adapta a les nostres
necessitats i creences. Cal dir que aquesta estructura és flexible.
Les famílies sempre han tingut un paper actiu i participatiu al centre. Considerem aquesta
implicació bàsica per al desenvolupament del projecte d’escola. De fet, les famílies varen
escollir el nom de l’escola.

2. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI

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 corresponsabilitat 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.
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.

CARÀCTER PROPI

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.

3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

COM SOM?

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..
b) 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.
c) Ens guiem pel principi de coeducació, propugnem la no-diferenciació per la raó de sexe.
d) 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.
e) 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.
f) 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.
g) 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.
h) Acollim la diversitat cultural com a un valor positiu, sobretot fomentant i facilitant la
convivència dels alumnes, promovent-n’hi un aprenentatge conjunt.
i) 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.
j) 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.

k) 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.
l) 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.
m) 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.
n) 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.
o) Potenciem la participació de les famílies en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels
alumnes.
p)L’escola intenta donar resposta a les necessitats personals dels alumnes i programar les
actuacions necessàries per atendre-les.

QUÈ PRETENEM?

La nostra escola té com a objectiu principal ser un espai segur on conviure de forma
respectuosa i desenvolupar al màxim les capacitats, habilitats i aprenentatges dels nens i
nenes, amb una sòlida base emocional i social. Un entorn on es pensa, es debat i es treballa
amb la voluntat de reconciliar allò que un sap amb el que no sap. L’escola com a espai
d’infants, que parteix de la mirada dels nens i de les nenes. L’adult ha d’interpretar aquesta
mirada i crear un entorn coherent amb els processos de vida dels infants.
La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els
permeti:







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.
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.
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.
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.




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.
Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i
l’afectivitat.



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. La
relació amb l’entorn. La vida ha d’entrar a l’escola, i l’escola ha d’estar estretament
relacionada amb l’entorn; les interrelacions entre el medi escolar i social fan que l’escola
esdevingui un espai de l’avui i de l’ara.



Afavorir el respecte a l’entorn material tant a dins com fora de l’escola, per a tot tipus de
béns individuals i col·lectius.
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.
Potenciar l’ús de la llengua anglesa en la vessant oral
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.
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.
La cura de totes les persones que formem la comunitat educativa.
El reconeixement dels infants com a ciutadans de l’avui, del present.
La pràctica de l’escolta i del diàleg respectuós.
La valoració i acceptació de la diversitat. Partim de la idea que tots els alumnes són
diferents i això és riquesa
L’escola participativa i comunitària.
La formació de l’equip docent viscuda com una responsabilitat personal i professional.
La qualitat dels espais i dels ambients.
L’escola com a organisme viu, com a espai de convivència i d’intercanvi relacional entre
adults i infants.
















Cada curs ens plantegem objectius concrets a partir de l’anàlisi i reflexió sobre el curs
anterior així com també a partir dels principis pedagògics en els que basem la nostra acció.
Aquests objectius queden recollits a la Programació General Anual (PCG) i el seu assoliment
es valora a la Memòria Anual.

4. COMUNITATS D’APRENENTATGE

Per tal d’aconseguir els objectius plantejats i assegurar la nostra identitat com a centre
establim una sèrie de principis que defineixen la nostra estructura organitzativa.
L’escola s’organitza per COMUNITATS en grups multinivell. Aquest és un punt
identitari de l’escola.
Aquest projecte ha anat implantant-se curs rere curs fins assolir l’organització actual
des del curs 18/19 (estava instaurat a tota l’escola).
CP’s

CM’s

CG’s

CS’s

Comunitat de Petits

Comunitat de Mitjans

Comunitat de Grans

Comunitat de Sèniors

P3 i P4

P5 i 1r

2n i 3r

4rt i 5è

CP1

CP2

CP3

CM1

CM2

CM3

CG1

CG2

CG3

CS1

CS2

CS3

6è

6è
CS4

6è

Cada grup assignat pel Departament d’Ensenyament té 25 alumnes ( en alguns grups
27 i en un 20) , amb aquesta organització aconseguim que cada grup classe tingui un
promig de 17 alumnes per aula. Enlloc de tenir 25 alumnes per grup classe (sempre
parlant de nombres aproximats), amb el treball per comunitats reduïm la ràtio a 17
(aprox.).
Evidentment aquesta ràtio més baixa permet un treball més individual amb els
alumnes, amb les grans avantatges que això implica.
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.
Dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com
organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques
diverses, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir i
d’extreure’n el màxim rendiment.

COMUNITAT DE PETITS

A CP’s es treballa amb material Montessori adaptat a la nostra realitat i a línia d’escola.
L’aula i l’estona de treball individual per racons està estructurada segons aquest
mètode, també es fan projectes (a partir del segon trimestre), ambients
d’aprenentatge de lliure circulació, psicomotricitat Aucouturier, música i jocs
matemàtics amb material manipulatiu i l’hora del conte.

Objectius de la comunitat:
o Afavorir el desenvolupament de l’infant d’una manera vivencial i sensorial, respectant
les necessitats d’aquestes edats.
o Adquirir els aprenentatges previs a la lectoescriptura: potenciar l’expressió oral
(estructura de la frase, vocabulari, pràxies bucofonatòries...), consciència fonològica...
o Potenciar l’autonomia personal
o Aprendre a través del joc

COMUNITAT DE MITJANS, GRANS I SÈNIORS

A les comunitat de mitjans, grans i sèniors es treballen dues sessions setmanals de
llengua (una de comprensió lectora i una altra d’expressió escrita), les matemàtiques
amb problemes competencials/tasques riques), ambients d’aprenentatge, racons a
l’aula, projectes (modelatge, caixes de recerca i projectes lliures) i les especialitats
d’anglès, educació física i música.
OBJECTIUS DE LA COMUNITAT DE MITJANS:

o Continuar dintre la mateixa comunitat el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura
(inici i consolidació)
o Iniciar el pas del llenguatge oral a l’escrit.
o Consolidar el treball d’autonomia personal.
o Aprendre a través del joc.
o Fer de pont entre infantil i primària: ambients compartits amb CP’s, estructura d’aula
com a la resta de primària...

OBJECTIUS DE LA COMUNITAT DE GRANS I SÈNIORS:

o Atendre a la diversitat dins l’aula: respecte del ritme d’aprenentatge, multitasca...
o Afavorir el treball cooperatiu.
o Aprofundir en l’adquisició de les competències bàsiques.
Sisè és una comunitat en sí mateix ja que és un curs amb característiques especifiques:

OBJECTIUS DE LA COMUNITAT DE 6È:

o Preparar la sortida/ colònies de final de l’escolaritat: realització d’activitats per abaratir
el cost
o Organitzar diversos esdeveniments de l’escola: presentació dels festivals, creació
d’activitats per les gimcanes...
o Aprofundir en l’autonomia de la dimensió digital (a l’institut es treballa amb l’ús
individual d’ordinadors portàtils...)
o Realitzar les proves de Competències bàsiques.
o Repassar dels continguts treballats al llarg de l’escolaritat.

5. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS DEL CURRÍCULUM

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
(multitasques a l’aula per atendre la diversitat).

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 els recursos que ofereix el Municipi: visites a la
biblioteca del poble, participació a activitats educatives del Molí del Foix i la
Mancomunitat Penedès-Garraf...

6.1 TREBALL PER PROJECTES I CAIXES DE RECERCA

A. TREBALL PER PROJE CTES

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:
o

Partir d'un tema, problema .... que parteix dels interessos de l’alumnat.

o

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 .

o

Donar gran rellevància al treball cooperatiu.

o

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).

o

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.

o

Transferir estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de
coneixement, s’avalua el que s'ha après i com s’ha après.

o

Activar la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir
coneixement de forma compartida.

o

L’ús de l’ordinador com a eina per buscar informació. Caldrà realitzar algunes tasques
d’entrenament per aprendre a buscar respostes concretes.

o

Es prioritza la seva autonomia durant la realització dels projectes, tot i que és el/la
mestre/a qui guia.

B. CAIXES DE RECERCA

Les caixes de recerca són propostes d’investigació sobre temes de l’entorn que
segueixen un itinerari. Es caracteritzen per:
o

Plantejar reptes concrets i/o reptes oberts.

o

La durada és diferent en cada grup d’infants, el que es important és el seguiment de
l’adult al llarg del procés.

o

No se’n fa una exposició oral perquè la resta de companys pugui gaudir-ne i descobrirla si l’escullen en un futur.

o

Les caixes de recerca es poden fer individualment, per parelles o en petit grup.

o

Les rúbriques d’avaluació al treball per projectes. Quan l’alumne acaba la caixa de
recerca cal que resolgui una rúbrica d’avaluació. Aquesta rúbrica s’explicarà a l’infant
abans de començar perquè sigui coneixedor/a dels criteris d’avaluació d’aquest procés.
Es valora, sobretot, l’autonomia i l’actitud pel que fa a les habilitats de treball,
d’aprendre a aprendre i de saber conviure amb els altres, a més a més d’algun aspecte
específic de la pròpia caixa. Aquesta rúbrica es comparteix amb l’adult.

o

Les caixes de recerca tindran:
o Un títol suggerent que insinuï l’objectiu de la caixa.
o Una presentació per als alumnes (opcional)
o Una guia pel mestre ( dintre d’un sobre blau)
o Activitats numerades amb tot el material necessari per resoldre-les.
o Les propostes d’activitats poden ser de diferent dificultat o bé totes iguals. Cal
que n’hi hagi d’ampliació.
o Una rúbrica d’avaluació
o Un full de valoració del projecte per l’alumne (t’ha agradat?, què trauries? Què hi
afegiries?....)
o Un full on el nen/a escriurà què ha après del projecte. Per tal d’ajudar-lo es
poden fer preguntes, adjuntar imatges, convidar a tornar a mirar tot el material
de la caixa... per tal de que pugui fer una explicació més acurada.

6.2 TREBALL PER AMBIE NTS

El treball a través dels ambients és un tret identitari de la nostra escola, cada vegada
més consolidat. És una proposta que defineix molt bé la nostra mirada cap els nens/es,
el concepte d’educació i el paper del mestre/a. Podríem definir els ambients com a
espais estimulants d’aprenentatge no directiu. És a dir, diferents espais que agrupen
propostes del mateix tema (música, matemàtiques...)
Es tracta d’una pedagogia respectuosa cap als infants i les seves necessitats
(moviment, comunicació...), es basen en una pedagogia lliure i activa que té com a eix
principal ajudar al nen/a a desenvolupar-se en totes les dimensions. L’infant és el
principal protagonista del seu aprenentatge ja que segons el seu interès, escull un
ambient o una proposta amb la que descobreix i experimenta, de manera que
interioritza nous coneixements, afavorint així que l’aprenentatge sigui significatiu.
Cada nen/a aprèn des del seu procés individual, al seu ritme i sense imposicions. Així
doncs són espais que respecten la diversitat.
En els ambients, el paper del mestre és d’acompanyant o facilitador. De fet, es parla
d’un diàleg a tres: infant- adult- espai; on el mestre observa, reflexiona, i en funció
d’això prepara els espais, el material, vetlla pel manteniment de les normes, guia,
proposa, avalua, reformula plantejaments...
Entenem doncs que són espais vius. Tot i que sembli contradictori, procurem que les
propostes siguin bastant fixes al llarg del curs, basant-nos una mica en la metodologia
Montessori. És a dir, pensem que han d’estar estructurats per admetre canvis, per
transformar-se i per adaptar-se a les necessitats canviants. Les propostes estan
clarament agrupades per blocs de continguts (hi ha cartells) i etiquetades per facilitar
el seu ordre de manera el més autònoma possible. Per això, treballar per ambients
requereix molta organització i una constant recerca de materials de qualitat.
L’organització és una qüestió de tot el centre, ja que procurem que hi hagi continuïtat
al llarg de l’escolarització tant pel que fa a les normes, com a la organització del
material, la retolació...

PROPOSTES D’AMBIENTS:

CP’s i CM’s
Ambients de lliure circulació, és a dir cada infant pot canviar d’espai sempre que ho vulgui.
Experimentació

Art

Llenguatges

Matemàtiques

Construccions

Joc
simbòlic

Pati

CG’s i CS’s
Els infants escullen l’espai on volen anar i hi estan tota la sessió.
Ciències

Musikart

Llenguatges

Matemàtiques

Ed. Física

Cooking

Guitarres
CS’s

L’HORARI:
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Al llarg del matí o en el primer moment de la tarda, elecció a través del pla de
treball o en conversa amb la tutora. CP’s assemblea
3:15- 4:15 Ambients

3:10- 4:10
Ambients/ tallers
(3 dies al trimestre)

4:15- 4:30 Tornada a la calma i assemblea d’aula.

Divendres
Treball escrit/
gràfic de
l’experiència
visucada als
ambients.

PLA ACTUACIÓ TREBALL PER AMBIENTS (FASES)
Com hem dit, les propostes són fixes la qual cosa facilita la seguretat i autonomia de
treball.

1.

FASE ADAPTACIÓ
Primerament es realitza una fase d’adaptació per tal de garantir l’adquisició dels hàbits
i el correcte ús del material.
Durant aquesta fase, el/la mestre/a anirà recordant les normes, presentant el material
de forma progressiva i acumulativa fins que siguin capaços d’utilitzar-lo de forma
adequada i autònoma.
El moment d’inici i la durada d’aquesta primera fase el valorarà l’equip de mestres i
s’allargarà fins que tots els infants hagin passat per tots els ambients.

2. FASE D’INICIACIÓ
Un cop les alumnes han passat per tots els ambients amb el seu mestre i grup de
referència, estan preparats per poder decidir i escollir a quin ambient volen anar.
Al llarg d’aquesta fase d’iniciació es recorden molt els límits i les normes: cada dia en
les assemblees d’aula (hi ha un referent d’aula comú), durant els ambients, s’anticipen
abans d’agafar algun material...

3. FASE DE CONEIXEMENT
Finalment, un cop les mestres consideren que els hàbits i les normes han estat
adquirides de manera adient i suficient com per deixar fluir els ambients sense
necessitat de recordar constantment el funcionament, podem passar a la següent, la
fase de coneixement.
En aquesta fase, com el seu nom indicia, ja no es dóna tanta importància en com es
realitzen els ambients (objectiu que es considera bastant assolit) sinó al contingut
treballat.

4. FASE DE RECOLLIDA

Durant les setmanes d’horari intensiu del juny anirem recollint i tancant els ambients
de forma progressiva. Els alumnes participaran activament d’aquesta fase. Cada
ambient dedicarà un/dos dies a la seva recollida.

UNA SESSIÓ D’AMBIENTS A LA NOSTRA ESCOLA

Distingirem entre CP’s i CM’s que fan ambients de lliure circulació i CG’s i CS’s que
romanen al mateix ambient tota la sessió. S
A continuació puntualitzem alguns acords presos per realitzar el treball per ambients a
la nostra escola:

ASSEMBLEA PRÈVIA

CP’s i CM’s

CG’s i CS’s

LLIURE CIRCULACIÓ

UN AMBIENT CADA DIA

CP’s realitza una assemblea on cada alumne explica
a quin ambient prefereix anar i quina proposta
voldria realitzar.

Els nens/es decideixen on anar tenint en compte
el seu pla de treball i ràtios de cada ambient,
sempre comptant amb l’assessorament de la
tutora.

CM’s es fa una reunió individual amb cada un dels
alumnes per observar el pla de treball o acordar a
quin ambient haurien d’anar (com a mínim una
estona).

Es realitza una petita assemblea en arribar a
l’ambient.

PLA DE TREBALL

ASSISTÈNCIA

GRAELLA

Els alumnes s’apunten autònomament a la graella de cada ambient.
Aquetes gralles són alhora reculls estadístics de la seva assistència, de manera que ells/es poden adonarse’n amb un sol cop d’ull.
És doncs una eina de registre i autoavaluació alhora.

En els casos que es cregui oportú (generalment quan
es detecta un joc repetitiu i pobre que s’allarga molt
en el temps), els nens/es segueixen un PLA DE
TREBALL.

Tots els/les alumnes tindran un pla de treball
global de tot els ambients on estaran plasmats
tots els blocs i propostes.

ASSEMBLEA FINAL

Cada dia es realitza una assemblea final per expressar verbalment allò viscut.
Per enriquir les preguntes, es presenta un material (extret de la projecte de Filosofia 3/18) amb objectes
motivadors, com per exemple un martell (en què voldries fer incís demà? Per què?), una flor (a qui li
regalaries una flor? Per què?), cares de diferents emocions (com t’has sentit? Per què?), una formiga
aixecant pes (t’has esforçat? Per què?), unes icones que marquen l’evolució de nadó a jove (has sigut
autònoma? Per què?)
Un dia a la setmana es farà representació escrita i/o gràfica a la llibreta. Cada tutoria escollirà el moment
que li vagi millor.

EL PAPER DE LA MESTRA EN EL TREBALL PER AMBIENTS
El treball per ambients afavoreix l’autonomia, la individualitat, l’autoregulació, l’ordre, la
concentració, el respecte... Per aconseguir-ho, serà de vital importància el paper de la mestra,
que ha d’estar molt present (físicament i mental) ajustant les seves accions.
Detallem aspectes que cal tenir en compte:
o

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.

o

Intervenció mínima. Cal estimular que els nens aprenguin per si mateixos i que trobin la
solució dels seus problemes. Sense interferir dn el desig natural del nen/a per aprendre per si
mateix i arribar a ser independent.

o

Cuidador de l’Ambient. A l’aula, els materials es disposen ordenats i a l’alçada dels alumnes.
Les propostes s’agrupen per blocs i cada proposta té un lloc etiquetat per facilitar el seu ordre
el màxim d’autònom possible. La bellesa dels espais és important.

o

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.

o

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 procurem 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.

o

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.

6.3 EL TREBALL PER RACONS

Seguint amb aquest anhel de respectar les necessitats dels nostres infants, proposem
el treball per racons a l’aula.
El treball per racons és una metodologia creativa i flexible que consisteix en organitzar
l’aula amb propostes d’activitats que els alumnes realitzen de manera simultània i
autònoma... Segurament, un dels sinònims més precisos de treballar per
racons és educar l'autonomia.
De nou, l’alumne és protagonista del seu aprenentatge i la mestra una guia/
acompanyant.
Els divendres al matí durant l’estona de l’entrada relaxada, es realitzen racons
d’aprenentatge amb les famílies.
Aquesta metodologia de treball:
o Permet el moviment. Es pot jugar al terra (amb l’ús de la catifa), a la taula...
o Respon a la necessitat de joc
o Promou la responsabilitat: cura del material, el clima de treball, seguir un pla de
treball de forma autònoma...
o Promou la planificació i organització: L'alumne aprèn a organitzar-se segons el pla de
treball, a planificar-se la feina...
o Fomenta l’aprenentatge cooperatiu i entre iguals: compartir, comunicar-se, discutir i
respectar les idees dels altres, aprendre dels altres, ajudar i acceptar l’ajuda.
o Permet donar resposta a les diferències, interessos i ritmes d'aprenentatge de cada
nen i nena, afavorint així el treball de les intel·ligències múltiples:
o Les propostes són diverses (aprenen a observar, explorar, manipular, experimentar,
descobrir, crear...)
o En diversos formats...
o Es deixa temps per pensar i fer.
o Es practiquen coses que ja s’han treballat prèviament, de manera que les propostes
són activitats de reforç, aprofundiment o ampliació.
o L’error és part de l’aprenentatge. Hi ha la possibilitat de refer el treball tantes vegades
comes necessiti, atès que els materials són generalment manipulables. Com a
conseqüència ajuda a perdre la por a equivocar-se i a millorar la seva autoestima.
o És una manera eficient d’organitzar el material, ja que dissenyar aquest és un esforç a
nivell de feina així com també econòmic. D’aquesta manera entre tots els mestres es
programen, seqüencien, dissenyen i organitzen activitats riques que utilitzen molts
alumnes.
o A la vegada serveix al/la mestre/a per treballar amb els alumnes individualment i/o en
petit grup.

UNA SESSIÓ DE RACONS A LA NOSTRA ESCOLA

CP’S. MATERIAL MONTESSORI

Els blocs de racons són:
o Àrea de la vida pràctica
o Àrea sensorial
o Àrea de lectoescriptura
o Àrea de matemàtiques
o Àrea de cultura general

CM’S, CG’S, CS’S I 6È

A primària, el treball per racons s’organitza de la següent manera:

o Oferim tres racons guardats en caixes: llegua, matemàtiques i anglès.
o Els tres racons contenen propostes per realitzar a l’ordinador i a la tauleta
o El material de racons estarà guardat en sobres, seqüenciats per dificultat.
o Els sobres contindran la informació següent:
 Etiqueta del color de cada racó amb el número de la proposta,
 Inventari: una fotografia amb material necessari i una
 Fitxa tècnica: fitxa amb el nom del racó, el
contingut principal que es treballa i tres propostes
extres d’activitat: de reforç, d’aprofundiment i
d’ampliació.
o Hi haurà una proposta per sobre.
o El mestre recollirà en una graella les propostes que fan els nens i nenes de cada racó.
o Els alumnes seguiran un pla de treball. Aquest consta dels títols dels racons i unes
rodones amb el número de les propostes.
 en l’apartat corresponent segons si l’activitat és de matemàtiques o de llengua (vers i
revers).

6.4 EL TREBALL DE LES MATEMÀTIQUES

A l’escola treballem les matemàtiques amb un ventall ampli d’activitats i recursos:
a.
b.
c.
d.

Resolució de problemes competencials en grups cooperatius.
Tasques riques o petits reptes matemàtics
Estacions de treball
Number Talks

e.

A l’ambient de matemàtiques

f.

Als racons de l’aula

apartat Ambients d’aquest document

apartat Racons d’aquest document

En tots els casos es treballen les competències de les 4 dimensions: resolució de
problemes, raonament i prova, connexions i comunicació i representació.
A la Comunitat de petits es dedicarà una sessió setmanal a fer jocs matemàtics on es
plantegen diferents activitats que treballaran tots 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 i es dedicaran espais relacionats amb activitats habituals de l’aula
per treballar el càlcul mental (rutines).
A primària es realitzen dues sessions setmanals d’una hora i mitja.
Tots els continguts es treballen de forma
significativa relacionats amb la vida diària i
manipulant material per adquirir els nous
conceptes i per entendre les abstraccions. Cada
infant, depenent del seu nivell d’abstracció, pot
estar treballant el contingut de forma més
manipulativa, amb representacions gràfiques o
de forma més abstracta.
Es dóna molta importància al diàleg matemàtic per aprendre diferents rutes i formes
de pensament per a la resolució.
El càlcul i les diferents estratègies són la part més important del treball de les
matemàtiques, perquè els nens i nenes puguin desenvolupar un pensament lògic.
S’introduirà l’algoritme tradicional un cop l’infant entengui l’operació sense la
necessitat de manipular.
A primària, els dos eixos fonamentals que es treballen són la resolució de problemes i
el càlcul mental:


Per treballar la resolució de problemes es plantejarà un problema o tasca rica, 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/a, visionat de vídeos,
demostracions, jocs matemàtics, descobriments...) fins que el problema quedi resolt i
els continguts assolits. La duració de la resolució del problema i/o tasca rica pot variar
segons les necessitats, 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 i practicar-los en el treball per estacions fins a dominar-los per poder així
resoldre el problema) o un més intuïtiu que es resolgui amb una estimació o per lògica
en una sola sessió (tasca rica)


El càlcul mental es treballarà a partir de les diferents estratègies de càlcul, recollides
en el document dels continguts per cicles i en el documents del Numbers Talks*.
Durant el primer trimestre tots els cursos dedicaran un temps al treball de la
numeració i estratègies de càlcul.

6.5 EL TREBALL DE LES LLENGÜES

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. Hi ha propostes específiques de cada cicle i altres comuns a tota
l’escola.

PROPOSTES GLOBALS
Les activitats que es duen a terme al centre per desenvolupar l’hàbit lector i el gust per la
lectura són:
CP’s

CM’s

CG’s

CS’s

6è

Maleta Rodamots
Maleta viatgera (biblioteca municipal)
Llibreta viatgera

Petits escrits

Escriptura creativa

Diari d’aula *
Punts de lectura: entrada, biblioteca al passadís (exposició temàtica, còmics, revistes, contes clàssics, contes de fets
del dia a dia), biblioteca de cada ambient, bibliopati, biblioteca d’aula.
Entrada relaxada
Lliure

3 dies: lliure

2 dies: lectura individual

(l’Hora del conte* és
després del pati)

1 dia: Hora del
conte*

1 dia: Hora del conte*
1 dia: lectura en veu alta
Rutines
Vocabulari:

Vocabulari d’aula (s’amplia, sobretot, a través de les llibres viatgeres/petits escrits/escriptura creativa; assemblees
i l’hora del conte)
Normes: paraules
conegudes

Referents d’aula: Normes ortogràfiques
Racó de llengua

Assemblea: aula, ambients, delegats... * expressió i comprensió oral
Bústies de missatges
Ambient de llengües
Expressió escrita sobre l’ambient (divendres)
Visites a la biblioteca municipal
Llibret d’aniversaris *
Participació en concursos.

* LLIBRETA VIATGERA / PETITS ESCRITS/ ESCRIPTURA CREATIVA

Cada cap de setmana els alumnes escriuen a la llibreta viatgera. Es tracta d’una
activitat senzilla, lúdica i motivadora carregada d’objectius. Els més petits enganxen
fotografies, pinten 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) fins aconseguir l’autonomia. És a dir, la mà de l’adult és molt present al principi
de l’escolaritat i cal que vagi desapareixent per tal que l’alumne sigui més protagonista
d’aquest treball. L’escriptura acostuma a anar acompanyada d’un dibuix o fotografia.
Els més grans, que ja no es troben a l’etapa egocèntrica, no es limiten a compartir les
pròpies vivències sinó que se’ls proposen altres tasques relacionades amb allò treballat
a l’aula (tipologia textual, ortografia...).
La llibreta estimula l’expressió oral a l’aula: s’explica davant el gran grup, però també
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). A CP’s durant el 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.

*MALETA VIATGERA

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.

*

BÚSTIES

Als passadissos 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.

*ENTRADA RELAXADA

Durant aquesta estona es pot mirar tot el recull de les biblioteques d’aula: llibres de
tipologia diversa, llibretes (viatgeres/petits escrits/escriptura creativa), revistes, el
Diari d’aula (CP’s i CM’s).
També es pot fer ús dels llibres exposats de l’Hora del conte i dels punts de lectura del
passadissos. A la primera planta es pot trobar una exposició temàtica que va canviant
de forma mensual aproximadament (adaptació, tardor, Nadal...), també es pot trobar
un recull de llibres de buscar, altres que parlen de coses del dia a dia (m’ha caigut una
dent, tipus de famílies...), tradicionals, revistes i còmics.
Durant l’entrada relaxada els nens/es poden anar a llegir a una altra aula, amb el
permís del mestre tutor/a.
La biblioteca d’aula s’intercanvia amb les aules paral·leles de forma trimestral.

* HORA DEL CONTE

L’objectiu principal d’aquesta activitat és que els nostres alumnes gaudeixin de la
lectura, transmetre’ls el plaer d’endinsar-se en històries meravelloses i, així, crear
futurs lectors/es amb les innumerables avantatges que això proporciona al seu
aprenentatge. Aprofitem per treballar una mica les estratègies lectores, tot i que el
treball més profund en les sessions de comprensió lectora.
Aquest document garanteix que hi hagi continuïtat i línia d’escola, ja que cada any es
profunditza una mica més en el treball de les estratègies. Així els més petits (CP’s i
CM’s) fan petites pinzellades de varies estratègies en cada conte; en canvi els més
grans (CG’s, CS’s i 6è) realitzen un treball més profund de dues estratègies al trimestre
i aquestes es repeteixen l’any següent.
El conte s’explica durant l’entrada relaxada (CP’s un dia després del pati). Cal matisar
que s’expliquen molts altres contes al llarg de la setmana com per exemple a la mitja
hora de lectura de cada matí (entrada relaxada), obres de coneixements o imaginació
relacionades amb els projectes escollits i un llarg etcètera.
Línia d’escola
S’ha unificat la programació de contes per a tots els grups de l’escola per evitar buits i
repeticions Aquest fet garanteix que s’expliquin com a mínim un cop, però en cap
moment implica que no es puguin repetir altres vegades de forma espontània. Algunes
obres es repeteixen expressament perquè es considera que el valor simbòlic que
copsen a infantil és valuós, però mol allunyat del que poden observar els més grans
essent molt valuós també.

Diversitat de formats
Cada setmana es presenta el conte en un format diferent:
o Conte oral Pot ser explicat o llegit, però sense mostrar cap imatge del conte (potser ens
podem valer d’algun objecte representatiu que ajudi a seguir la història, sobretot en el cas dels
més petits; per exemple: un cigró, una paperina, una moneda i una col de l’hort per explicar El
Patufet). Les propostes són de textos de qualitat, pensats per ser llegits (no ens valdria, per
exemple, llegir un àlbum il·lustrat sense mostrar les imatges). Trobem també algun poema/
cançó.

o Audiovisual.
o Àlbum il·lustrat. El pes de la història recau també en la imatge, per tant, es mostra amb
tranquil·litat, donant temps per observar-la i comentar-la.

o Representació: titelles, teatre,...).

Aquesta proposta va néixer del curs AIL que vàrem realitzar tot el claustre i és un acord
que tenim molt present. D’aquest curs també va sorgir la proposta de treballar les
estratègies de comprensió lectora, que són bàsicament: fer connexions (a nivell
personal, amb l’entorn o amb altres contes), hipòtesis, inferències, recapitulacions i
visualitzacions.

Diversitat de continguts
A través dels contes volem contribuir a normalitzar situacions aparentment “tabú”
com la mort, la malaltia, la separació dels familiars, el procés d’adaptació a l’escola,
anar de colònies... Per aquest motiu en parlem alguns cops al llarg del curs (no només
quan hi ha una situació puntual, sinó dins la programació i com a tema de debat).
També hem escollit obres tradicionals, altres que expliquen les tradicionals de forma
diferent, altres de valors, altres d’art...
Procurem ser molt curosos en l’elecció de les obres i els seus valors. Excloem
continguts i imatges masclistes, racistes, culte al cos prim/ bellesa com a valor
principal... Evitem també contes amb una moralina molt marcada i ens decantem per
d’altres més oberts on els infants es senten més reflectits que jutjats/ alliçonats Els
contes tradicionals acostumen a ser molt crus (abandonaments infantils, maltractes...)
i acostumen a connectar amb les emocions primàries dels infantils. Els expliquem
sense edulcorants i en parlem posteriorment. (Psicoanàlisi dels contes de fades).
Diversitat de llengües:
A les comunitat dels més grans (CG’s, CS’s i 6è) s’expliquen contes en català, castellà i
anglès (aprofitem els audiovisuals)
El ritual
S’ha creat un ritual de l’hora del conte. Es porta un baül d’on es treu una copa,
seguidament s’omple lentament i es tiren unes gotetes d’aquarel·la líquida o una
essència. Els nens/es s’han de passar la copa plena d’aigua sense vessar-la, d’aquesta
manera ajudem a centrar la seva atenció (tècnica Mindfuldness). Podem jugar amb la
quantitat d’aigua segons l’edat: els més petits els en posem poca i als més grans els
l’omplim força per augmentar la dificultat. Un cop estem tranquils i receptius,
comença el conte. Aquesta activitat implica silenci absolut.
Objecte motivador
Pel que fa a l’objecte motivador, s’utilitza sobretot per fer hipòtesis dels contes en
format audiovisual i els orals. Quan es presenta un àlbum il·lustrat s’aprofita per
analitzar la portada, contraportada, si les imatges tenen continuïtat al llarg d’aquestes,
el teixell, la tipografia, l’autor/a, il·lustrador/a, les pistes que ens donen les guardes...

Quan s’ofereix una representació normalment s’utilitza alguna titella o disfressa que
ens pot servir com a objecte motivador.

Vocabulari:
L’hora del conte (així com de les llibres viatgeres/petits escrits/escriptura creativa i les

assemblees) és una gran oportunitat d’ampliar el lèxic. Aquest quedarà apuntat (a
posteriori) en els referents d’aula. Tot i que està bé preveure algunes paraules a
treballar de cada conte, hem d’estar oberts a que siguin els nens/es qui proposin
també noves paraules apreses.

Referents dels contes explicats
o CP’s: joc portada/ títol que hi ha a cada aula de la comunitat
o CM’s: recull del conte/ les activitats al Diari d’aula
o CG’s: Enganxina de la portada del conte a la contraportada de la llibreta Petits
escrits.
o CS’s i 6è: reptes lectors

Exposició:
Els llibres queden exposats al passadís de cada comunitat perquè els nens/es el puguin
agafar durant l’entrada relaxada (o d’altres moments).

PROPOSTES PER CICLES

CP’S I CM’S:

S’ofereix un entorn ric per estimular l’adquisició del llenguatge.
Treball previ: desenvolupament motriu, establint connexions neuronals entre els dos
hemisferis dels cervell. Treball psicomotriu, estones de pati, llibertat de moviment a
l’aula i a l’escola...
Oral. Temps i espais de comunicació: assemblees (atenció, modelatge, escolta,
ampliació del vocabulari...), hora del conte, música, treball en petits grups, ambients...
Escrit: Propostes de jocs amb les safates/ racons i estacions de treball, llibreta
viatgera/petits escrits
Lectura: entrada relaxada (30min diaris), l’hora del conte...
Escriure i llegir han de ser actes de plaer.

EL TREBALL DE LES LLENGÜES A CM’S (1R), CG’S, CS’S I 6È:

El treball de llengües es realitza a través d’una programació de diverses tipologies
textuals (TT), a partir de les quals es realitzen activitats d’escriptura i comprensió
lectora.
Es proposen diferents estacions d’una tipologia textual.

PLA D’IMPULS DE LA LECTURA: RECURSOS PER TREBALLAR LA LECTURA

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.

6.6.

TIC

Considerem les Noves Tecnologies com un vehicle que ens ajuda a aprendre, a
relacionar-nos i a transformar el coneixement... Com a tals, a l’escola considerem que
són eines no una finalitat en si mateixes.
Considerem que els més petits de l’escola tenen necessitats prioritàries de moviment,
llenguatge i experimentació sensoriomotriu.. Si bé és cert que les Noves Tecnologies
són presents a l’escola dels primers cursos, el treball a través d’elles augmenta
gradualment, essent on trobarem el paper més actiu a CS’s i 6è.

7. ACCIÓ TUTORIAL

Sense vincle, no poden existir límits i, sense límits, no hi ha llibertat.
Es treballa el coneixement de l’estructura del grup, la dinamització, la
responsabilització dels alumnes en els diferents càrrecs i aspectes relacionats amb la
tutoria.
El treball específic de tutoria es desenvolupa implícitament durant tota la jornada
escolar. És a dir, encara que consti sobre l'horari una sessió de tutoria a la setmana, en
qualsevol moment es pot promoure i fer realitat una acció tutorial.
Si escau, cada tutor/a pot dur a terme alguna sessió de tutoria individual 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 fa a
l’actitud, conducta i a nivell personal.
Alguns alumnes, sobretot els que tenen adaptació o pla individualitzat, utilitzen
aquestes petites estones per revistar els acords presos (contractes, graelles de control
de la conducta...), per observar el propi progrés d’objectius setmanals/ quinzenals
(carpeta d’aprenentatge, tasques de reforç individuals per fer a casa...)
Un apunt important a la nostra escola és que considerem que tots els alumnes són els
nostres alumnes, no només els de la tutoria.
Al llarg del dia es realitzen diverses assemblees. La rotllana un lloc de trobada on es
cou la vida del grup, un espai on sorgeixen petites iniciatives individuals o col·lectives,
on es parla de la vida íntima de qui vol compartir coses, on sorgeixen diàlegs sobre
grans temes, on s’expliquen contes o es canten cançons, un espai per fer massatges, i
un llarg etcètera
Està estipulat sobre l’horari el treball de cercles restauratius a totes les Comunitats
(15-20minuts diaris aproximadament), al mati a l’entrada a l’escola com a prevenció
dels conflictes i treballar la competència emocional

7.1 PROTOCOL D’ACOLLIDA:

INICI DE CURS

Al setembre, quan comença l’any escolar, el grup de nens i nenes de tres anys
s’incorpora de nou al centre i fa una adaptació especial al llarg de 3 dies amb la
finalitat de garantir de la millor manera possible l'inici de la vida escolar. El quart dia,
fan el mateix horari que la resta dels companys/es de l’escola. Cal puntualitzar que
aquest procés de familiarització no és igual per tothom: no és matemàticament
previsible. Des de l’escola procurem que sigui el més flexible i fluid possible, de manera
que intentem respondre a les necessitats de l’infant tenint en compte les possibilitats
d’organització de la família i l’escola.
Des de l’escola cuidem molt aquest moment: es modifica el que serà l’horari habitual
per tal de poder ampliar la presència d’adults a la Comunitat de Petits i així poder
sostenir millor aquesta situació nova. Els adults estan observant per oferir respostes a
les seves necessitats.
Les propostes pedagògiques també acullen aquest moment, es proposen activitats
repetitives, contes i cançons conegudes o que connectin amb les seves emocions... Els
materials, les activitats/ rutines d’aula i els espais de l’escola es presenten
progressivament.

MATRÍCULA VIVA

Al llarg del curs arriben alumnes d’arreu del món. Considerem que és un moment vital
molt important pels nostres alumnes i procurem acollir-los amb molta cura i adaptantnos a les seves necessitats. A l’alumne se li assigna un tutor (company de l’aula) perquè
li faci l’acompanyament i serveixi de referent . A l’incorporar-se a l’aula es realitzen un
seguit d’activitats de presentació i coneixement perquè l’alumne pugui sentir-se el més
acollit possible.

ADAPTACIÓ DE LES FAMÍLIES

Moltes famílies s’incorporen a l’escola cada any, la majoria perquè els seus fills/es
comencen P3. Expliquem el projecte d’escola a la web, durant les portes obertes, en
les entrevistes i els primers dies d’escola. Procurem donar la informació partint del
més general al més concret en diferents trobades per tal de no saturar amb masses
dades. Així a les portes obertes es fa una pinzellada global i transversal del projecte
d’escola, a famílies de P3 al juny se’ls explica més detalladament el pas per la
Comunitat de Petits (i una mica de mitjans) i a les reunions d’aula ja es comenten els
detalls concrets del dia a dia a l’aula.
El treball per comunitats internivells fa que sempre hi hagi families novells i altres que
tenen experiència al centre i poden acompanyar aquest moment. La figura del
pare/mare delegat és clau, ja que els acompanya. L’equip directiu està disponible i
sensible per acompanyar molt aquest procés. I, finalment, la tutora és qui parla cada
dia amb les famílies, a les entrades i sortides, entrevistes, convidant a la família a
l’aula...

MESTRES NOUS

Cada escola té unes peculiaritats i no és fàcil començar de nou. Com amb les famílies,
el primer pas que recomanem als mestres nous és visitar la pàgina web. Un cop som
tots i totes a l’escola procurem fer una bona acollida, donant informació bàsica i
general (oferim un díptic informació pràctica i tenim documents d’escola que
descriuen els acords pedagògics) i anem concretant mica en mica.
Entenem que l’acollida, l’acolliment, la cura i l’escolta són actituds bàsiques i essencials
per anar construint una bona relació.. La figura del coordinador/a de cicle és clau per
fer aquest acompanyament.

8. 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.

L’anhel de l’escola és proposar
activats basades en el disseny
universal d’aprenentatge (DUA), és
a dir, no pretenem oferir una solució
per a tothom sinó que creiem
fermament en la necessitat de
dissenyar

de

base

tasques

i

continguts flexibles i personalitzats
segons la realitat de cada alumne i
cada aula. L’educació ja no és un
menú, és un buffet.
Aquest anhel topa amb la realitat
dels recursos humans disponibles. La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD), prioritza
i distribueix els recursos per a l’atenció a la diversitat. A la nostra escola, la CAD està
formada per l’Equip Directiu, els mestres d’Ed. Especial, els coordinadors/es de cicle i
l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic). Si es creu convenient, també personal
del CREDA, altres mestres...

8.1 MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

En el disseny de les activitats tenim en compte mesures i suport addicionals, intenstius
i universals.

o DUA (Disseny Universal d’Aprenentatge), la manera de fer de l’escola atén a la
diversitat

per

si

sola

(baixa

ràtio,

agrupaments

flexibles,

treball

per

racons/estacions, caixes de recerca, ambients, tutories personalitzades...). Forma
part del dia a dia la reformulació d’una explicació (per part de la mestra o dels
mateixos companys/es), pautes més concretes de treball, tutories personalitzades,
suport en la resolució d’activitats (es presenten diferents graus d’aprofundiment i
d’ajuda)

o Quan alumnes de primària (no infantil) mostren certes dificultats lleus per assolir els
continguts bàsics, proposem a la família l’assistència a SEP (Suport Escolar
Personalitzat). Es duu a terme fora de l’horari, concretament dues sessions de mitja
hora setmanals (de 12.30 a 13h.)
En el cas de que acceptin, l’assistència és obligatòria. Després de cada sessió
d’avaluació es valora la continuïtat o no dels alumnes en aquest servei.
o Quan els alumnes mostren certes dificultats, però no disposem de cap informe
psicopedagògic, els tutors elaboren una Adaptació Individualitzada. Aquesta
adaptació és interna.
o Quan els alumnes mostren dificultats i tenim informes que les posen en relleu
aquests es consideren alumnes NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu),
s’elabora un PI (Pla Individualitzat) i s’avalua l’alumne/a segons aquest document.
Els tutors, en col·laboració amb l’EAP, i la supervisió de la cap d’estudis, són els
encarregats d’elaborar l’adaptació o pla individualitzats
És important que les famílies llegeixin les adaptacions o els PI a inici de curs i signin
conforme queden assabentats de les prioritats de treball i metodologia utilitzada així
com també per uns pactes d’actuació.
o NESE SSED (situacions socioeconòmiques especialment desfavorides) Considerem
important fer un punt a banda ja que aquest reconeixement no té efectes pràctics a

l’escola més enllà de l’obtenció de beques. No implica la necessitat d’adaptació
curricular ni PI.

o Quan un alumne rep suport del CREDA, aquest s’acostuma a realitzar fora de l’aula
tot i que la coordinació amb la tutora és fluida i es procura la continuïtat en els
aprenentatges.
o Protocols específics del Departament d’Ensenyament.

8.2 EAP
L’EAP ve a la nostra escola el primer, segon i tercer dimecres de cada mes.

DIAGRAMA D’ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA
DETECCIÓ MESTRES

S’observa que l’alumne/a presenta alguna dificultat

INFORMACIÓ TUTOR/A

El mestre/a informa al tutor/a del grup

RECOLLIDA
D’INFORMACIÓ DEL
TUTOR/A

REVISIÓ DE LA
INTERVENCIÓ
ES RECONDUEIXEN LES
DIFICULTATS

o
o
o
o
o

Historial de l’alumne: carpeta de promoció (despatx), informes
(administració i “P”), carpeta EAP, carpeta d’aprenentatge (aula)
Entrevista amb l’alumne/a
Entrevista amb la família
Reunió equip docent del grup
Reunió personal extern...

Comprova (pàgina següent)

LES DIFICULTATS PERSISTEIXEN

TUTOR/A OMPLE LA SOL·LICITUD DE CONSULTA i el dóna a la CAP
D’ESTUDIS

CAP D’ESTUDIS DÓNA
ORIENTACIONS AL
TUTOR/A (AMB O SENSE
EAP)

L’EAP DESPRÉS D’ESCOLTAR A
LA CAP D’ESTUDIS (I CAD)
DECIDEIX INTERVENIR.
*FULL DE DEMANDA

EAP: OBSERVACIÓ ALUMNE A
L’AULA

EAP: REUNIÓ TUTOR (+CAP
D’ESTUDIS)

EAP: VALORACIÓ ALUMNE
EAP + TUTOR/A: DEVOLUCIÓ
FAMÍLIA

8.3 ALTRES SERVEIS

o Departament d’Ensenyament (serveis gratuïts): CDIAPE, CREDA, CSMIJ, CRETDIC...
o Municipals (la majoria de les activitats són gratuïtes o molt econòmiques): Casa
dels passos petits, Ludoteca La Baldufa, suport escolar El Corriol (suport escolar 2
tardes setmanals per 2 nens/es de primària; la demanda la fa l’escola), Psicologia
Ajuntament (demanda escola), Serveis Socials, ampli i econòmic ventall d’activitats
esportives, Biblioteca, Esplai El Vesper, extraescolars
o AFA escola (activitats de pagament): activitats extraescolars

9. AVALUACIÓ

9.1 INDICADORS D’AVALUACIÓ
INDICADORS DE PROGRÉ S
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.

INDICADORS DE RESULTATS
Els resultats de les proves internes: avaluació inicial i final, PCL, observacions i les carpetes
d’aprenentatge... ens ajudaran a conèixer en quin punt es troba l’alumne.
Les proves externes: competències bàsiques i avaluació diagnòstica ens donaran indicadors que podrem
contrastar amb el resta de Catalunya.

INDICADORS DE PROCES SOS
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?
Valorarem els indicadors de la Programació General Anual, la seva aplicació, execució i impacte a la
Memòria Anual de Centre.

9.2 AVALUACIÓ DELS ALUMNES
L’adquisició de les competències bàsiques (les capacitats a ed. Infantil) ha de permetre als alumnes
entendre i interactuar de forma adequada amb l’entorn. L’avaluació ha de servir perquè els alumnes
aprenguin més i millor i té com a objectiu ajudar els alumnes a ser més competents.
L’avaluació dels alumnes es regeix pel DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels
ensenyaments de l'educació primària i de l’ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, i per la qual es
determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació
primària.

9.3 INSTRUMENTS D’AVALUA CIÓ
La documentació ens permet conèixer, aprofundir i analitzar els processos dels infants, tant en relació
amb l’aprenentatge com amb el seu creixement emocional. D’aquesta manera ens podem comunicar
millor amb les famílies, amb els nens/es, entre els mateixos mestres, amb els professionals externs...
Els instruments que ens serveixen per avaluar els progressos dels alumnes i fer-ne el seguiment són: les
PROVES, la CARPETA D’APRENENTATGE i les GRAELLES DE MÍNIMS.

CARPETA D’APRENENTATGE
Al llarg del curs es fa un recull d’evidències de l’alumne a la CARPETA D’APRENENTATGE. És un
instrument d´avaluació continuada i formativa que permet regular el procés d’aprenentatge. Ens
permet tenir diferents elements per a la coavaluació: tant per part de l’alumne (autoavaluació) com
del mestre i així com també per a les famílies (se’ls mostra la carpeta a la reunió del segon trimestre i
quan es cregui convenient).
Aquestes evidències han d’anar acompanyades d’una reflexió per part de l’alumne (si es creu
convenient, es pot plantejar un objectiu setmanal/quinzenal/mensual i que aquest sigui fàcilment
autoavaluable).
Durant el curs aquestes activitats queden agrupades en una funda de plàstic que es guarda a la safata
de cada alumne/a. A final de curs aquest recull s’incorpora a la carpeta blava (que també es troba a la
classe i poden consultar).
La portada de cada curs serà el dibuix de la figura humana (indicant: nom, any i curs), ja que
considerem que és molt interessant que observin l’evolució d’aquest.
No hi ha un màxim d’evidències, però si que n’hem estipulat unes de bàsiques.

GRAELLES DE MÍNIMS
Per avaluar els progressos dels alumnes l’equip docent segueix unes graelles de mínims.
Aquestes graelles contenen moltíssima informació de cada nen/a, de cada trimestre i de cada àrea al
llarg de tot un cicle. Així doncs, no tan sols dóna informació del moment on es troba l’alumne, sinó
també del seu progrés.

9.4. JUNTES D’AVALUA CIÓ: DOCUMENTS

Al llarg del curs es realitzen tres juntes d’avaluació. Els equips docents i, si és necessari, els
equips d’assessorament, fan un seguiment dels progressos dels alumnes, de les seves
dificultats i de les mesures que cal prendre per fer que tots i cadascun d’ells/es progressin
respectant la seva individualitat.

9.5 INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES DELS PROCESSOS D’APRENENTATGE

La informació d’aquests progressos a les famílies es fa mitjançant dos informes: un a
principi i un a final de curs i una entrevista el segon trimestre.
INFORMES



L’informe del primer trimestre es fa seguint un model del centre



L’informe final mitjançant el model del programa d’Esfer@.

En ambdós casos, cal signar-los i fotocopiar-los per arxivar-los a administració (Magda)

ENTREVISTES

L’entrevista amb les famílies del segon trimestre pretén trobar les vies de comunicació
i les actituds necessàries per establir una aliança el més eficaç possible per tal
d’afavorir l’aprenentatge i identificar els desordres i obstacles que ho impedeixen.
Hem de tenir clar que la família és el primer agent educador de l’infant i que l’escola
està en segon lloc per tant cal un respecte i confiança mutus.
Cal 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. En aquesta trobada es mostren les graelles de
mínims, la carpeta d’aprenentatge...
S’ha de realitzar una entrevista de forma obligatòria i les que siguin necessàries.
S’adjunta un full de valoració a l’informe del primer trimestre. Cal que les famílies el
retornin a la mestra uns dies abans de la trobada per que la tutora tingui tremps de
preparar aquesta trobada: reunir material, evidències...
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...).

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE PER A FER LES ENTREVISTES
PREVI
Cal que la família ompli un
formulari que retornarà al tutor/a
abans de l’entrevista amb la
finalitat que el tutor pugui
preparar bé la reunió
P/MODELS/ENTREVISTES

Autoavaluació: L’alumne ha
d’omplir un formulari amb l’ajuda
del mestre
(portada de l’informe del 1r T)

Es penjarà una graella al passadís
amb les hores que te el tutor
disponibles per facilitar que les
famílies s’apuntin

DURANT

Explicar clar l’objectiu de la reunió

Es mostrarà a les famílies la carpeta
d’aprenentatge de l’alumne com a
mostra de les evidències dels seus
progressos
La disposició (seure de costat i no
en posició d’enfrontament), llum,
donar-los aigua... ajudaran a crear
un clima idoni per a desenvolupar
l’entrevista.
Respondre les preguntes,
preocupacions,... que han
expressat en el document de
preparació de l’entrevista.
Arribar a acords i si cal establir
pautes d’actuació

POSTERIOR
Escriure un resum de la
reunió al model.
S’ha de guardar a la carpeta
de promoció
Parlar amb l’alumne del que
hem parlat amb la família.

9.6.

EL CLIMA DE L’ESCOLA

Considerem molt important que l’escola sigui un ambient acollidor, de confiança,
respecte, seguretat física i emocional... on tota la comunitat educativa se senti que
forma part.
Els acords queden recollit en les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de
Centre)
Aquest és un tema molt àmpli que hem desgranat en diferents apartats d’aquest
document (famílies, entrada relaxada, cercles restauratius, acció tutorial, principis
rectors, el paper del mestre en les diferents propostes educatives...).
Tot i així tenim la necessitat de concretar alguns aspectes que considerem importants

CLAUSTRE

En primer lloc els mestres hem de ser exemple d’aquest clima. Per això procurem
establir diverses dinàmiques per afavorir-lo: cercles restauratius, elaborar i compartir
DAFO en diferents equips (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats), sortides
lúdiques, celebració de dinàmiques com l’amic invisible, formació conjunta, espais i
temps de reflexió...

NENS I NENES

A l’escola tots els alumnes són els nostres alumnes. És important compartir al màxim el
concepte d’infància i establir unes normes d’escola en conseqüència.
Pel que fa als nens i nenes, procurem
- Evitem emetre judicis ni comparar-los amb d’altres companys/es. Procurem
estimular la seva autovaloració en funció dels propis progressos (es poden
observar fàcilment amb les evidències de la carpeta d’aprenentatge);
-

fomentem molt l’autonomia, tant de pensament, de moviment, de treball... Això
vol dir que hem de fer un gran exercici d’observació per conèixer el moment on es
troba i fer-los propostes al seu nivell, ni avançar-nos massa ni fer-los el camí tant
planer que no suposi cap repte.

-

Cal que hi hagi seguretat, però no sobreprotecció. Aquest ambient de confiança i
complicitat

es

crea

expressant

els

nostres

sentiments,

acceptant-los,

acompanyant-los i sostenint-los. Evidentment els nens i nenes sentiran emocions
amb molta intensitat i el nostre paper és acompanyar-la, però mai bloquejar-la,
reduir-la o menysprear-la.

10. L’AULA: ELS ESPAIS TAMBÉ EDUQUEN

Diverses pedagogies que han fet un treball profund basen bona part de la seva filosofia
en la importància dels espais. Així, la pedagogia de Reggio Emilia parla d’espais per ser
i estar; la pedagogia Waldorf dóna moltíssima importància al contacte amb la natura i
als materials fets pels propis nens/es, mestres i famílies; la pedagogia Montessori
prioritza un espai que fomenti l’autonomia...
No est tracta de generar bellesa perquè si, sinó d’entendre que la bellesa és un dret
fonamental de l’ésser humà i que afecta al seu estat d’ànim i psicologia. Així, la bellesa
es converteix en un “raggio di luce” del qual vindrà una nova manera de mirar les
coses, d’aprendre, de viure.
A la nostra escola considerem que l’espai educa, com va dir Paul Watzlawick “non si
può non comunicaré”, és a dir, “no es pot no comunicar” i els espais expliquen moltes
coses.
Cal fer una menció especial a l’ordre, en primer lloc perquè l’escola és un espai de
convivència; en segon perquè l’ordre de l’espai genera l’ordre de la ment i la relaxació
del pensament; en tercer perquè un dels nostres objectius és l’autonomia de
pensament i moviment dels nostres alumnes, per tant els hem de posar fàcil el fet de
trobar tot allò que necessiten i, finalment, l’ordre com a equilibri, harmonia i acollida
dels espais.
El passadís és una extensió de l’aula i, per tant, cal vetllar per la seva estètica: ordre,
neteja, cura a l’hora d’exposar els treballs dels alumnes (revisar ortografia,
presentació...) ...

11. LES FAMÍLIES

Considerem vital crear espais d’intercanvi i convivència entre mestres i familiars, de
manera que junts i juntes sentim que estem creant un projecte educatiu compartit i
participatiu. Tot i que no som considerats Comunitat d’Aprenentatge, seguim bastant
aquesta filosofia.

11.1 COMUNICACIÓ
o Reunions informatives grupals a principi de curs per tractar temes que fan referència a
l’organització escolar i comentar la situació general del grup.
o Avaluació: Informes del 1r i el 3r trimestre en format paper i entrevista del 2Nt.
o Agenda (2n- 6è)
o Diari d’aula
o Pissarra de fora l’aula
o Circulars en paper i a través del Piulapp
o Pàgina web
o Facebook
o Full de valoració de l’informe
o Trucades telefòniques. Sempre 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.
o Grup de Whatsapp de la classe (el tutor/a es comunica amb el delegat/a, però no és
dins del grup). Cal que les famílies signin un full de compromís
o Fulls NOFC

Un dels trets identitari de l’escola és la obertura a les famílies: poden venir SEMPRE a
l’escola i participar del que estiguem fent (avisant abans).
Cal dir que sovint les famílies expressen que no saben com ajudar als seus fills des de
casa. Així doncs hem aprofitat i creat diversos moments fixes on les famílies participen
de les propostes de l’escola, activitats que es fan entre l’escola i a casa i activitats per a
fer a casa.



FAMÍLIES A L’ESCOLA

o Entrada relaxada: lectura i racons
o Tallers artístics
o Exposicions dels projectes
o Festival de Nadal/ Final de curs
o Congrés dels projectes
o Voluntaris a l’ambient de brico a i a lhort
o Acompanyants a les sortides del municipi i a la piscina
o Projectes interdisciplinars
o Jornades de famílies



ACTIVITATS COMPARTIDES

o Protagonista de la setmana (P3)
o Propostes d’activitats dels projectes d’aula i projectes interdisciplinars (caminada
popular del projecte dels esports...)
o Llibreta viatgera, Petits escrits, escriptura creativa
o Xerrades/ conferències


ACTIVITATS DE L’ESCOLA PER A FER A CASA (semblants als racons)

o Maleta viatgera (biblioteca)
o MaletMat
o Rodamots
o English bag


ALTRES

o AFA
o Consell escolar
o Comissions mixtes: pati i menjador

11.2 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?

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
implicar-les 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.

QUÈ FA?

o REPRESENTAR a les famílies de l’alumnat de la classe.
o IMPLICAR les famílies en el procés educatiu dels seus fills/es.
o COORDINAR-SE amb la persona responsable de la tutoria per tal d’afavorir aquest
procés educatiu.
o MANTENIR LA CONFIDENCIALITAT de les informacions rebudes i conegudes en el
desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com del centre
educatiu.

FUNCIONS DEL DELEGAT PARE/MARE
o Representar les mares i els pares de l'alumnat de la classe, recollint les seves
inquietuds, interessos i expectatives.
o 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.
o 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.
o 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.

o 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.
o Facilitar la relació entre família, els pares i mares representants al Consell escolar ,
consell escolar i equip directiu.
o Assistir a les reunions de delegats de pares i mares que es convoquin.
AMB ELS OBJECTIUS SEGÜENTS:
o 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.
o 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.
o Afavorir la transmissió d’informació que es genera en el sí de la comunitat educativa.

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.

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.

Anar amb idees, no amb prejudicis: pensar en el futur i
no en el passat, aportant solucions davant situacions
enquistades o actuals.

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.

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

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

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

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.

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.
Disponible. Cada vegada és més complex disposar de
temps per compartir conjuntament entre família i

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.

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.

12. 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.




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.

