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PRIORITATS EDUCATIVES DEL CENTRE D’ACORD AMB EL SISTEMA EDUCATIU: 

1. L’adquisició de les competències bàsiques, en especial, l’assoliment de l’aprenentatge de la 

lectura i l’escriptura, l’expressió i comprensió oral, les habilitats matemàtiques bàsiques i 

l’autonomia en l’aprenentatge.  

2. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, emprada com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge. Garantir el ple domini de les llengües oficials en finalitzar l’ensenyament 

obligatori. 

3. La importància de l’aprenentatge de, com a mínim, una llengua estrangera, amb l’objectiu 

que els alumnes n’adquireixin les competències d’escoltar, llegir, parlar i escriure, d’acord amb 

el Marc europeu comú de referència. La progressiva introducció, sempre que sigui possible en 

continguts d’àrees no lingüístiques. 

4. La detecció precoç dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge, o amb altes capacitats i així 

poder prendre en consideració els elements curriculars, organitzatius i metodològics més 

adequats i possibles en tot moment i dins l’entorn escolar ordinari. 

5. L’ús de les TIC i dels recursos digitals per afavorir la millora dels processos d’ensenyament i 

aprenentatge i dels resultats escolars, així com donar suport a la diversitat dels alumnes. Els 

alumnes han de desenvolupar la competència digital en tots els nivells educatius. 

6. Prendre en consideració els resultats de les avaluacions de competències bàsiques, 

l’avaluació diagnòstica i d’altres valoracions, a fi de millorar en el procés d’ensenyament 

aprenentatge i introduir les modificacions pertinents. 

7. Promoure activitats i projectes encaminats a desenvolupar la creativitat de l’alumnat. 

8. Promoure i facilitar la participació de tots els nens i nenes en activitats físiques i esportives, 

aprofitant la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar i afavorint l’adquisició 

d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar. 
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PRINCIPIS BÀSICS QUE DEFINEIXEN EL PROJECTE EDUCATIU DEL ESCOLA 
“DR. SOBREQUÉS” DE BESCANÓ 

1. l’escola “Dr. Sobrequés” entén l’escola en un sentit comunitari. 

a) L’escola assumeix l’àmbit d’actuació i d’acció  que queda emmarcada per la Constitució i 

l’Estatut d’Autonomia. 

b) Procurarà restar oberta i treballar amb/i per a tots els sectors que formen part de la 

comunitat escolar: nens/es, pares/mares, mestres i altres institucions relacionades amb 

l’escola. 

c) L’escola és oberta i pluralista, i assumeix de manera voluntària i conscient els principis 

democràtics: la llibertat, la dignitat, el respecte als drets humans, la convivència, el diàleg, 

... I posarà l’esforç necessari per què a l’escola es visqui segons aquests principis i es 

practiquin els hàbits necessaris per tal de reforçar-los. 

d) L’escola pren el compromís de treballar l’amistat i la cooperació, acceptant la col·laboració i 

els suggeriments de tots/es els/les que vulguin participar positivament en la tasca d’educar, 

formar i instruir els nois/es. 

e) El diàleg, l’esperit solidari i el consens entre tots els sectors de la comunitat escolar, 

configuren la línia d’actuació del Centre. 

f) L’escola defensarà i potenciarà el seu tarannà democràtic, integrador i pluralista. Per això, 

es mantindrà al marge de qualsevol tipus de manipulació i s’oposarà al proselitisme i 

coacció qualsevol en sigui el seu origen. 

2. L’Escola “Dr. Sobrequés” pren com objectiu la formació integral de la persona. 

a) L’escola assumeix una línia pedagògica basada en la funcionalitat, l’activitat, l’observació, la 

comprovació, el gust pel treball ben fet, la creativitat, l’esperit crític, ... a fi d’arribar a la 

formació integral de la persona humana. 

b) Pren també com objectiu la preservació de  la salut física, mental i emocional; l’adquisició 

d’hàbits saludables; la potenciació de relacions personals positives; la integració de 

l’alumne/a en la comunitat; l’educació en el respecte i la responsabilitat; la formació de 

valors: comprensió, tolerància, coherència, sinceritat, amistat, ... 

c) L’escola valorarà equitativament la proporció rendiment / esforç i fomentarà en els infants la 

necessitat de superar les seves pròpies dificultats i els ajudarà a assolir l’autonomia 

personal. 
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d) Ens manifestem com una escola en renovació, oberta al canvi i al progrés. En aquest sentit 

es realitzaran revisions periòdiques a fi d’adequar les programacions i l’organització a la 

realitat del Centre i de l’entorn. 

3. L’Escola “Dr. Sobrequés” és una escola arrelada al medi. 

a) L’escola té com a llengua pròpia el català. Respectarem el dret a rebre l’ensenyament per 

als no catalano-parlants de la manera i forma que preveu la llei. 

b) Volem que la nostra escola formi part integrant de la societat, i que sigui una escola que 

integri a tots/es en la diversitat, fomentant la participació activa de tots els sectors de la 

comunitat educativa. 

c) Es partirà del coneixement de la pròpia comunitat i a través d’ella s’arribarà al coneixement i 

comprensió de la nostra comarca, regió, nació, ... Per tant, en ser una escola arrelada al 

medi ha de possibilitar la integració dels seus/ de les seves alumnes en el medi socio-

cultural que és el propi mitjançant el coneixement i assumpció de la llengua, la història, la 

geografia i la realitat cultural de la seva comunitat. 

d) L’escola pren com objectiu ajudar els/les nois/es a comprendre la realitat i a esdevenir 

capaços d’incidir-hi positivament, adaptant-se a ella de forma crítica. 

 

ELS VALORS: 
 

- Entendre l’escola com a forjadora de persones. 

- Potenciar el lema de 25è aniversari “ 25 anys formant persones”. Bé ara ja 

diem “+ de 35 anys formant persones” 
- Fomentar el respecte a la diversitat i la tolerància. 

- Fomentar la integració de l’escola en l’entorn, poble en particular i societat en 

general. 

- Aconseguir una escola sostenible així com una alimentació saludable. 

- Integrar les TAC en la formació de  les persones del futur.  

 

LA MISSIÓ: 
 

- Ser una escola catalana, arrelada a l’entorn que fomenta que els infants es 

sentin integrats, respectats, entesos. 

- Ser una escola que promogui la tolerància, la participació i el diàleg per resoldre 
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els conflictes. 

- Ser una escola que cregui en la creativitat i la experimentació. 

- Ser una escola oberta a les noves tendències on el treball competencial es vegi 

reflectit en tots els àmbits educatius. 

- Ser una escola que aconsegueixi que  els infants s’integrin en la societat i hi 

aportin la seva riquesa personal, l’esforç, la responsabilitat, la il·lusió per la feina ben feta, el 

respecte a la diversitat. 

- Ser una escola on els infants facin ús de les TAC i les TIC com a mitjà 

d’enriquiment i formació personal. 

 

LA VISIÓ: 
 

- Volem una escola que ajudi els infants a adquirir les competències bàsiques 

necessàries per a sentir-se persones integrades en la societat, satisfetes de sí mateixes i que 

se sentin partícips d’aquesta societat. 

- Volem una escola democràtica i participativa i que faciliti la convivència i 

l’acolliment. 

- Volem implicar la comunitat en la formació integral dels infants. 

- Volem aconseguir que amb les seves aportacions sigui una comunitat més justa, 

integradora, tolerant i sostenible. 

- Volem fomentar un estil de vida sostenible adequat a un ús responsable dels 

recursos naturals.  

- Volem potenciar l’ús de les TAC com a mitjà per aconseguir aquesta integració 
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II. SUBJECTE DE L’EDUCACIÓ: EL/LA NEN/A 

El/la nen/a és un ésser en contínua evolució; un ésser individual. No és a mig fer, sinó que és 

un ésser humà complet amb personalitat pròpia i molt vulnerable a les influències del medi. 

Partint de les possibilitats que té en cada un dels moments de la seva maduració, l’escola ha 

de desenvolupar el seu cos, intel·ligència i personalitat, per tal que sigui capaç d’actuar en 

qualsevol circumstància.   
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III. VALORS I ACTITUDS EN QUÈ S’HA D’EDUCAR EL/LA NEN/A 

L’escola té com a principal finalitat el desenvolupament global, harmònic i polivalent de la 

persona. S’ha d’haver plantejat com desenvolupar les capacitats dels nois / de les noies per 

obtenir un màxim d’informació sobre la realitat, per prendre decisions personals i portar-les a 

terme. Per aconseguir-ho cal definir els valors i actituds que els volem inculcar, sinó la nostra 

tasca seria inútil. Cal que hi hagi connexió amb les famílies perquè les valoracions que se 

suggereixen als nois/es a casa s’apropin  a les de l’escola. 

1. Valors i actituds morals .  

1.1. L’escola ha d’inculcar en el/la nen/a els valors de la sinceritat, honradesa, honestedat, 

autenticitat, coherència. És a dir, la correspondència entre les pròpies idees i la pràctica, el 

respecte als altres, el refús a l’engany. El/la nen/a ha de ser capaç d’acceptar la realitat tal com 

se li planteja, no falsejant-la segons les seves conveniències. Ha de tenir independència de 

criteri: ser capaç de defensar els seus propis punts de vista, de divergir d’una manera raonada. 

1.2. L’escola ha d’educar el/la nen/a en el respecte, la tolerància, la justícia. És a dir, 

l’acceptació de si mateix i dels altres. Tolerància entesa com a saber distanciar-se dels 

conflictes, d’entendre’ls i d’actuar-hi, buscant sempre l’acord. Estimular la presa de decisions 

raonades; que s’hagi mesurat el pro i el contra. Despertar en el/la nen/a la sensibilitat davant la 

injustícia, el sofriment, l’estimació de la dignitat de la persona; lluitar contra l’egoisme. Tot això 

és un complement necessari de la realització personal. 

1.3. L’escola ha d’educar el/la nen/a en la delicadesa en el tracte amb els qui l’envolten, evitant 

les paraules i els gestos bruscos i grollers. En l’amabilitat envers els altres. 

1.4. L’escola ha d’educar en la cooperació, el diàleg, la generositat. Cooperació entesa com 

la capacitat d’intercanvi personal, de fomentar els hàbits de servei als altres d’una manera 

desinteressada, sense esperar res a canvi. El diàleg, és a dir, saber exposar el que pensa i 

escoltar i entendre els altres, adaptar-se a les decisions i acords presos en discussió de grup; 

per això cal assegurar la capacitat d’expressió oral ordenada i de sistematització de les 

informacions. 

1.5. L’escola ha d’educar el/la nen/a en una actitud activa davant la vida, a donar i fer i no 

esperar que els altres li donin les coses ja fetes. Inculcant-los el gust pel treball i l’esforç 

indispensables per millorar i transformar la realitat; la il·lusió i el goig per l’esforç realitzat, la 
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tenacitat, és a dir, la resistència a la frustració. Que els/les nens/es siguin capaços 

d’entusiasmar-se en aprendre i en l’obra acabada i ben feta. Que tinguin una actitud positiva 

davant la vida. Valorar la no competitivitat individual. 

1.6. L’escola ha d’inculcar al nen/a la valoració i l’estimació de les coses, l’austeritat i la 

senzillesa en contraposició al consumisme que l’envolta i l’incita a gastar per gastar. 

1.7. L’escola ha d’educar e/la nen/a en la responsabilitat, entesa com ser conscients de les 

exigències de la vida social organitzada i comprometre’s a complir i fer complir les pròpies 

decisions. Ha de conscienciar-se de la necessitat d’unes normes que regulin la vida col·lectiva. 

També en la reflexió, entesa com la valoració dels resultats viscuts i la interpretació dels 

factors materials i personals que hi ha intervingut. 

1.8. L’escola ha d’educar el/la nen/a en l’ordre i la disciplina, entesa com el recte ús de la 

llibertat, l’assumpció plena de drets i deures basada en el diàleg. 

Això suposa: 

- El coneixement de les normes de convivència. 

- L’adquisició de l’hàbit de fer-les tal com han estat ensenyades. 

- La interiorització d’aquells principis i el seu qüestionament. 

1.9. L’escola ha d’educar el/a nen/a en l’autonomia i la llibertat. Llibertat entesa com fer allò 

que es vulgui dintre d’un ordre i a partir d’aquí com a la unió d’uns amb els altres per tal 

d’aconseguir altres llibertats. Tot això ha d’aconseguir-ho el/la nen/a lliurement, tenint 

autonomia per poder escollir allò que més li convingui en cada cas i sempre d’una manera 

responsable. Llibertat per poder fer allò que volem, però dintre d’un ordre, d’unes normes; la 

qual cosa suposa la col·laboració de tots per elaborar-les. En ser elaborades per tots suposa 

assumir-les d’una manera responsable. 

2. Valors i actituds intel·lectuals 

2.1.L’escola ha d’ajudar el/la nen/a a realitzar-se intel·lectualment i a desplegar la potencialitat 

del seu pensament desvetllant en ell/a els valors de curiositat, creativitat, esperit crític, 

imaginació i iniciativa que sovint li són innats, però que es poden reforçar per tal d’aconseguir 

la seva bons disposició davant de qualsevol treball. 

2.2.L’escola inculcarà als nens/es aquelles tècniques de treball que possibilitin l’adquisició de 
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coneixements. Aquestes tècniques són: l’observació i l’experimentació dels diferents 

elements per tal d’arribar a una associació que pot portar a l’anàlisi i síntesi necessària per a 

la generalització i a partir d’aquí a l’abstracció. 

Així el/la nen/a amb el seu esforç personal anirà descobrint i assimilant els conceptes que ha 

d’adquirir en tot procés d’aprenentatge. 

2.3. L’escola ha de desenvolupar en el/la nen/a les pautes d’organització que derivaran d’una 

disciplina efectiva que possibiliti la comprensió i recepció de l’ensenyament. Li valorarà l’ordre 

personal, la tenacitat, l’autonomia, el deure, ... 
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IV. PROGRAMACIÓ GENERAL 

OBJECTIUS EDUCATIUS 

1. MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

A fi de millorar els resultats educatius l’escola planteja una organització singular. Aquesta 

organització comença a Educació Infantil amb el treball que es duu a terme a les aules 

temàtiques seguint aquestes pautes: 

EL TREBALL DE LES AULES TEMÀTIQUES (AMBIENTS) A EDUCACIÓ INFANTIL 
 

1. Justificació de les aules temàtiques. 

1.1. Què pretenem amb aquesta metodologia. 

2. Objectius generals. 

3. Metodologia. 

3.1. Com funcionem. 

4.Descripció de les aules temàtiques.   

5. Aspectes a considerar. 

6. Avaluació. 

 

1.Justificació de les aules temàtiques (ambients). 

Cada infant  neix amb unes capacitats diferents, és únic i irrepetible. Una persona capaç, activa 

i curiosa, amb interessos propis i amb un bagatge emocional, social i cultural divers.  

Per poder comprendre l’ infant amb el seu potencial  és necessari que l’escola entengui i 

respecti les seves necessitats autèntiques i ritmes de desenvolupament.  

Així doncs com ja deia Piaget “ el problema de si ensenyar esquemes i estructures o presentar-

li a l’infant situacions en les quals ell és actiu i pot aprendre-les sol. L’objectiu de l’educació és 

augmentar les possibilitats de l’infant d’inventar i descobrir”. El mestre no ha de produir 

aprenentatge sinó condicions d’aprenentatge. No ensenya, acompanya, prepara l’espai, 

provoca situacions, documenta, es comunica i comparteix. 

Analitzant el nostre dia a dia, ens vam adonar que no donàvem prou importància a algunes 
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característiques i necessitats dels infants de l’etapa d’educació infantil. Per tant, vam decidir 

optar per aquest canvi d’organització que ens ajuda a potenciar: 

El joc com a necessitat de l’infant i un mitjà d'aprenentatge; jugant l'infant reprodueix el seu 

entorn, interioritza l'estructura social que l'envolta, les normes, els comportaments i un conjunt 

d’habilitats que l’ajudaran a integrar-se satisfactòriament a la societat. 

La seva autonomia, la seva responsabilitat en allò que fa, esforçant-se per buscar les seves 

pròpies estratègies sense frustrar-se en la primera dificultat. 

Les seves emocions, conèixer quines són i saber -les gestionar adequadament. 

L’estructuració del pensament, tot respectant la manera de ser i sentir de cada nena i nen, 

afavorint l’intercanvi d’idees, animant a prendre decisions per ells mateixos i adquirint valors i 

regles de conducta. 

La seva creativitat i imaginació posant a l’abast més diversitat de material, impulsant la seva 

iniciativa, tot creant un ambient en el que sigui possible ampliar les seves destreses, 

coneixements....perquè puguin trobar respostes a nous reptes, essent  crítics i  sensibles per  

percebre el que passa, fer-ne una anàlisi,  tot procurant que siguin sempre respectuosos amb 

els altres i amb el seu entorn. 

La manipulació i l’experimentació com a procediments essencials per interioritzar els 

coneixements i vivències de l’infant. En aquesta etapa tot passa per observar, manipular, 

experimentar,...  

D’aquesta manera els podem oferir molts més recursos, potenciant allò que és important en 

aquesta etapa i acceptant sempre les seves potencialitats i el seu ritme maduratiu. 

 1.1. Què pretenem amb aquesta metodologia. 

● Desenvolupar habilitats personals com: 

- Sentir-se segur de si mateix coneixent les pròpies habilitats i acceptant els seus 

límits.  

- Tenir iniciativa per decidir l’espai, el  joc o el material a utilitzar amb criteri per 

desenvolupar-ho. 

- Ser capaç d’expressar el que sent i el que fa.  

- Ser responsable amb els compromisos establerts.  

- Esforçar-se en la construcció del seu propi procés de creixement personal i 

aprendre a tolerar la frustració.  
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● Respondre millor a les necessitats de cada nen/a partint de les potencialitats de 

cadascú i ajudar-los a ser creatius perquè puguin trobar resposta a nous reptes. 

● Desenvolupar habilitats de relació amb els altres i amb l’entorn que els portin a ampliar 

destreses i coneixements.   

● Establir vincles afectius afavorits per les relacions  que s’estableixen  amb petit grup i 

amb parelles, en els diferents espais. 

● Tenir molt més en compte els valors com: 

- Compartir idees, experiències, dubtes, pensaments, jocs, espais,    

   etc. 

- Saber escoltar i sentir-se escoltat. 

- Respectar, valorar i acceptar els altres, les seves produccions,    

                          l’ordre dels diferents espais.... 

● Treballar les capacitats del currículum infantil de manera global i respectant molt el ritme 

de cada nen. 

● Posar èmfasi i potenciar el joc simbòlic, com a instrument bàsic d’aprenentatge.  

● Millor aprofitament dels recursos materials i de l’espai de què disposem. 

Compartir les aules implica més comunicació per part de tots els agents implicats (mestres, 

TEI, suport, practicants...). 

2.Objectius generals. 

Les aules temàtiques propicien la construcció del coneixement individual i compartit, de les 

habilitats i de les capacitats pròpies de l’edat a l’entorn dels eixos següents: 

1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma 

● Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot 

adonant-se de les seves possibilitats 

● Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge 

positiva d'ell mateix i dels altres. 

● Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb 

seguretat i eficàcia. 

2. Aprendre a pensar i a comunicar 

● Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. 

● Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de 
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comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges 

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa 

● Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i 

respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 

● Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i 

aprendre a actuar en conseqüència. 

4. Aprendre a conviure i habitar el món 

● Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució paciífica 

de conflictes. 

● Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una 

autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. 

3.Metodologia. 

La nostra metodologia es fonamenta en la manera de viure, de funcionar, d’aprendre i d’estar 

dels nens i de les nenes. Vol donar resposta als seus interessos, els quals es van mostrant i es 

van descobrint a través de l’activitat espontània de cada dia. 

Procurem un ambient favorable i acollidor per poder observar, escoltar, parlar, expressar, 

comunicar, interpretar, representar i crear. 

La verbalització i  la reflexió de les descobertes és un aspecte interessant i important a tenir en 

compte quan es finalitza la classe. També documentar el procés de treball dels nens i nenes, 

tant per nosaltres com per les famílies. 

Per tant els nostres criteris metodològics són: 

* Aprenentatge significatiu i funcional:  

A les aules nens i nenes aprenen a construir nous significats de la realitat  a partir de 

l’exploració de l’entorn, de les seves vivències, dels seus interessos,... 

* Experimentació/investigació: potenciar la formulació d’hipòtesis, la recerca i la constant 

descoberta. Donar resposta a la curiositat i el dubte, creant nou coneixement i propiciant el 

pensament crític. 

* Globalització: el treball de les aules temàtiques ens permet treballar i tenir en compte les 

intel·ligències múltiples segons Howard Gardner: la lingüística, la lògica-matemàtica, la visual-

espacial la musical, la corporal, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista. 

* El joc com a mitjà d’aprenentatge: el joc a educació infantil és un element bàsic. Mitjançant 
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el joc els infants aprenen a relacionar-se amb el món que els envolta, a desenvolupar-se a 

nivell cognitiu, i també a desenvolupar diferents habilitats socials i personals molt útils a la 

nostra societat. 

Aquesta manera de treballar implica una metodologia més creativa i flexible, en la que el rol del 

mestre és la de dinamitzar i proporcionar noves oportunitats d’aprenentatge. 

3.1. Com funcionem. 

En funció de l’horari que ens ve donat a nivell d’escola i dels recursos que disposem, a principi 

de curs, s’organitza com fer les rodes d’aules temàtiques. S’estipulen quan es faran i a quines 

hores. 

A P3 hem de contemplar el període d’adaptació dels alumnes i els anirem introduint a poc a 

poc en aquesta manera de treball.  

Al començament de curs cal estipular les normes de cada espai i anar-les recordant. 

Actualment, quan anem a una aula, els nens/es poden triar a quin dels espais volen anar. La 

condició que posem és que han de passar per tots els espais un mínim de  vegades al trimestre 

(prèviament pactat per les mestres).Hi ha una graella on queda registrat on va cada nen/a. 

Visualment ells poden veure a quin espai tenen més o menys creuetes i on els queda més 

lliure. Cada dia  comença a escollir un nen diferent.  

Cada espai està limitat per un nombre màxim de nens/es.  

Un cop el nen/a ha triat un espai, lliurement triarà una activitat de les diferents propostes que 

troba en aquell espai. 

L’observació d’aquestes graelles per si soles, ja ens dóna força informació sobre les 

preferències de cada nen/a. 

Cada aula i concretament cada espai, està pensat responent a les necessitats dels nostres 

alumnes i seguint el Currículum d’Educació Infantil. 

4 .Descripció de les aules temàtiques. 

En aquests moments disposem de 3 aules per cada curs, cadascuna d’elles enfocada amb una 

temàtica diferent. A principi de curs, cada grup tindrà com a referència una de les aules i 

buscarà un nom que s’hi adeqüi. Cada trimestre s’introduirà algun espai nou a cada aula, 

segons les necessitats i interessos dels nens/es i els continguts que s’estiguin treballant. 

A totes les aules hi ha un espai que es repeteix: és la biblioteca d’aula. Intentem que sigui un 

espai acollidor i adequat per fomentar la lectura i la conversa. 
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A la biblioteca podem trobar contes de diferent tipologia, la llibreta de curs, carpetes amb 

activitats fetes a l’escola, llibres propis de l’aula on ens trobem,... 

Sempre que ens sigui possible, en funció dels horaris i dels suports, prioritzarem disminuir la 

ràtio d’alumnes dins l’aula. 

- L’aula d’art: En aquesta aula els infants s’expressen a través de diverses tècniques 

artístiques, utilitzant elements com la pintura, el fang, la plastilina, material de rebuig,....  Es 

fomenta la creativitat i  l’expressió lliure, amb la voluntat de que cada infant cerqui la seva 

expressió i representació a través de l’art.  

- L’aula de joc simbòlic: En aquesta aula els infants imiten la vida adulta, adoptant rols i 

actituds. La reinterpretació de la vida real, creant espais com les construccions, la cuineta…, 

implica un treball dels diversos llenguatges i una mirada del món que ens envolta des de la 

perspectiva del nen o de la nena.  

- L’aula de ciència i matemàtica: En aquesta aula intentem potenciar que els infants es 

generin preguntes que els facin pensar i reflexionar sobre fets científics, per tal que els ajudin a 

no només explorar el món sinó també a investigar-lo. Els espais aniran destinats a plantejar 

preguntes investigables, identificar evidències i extreure conclusions que els portarà a 

desenvolupar el pensament científic a través del llenguatge escrit i matemàtic.  

   5. Aspectes a considerar.  

Per complementar el treball de les aules temàtiques també portem a terme altres activitats: 

projectes, tallers, biblioteca, informàtica, música, psicomotricitat, sortides per l’entorn, hort, 

tarda de família... En cada una d’elles es fa també un treball globalitzat  i profund on són 

presents de forma natural i espontània les diferents intel·ligències. 

L’escriptura, la matemàtica, les habilitats comunicatives... emergeixen constantment en 

cadascuna de les activitats (els nens/es escriuen les notes que els fan arribar als pares, les 

notícies de la cartellera,...) 

A més, abans d’iniciar el treball per aules temàtiques, cada grup està a la seva aula i dedica 

una estona a l'acollida i a les rutines diàries: calendari, anotacions del temps, passar llista, dites 

i poemes...  També donem cabuda a les novetats i interessos que ens aporten els nens/es, a 

escoltar-los i a atendre les seves inquietuds. 

6. Avaluació. 

Entenem l’avaluació com un procés constant i global, com una eina que no ha de ser 

fiscalitzadora sinó que ens ha de ser útil per millorar la nostra pràctica educativa. L’objectiu no 

ha de ser veure què fan malament els nostres alumnes sinó què podem fer per motivar-los i 
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ajudar-los a conèixer les seves possibilitats i necessitats. I també avaluar la nostra intervenció i 

el nostre projecte, tenint sempre en compte les capacitats de la nostra etapa i els objectius de 

la mateixa. Per això és essencial el diàleg entre els diferents professionals d’aquesta etapa; per 

aquest motiu donem tanta importància a l’avaluació formativa perquè és la que ens aporta una 

funció reguladora, la que ens permet modificar estratègies, habilitats, espais, materials, 

agrupaments... 

Per avaluar partim de l’observació directa i de les aportacions que podem fer-nos entre 

nosaltres (un/a mestre/a que intervingui al nostre grup ens pot donar el seu punt de vista i ens 

pot ser molt útil per tenir una altra visió del grup, de l’estètica de l’aula o d’un alumne en 

concret). Altres eines que ens poden ajudar són les anotacions que puguem anar fent (diari de 

classe), enregistraments, la documentació i el tancament de la sessió amb els alumnes (els 

últims minuts de cada sessió els dediquem a fer una valoració de com ha anat, veure les 

produccions que han fet, …). 

Al final de cada trimestre ens reunim per nivells per revisar allò que ens funciona i allò que cal 

revisar i modificar, i compartir dubtes que ens han pogut sorgir. A més, serà el moment de 

redistribuir aquells espais que pels interessos dels alumnes o per la nostra programació creiem 

necessari canviar. 

Com ja hem esmentat, donem molta importància a crear espais de diàleg entre els 

professionals, és per això que a finals de curs ens reunim tot el cicle per fer una memòria del 

curs i avaluar els diferents espais. Cada mestra explica els espais de la seva aula de 

referència, els canvis que ha pogut fer al llarg del curs, quin d’ells li ha funcionat més bé i quin 

creu que cal replantejar. Recollir tota aquesta informació ens ajuda a reflexionar i analitzar la 

nostra pràctica educativa per millorar-la. 

Per fer-ho utilitzarem una graella per cada aula (1). Els mestres d’un mateix nivell ompliran, 

entre tots, cada graella. Aquesta eina ens serà útil per contrastar les nostres opinions cada 

vegada que ens reunim (ja sigui a finals de cada trimestre amb els companys del mateix nivell; 

o bé a finals de curs amb tots els mestres del cicle). També les podrem utilitzar a principis de 

cada curs per tenir en compte quins espais hi havia a aquella aula, quins van donar millor 

resultat, etc. 

Introducció de deures. 

A partir del mes de febrer podrem començar a encarregar petites tasques de “deures” a fer a 

casa 1 cop per setmana. Es farà els divendres de cada setmana.  Se’ls donen 5 fitxes- 

activitats per fer durant la setmana i que han de tornar fetes el proper divendres. Aquestes 
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activitats són del tipus : busca diferència, completa aquest dibuix amb el que falta, 

entreteniments a l’abast,... 

(1) Veure annex graella avaluació de les aules. 
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PAUTES METODOLÒGIQUES A TENIR PRESENT EN EN EL TREBALL DELS CICLES A 
PRIMÀRIA 

EL TREBALL x PROJECTES EN L’ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI A PRIMÀRIA 

Amb la finalitat de millorar el treball competencial en l’àmbit de coneixement del medi l’escola 

intensificarà el treball x projectes a Primària. Aquest treball ja es duia a terme a l’escola, però 

s’ha volgut seqüenciar a fi que l’alumnat acabi primària amb uns coneixements generals dins 

l’àmbit. 

A tal fi s’han seqüenciat els projectes que es treballaran a cada nivell 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

-L’ESCOLA 
-EL COS- pas del 
temps 
-PREHISTÒRIA 
(interdisciplinari) 
-ANIMALS i les 
seves 
classificacions 
(dofí) 
-ELS SENTITS 
(english) 

-TRANSPORTS 
-EGIPTE 
(interdisciplinari) 
-ANIMALS 
-RECICLATGE 
-ARBRES 
(entorn) 
-OFICIS 
(english) 
 

-PAISATGES + 
MUNICIPI + TER  + 
PINZELLADA 
HISTÒRICA DEL 
POBLE/MUNICIPI 
(interdisciplinari) 
-ANIMALS (vertebrats) 
-COS HUMÀ 
(alimentació + aparells) 
-AIGUA + ESTATS DE 
LA MATÈRIA (english)   

-ANIMALS 
INVERTEBRATS 
-PLANTES 
(funcions vitals) 
-CATALUNYA + 
ELS IBERS 
-SISTEMA SOLAR, 
UNIVERS I TERRA 
(english) 

-ECOSISTEMES 
-ESTALVI 
ENERGÈTIC 
-EDAT ANTIGA 
(Roma i Grècia) 
-FEUDALISME 
(english) 

-COS HUMÀ 
-DESCOBRIMETS 
GEOGRÀFICS 
-CONTINENT 
EUROPEU 
-VOLCANS 
(english) 

Caldrà establir un membre del Claustre que actüi com a coordinador de Projectes i 

dinamitzador del treball. 

Aquesta persona també tindrà cura de coordinar el treball dels diferents Projectes de treball 

que es portin a terme amb l’alumnat d’altes capacitats a l’hora de programar-los al SEP d’altes 

capacitats que l’escola té endegat. 

Tindrà especial cura que en les programacions i activitats que generin els projectes s’hi 

treballen totes les dimensions: 

a) Dimensió món actual 

b) Dimensió salut i equilibri personal. 

c) Dimensió tecnològia i vida quotidiana 

d) Dimensió ciutadania 
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EL TREBALL x PROJECTES EN L’ÀMBIT DE l’ÀREA DE LLENGUA ANGLESA 

L’escola potenciarà el coneixement de la llengua anglesa a partir de P-4. A Educació Infantil es 

treballarà dins la metodologia de les aules temàtiques. Es farà en petits grups i es potenciarà la 

comprensió del llenguatge oral per mitjà de contes i cançons. Aquest treball estarà plenament 

integrat dins la metodologia del treball dels ambients ja especificat. 

A Primària es potenciarà el treball de la llengua anglesa ampliant 1 hora setmanal l’horari 

dedicat al treball de les diverses dimensions de l’àmbit de llengua anglesa. Aquesta hora més 

es dedicarà al treball de Projectes i temes dins l’Àmbit de coneixement del medi que ja s’han 

seqüenciat i especificat en l’apartat anterior. 

Aquests temes es treballaran en llengua anglesa i la seva avaluació quant a coneixement 

s’integrarà dins l’àvaluació de l’Àmbit de coneixement del medi. 

S’establirà el % del valor que tindrà l’avaluació de les diferents dimensions dins el global de 

l’Àmbit . 

A tal fi l’escola formarà part d’un Projecte GEP que s’endegarà aquest curs escolar 2016-17 i 

que serà coordinat per un dels especialistes en llengua anglesa del centre. 

PAUTES METODOLÒGIQUES I OBJECTIUS PRIORITARIS QUE CAL TENIR EN 
COMPTE EN LA PROGRAMACIÓ DEL CICLE INICIAL. 1R I 2N NIVELL  DE 
PRIMÀRIA 

a) Fer una programació que abasti la durada de tot el cicle. 

b) Tenir en compte les característiques psicològiques, culturals, socials i intel·lectuals del 

nen/a. 

c) Realitzar al llarg del curs una observació de l’alumne/a  sobre: comportament, sociabilitat, 

adquisició d’hàbits, actitud davant l’aprenentatge, la capacitat de buscar informació i la 

capacitat d’experimentar i realitzar petits estudis. 

d) Tenir en compte les necessitats de curiositat i moviment del nen/a a l’hora de preparar les 

activitats. 

e) Al llarg del cicle, s’assolirà els dominis de les tècniques instrumentals de lectura, escriptura i 
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càlcul operatori i mental; així com l’adquisició de tècniques d’aprenentatge, la capacitat de 

buscar informació i la capacitat de realitzar petits estudis. 

f) Es treballarà la llengua catalana x blocs: ortografia, comprensió, expresisó oral i escrita... 

g) S’incloura una hora de tallers de matemàtiques a fi de treballar aspectes matemàtiques de 

manera més manipulativa, especialment espai, forma i mesura. 

h) S’inclourà en les programacions 1 hora més de llengua anglesa on es treballaran continguts 

de medi natural i social, d’acord i coordinats amb els tutors de cada nivell 

i) Treballar les actituds i els hàbits com a elements de desenvolupament global del nen/a. 

j) Una de les tasques més importants en aquest cicle no és tant l’adquisició aïllada de 

coneixements, sinó l’estar preparat per adquirir-los. 

k) Partir de la motivació per aconseguir una actitud de treball positiva. 

l) Partir de l’observació, associació i expressió per a arribar a un ensenyament concret, 

objectiu i dinàmic. Ajudar a desenvolupar les capacitats intel·lectuals i que s’exterioritzin en 

l’activitat. 

m) Substituir paulatinament els aprenentatges basats en les percepcions sensorials per la 

reflexió, associació, experimentació i verbalització de les activitats realitzades. 

n) Partir del joc i de l’activitat lúdica com a marc idoni per a la realització de les activitats. 

o) Fer sortides i excursions com a complement de les activitats realitzades a classe. 

 

PAUTES METODOLÒGIQUES I OBJECTIUS PRIORITARIS QUE CAL TENIR EN 
COMPTE EN LA PROGRAMACIÓ DEL CICLE MITJÀ. 3R I 4T NIVELL DE PRIMÀRIA 

a) Contemplar a les programacions de les diferents àrees els coneixements, tècniques de 

treball i hàbits dels diferents nivells. 

b) Arribar a la comprensió dels continguts a partir de l’observació i l’experimentació: observar 

els aspectes de la realitat que l’envolten, memoritzar-los, treballar algunes tècniques 

(gràfics, fitxes, ...), interpretar les dades recollides, presentar els resultats (murals, oralment, 

a partir d’un text, ...) 
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c) S’inclourà en les programacions 1 hora més de llengua anglesa on es treballaran continguts 

de medi natural i social, d’acord i coordinats amb els tutors de cada nivell. 

d) Es treballarà la llengua catalana x blocs: ortografia, comprensió, expressió oral i escrita... 

e) S’inclourà una hora de tallers de matemàtiques a fi de treballar aspectes matemàtiques de 

manera més manipulativa, especialment espai, forma i mesura. 

f) Prendre com a norma la realització d’activitats incloses en les programacions de cada nivell. 

g) Reforçar els aprenentatges treballats a classe amb activitats realitzades fora del marc de 

l’escola (sortides, excursions, estades de colònies, ...). 

h) Treballar els coneixements de manera activa a partir de l’experimentació directa, sempre 

que es pugui. 

PAUTES METODOLÒGIQUES I OBJECTIUS PRIORITARIS QUE CAL TENIR EN 
COMPTE EN LA PROGRAMACIÓ DEL CICLE SUPERIOR. 5È I 6È DE PRIMÀRIA 

A més dels ja esmentats anteriorment en els altres cicles, creiem que en aquest cicle és bàsic 

inculcar als nois i noies: 

a) Saber buscar les informacions i els recursos que necessiti en cada moment. 

b) S’inclourà en les programacions 1 hora més de llengua anglesa on es treballaran continguts 

de medi natural i social, d’acord i coordinats amb els tutors de cada nivell. 

c) Es treballarà la llengua catalana x blocs: ortografia, comprensió, expressió oral i escrita... 

d) S’inclourà una hora de tallers de matemàtiques a fi de treballar aspectes matemàtiques de 

manera més manipulativa, especialment espai, forma i mesura. 

e) Tenir capacitat crítica i defensar les seves pròpies idees raonadament. 

f) Saber escoltar i respectar les idees dels altres. 

g) Saber acceptar els acords presos per majoria. 

h) Tenir els coneixements necessaris que li permetin descobrir el seu medi natural i social, 

interessar-se per ell, fruir-lo i ajudar a transformar-lo. 

i) Veure la necessitat d’aprendre coses noves que li permetran desenvolupar-se com a 
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persona i saber actuar en la societat. Gaudir d’aquest aprenentatge i de l’obra ben feta. 

 

L’AVALUACIÓ  

L’avaluació ha d’ésser sistemàtica i contínua. Partint d’aquesta premissa, s’establiran uns 

criteris per aconseguir que la funció d’avaluar no sigui únicament la de controlar 

l’adquisició dels continguts del programa, sinó que es consideri igualment l’adaptació, 

actitud, esforç, hàbits, maduració, esperit de superació que envers el procés educatiu 

tingui l’alumne/a. 

Per poder avaluar aquests aspectes es suggerirà seguir un guió, especificat a continuació, 

que l’alumne sigui capaç de respondre per tal de conèixer-se millor i així, juntament 

amb el/la mestre/a, poder anar superant les seves dificultats. 

Què avaluem i per què. 

 Els continguts que els nois i noies coneixen i saben expressar. 

 Les tècniques apreses i la seva utilització. 

 Els treballs diaris. La memorització. L’agilitat o rapidesa. 

 L’aspecte formal: presentació general, cal·ligrafia, ortografia, retolació. 

 La relació entre companys i companyes i el paper en les reunions de classe. 

 Desenvolupament harmònic de l’afectivitat. 

 El grau d’expressió i de receptivitat. 

 La relació amb els adults de l’escola, entre ells i amb el/la mestre/a. 

 L’hàbit d’aprendre, suggerir, buscar: actitud davant l’aprenentatge. 

 La maduració personal: consciència del propi jo. 

A les programacions, caldrà fer constar que els continguts o tècniques donades el curs 

anterior s’hauran de repassar en l’actual i no donar-les per superades. La pràctica ens 

demostra que molt sovint, en la realitat, no ho estan o ho estan només en part. Això ens 

ajudarà a fer una avaluació prèvia del grup i a adaptar els nivells a les necessitats dels 

alumnes. 

L’avaluació ha d’ésser una eina que ens ajudi a reflexionar sobre el procés de treball que 
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s’està portant a terme. Ens ha de servir per poder refer o reelaborar els objectius 

proposats si s’observa que els resultats dels treballs no s’avenen amb el plantejament o 

formulació inicials. 

L’avaluació s’ha d’entendre com a posta en comú mestre/a-nen/a, alhora que ha de servir 

d’estímul i certificació de què va o no per bon camí. Cal ressenyar aquí la importància 

de què aquesta posta en comú no estigui basada en comentaris dels aspectes negatius 

de l’actitud  o aprenentatge de l’alumne/a, sinó que s’hi hauria d’arribar, si això cal, a 

través de la reflexió conjunta. 

L’avaluació s’ha de fer extensiva al/a la mestre/a, cicles i claustre, ja que som nosaltres els 

fils conductors del procés educatiu. 

ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària. 

  D'acord amb la normativa vigent, l'avaluació dels processos d'aprenentatge dels 

alumnes en l'educació primària ha de ser contínua i global, amb una observació 

sistemàtica de l'assoliment dels objectius educatius, integradora de les valoracions de 

totes les àrees, amb una visió globalitzada del procés d'aprenentatge al llarg de l'etapa i 

centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques. Les 

competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions, segons la 

seva afinitat i el seu caràcter complementari, contribueixen a l'assoliment de les 

competències bàsiques. La finalitat de l'avaluació és permetre identificar els continguts i 

les competències assolides pels alumnes en el marc de les seves diferències de ritmes i 

capacitats. L'avaluació també ha de permetre als alumnes i als mestres la identificació 

de les dificultats del procés d'aprenentatge, i trobar estratègies per superar-les. Cal 

posar una cura especial en el caràcter formatiu de l'avaluació. Per això és necessari que 

els alumnes coneguin prèviament els objectius i els criteris d'avaluació de les activitats 

que realitzen i que rebin un retorn qualitatiu dels resultats obtinguts que afavoreixi 

l'autoregulació de l'aprenentatge. Amb aquest objectiu s'han de diversificar les activitats 

i els instruments d'avaluació incorporant-hi mecanismes d'autoavaluació, coavaluació i 

heteroavaluació. Aquesta Ordre desenvolupa les normes d'avaluació, d'acord amb els 

objectius proposats per la normativa esmentada; estableix el procediment, els 

documents i requisits formals necessaris que asseguren la coherència del procés 

d'avaluació, de manera que informa de l'evolució de l'aprenentatge dels alumnes, i 

orienta la presa de decisions en el desenvolupament del procés educatiu. La certificació 
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acadèmica de cada alumne, a efectes administratius, es formalitza en finalitzar cada 

curs escolar. Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents 

de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i amb el dictamen previ del Consell Escolar de 

Catalunya. Per tot això, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,  

 Es determina el procediment i els documents i requisits formals del procés 

d'avaluació dels alumnes del centres docents públics i privats que imparteixen 

educació primària, inclosos els dels centres d'educació especial o de les unitats de 

suport a l'educació especial o altres agrupaments singulars en centres ordinaris.  

 L'avaluació també serveix per comprovar els resultats de l'aprenentatge de l'alumne, 

és a dir, el seu nivell en el procés d'assoliment de les competències. En cas que es 

detectin dificultats en el procés d'aprenentatge dels alumnes, cal adoptar les 

mesures organitzatives i metodològiques que corresponguin. Si les dificultats de 

l'alumne persisteixen, cal la planificació de mesures més intensives amb la 

intervenció dels especialistes del centre i l'EAP, si escau.  

 L’escola informarà de quins són els criteris d'avaluació que s'aplicaran en l'avaluació 

dels aprenentatges i per a la promoció dels alumnes, atenent els principis establerts 

en aquest projecte educatiu.  

Prova d'avaluació diagnòstica durant l'etapa  

 Durant el tercer curs d'educació primària, s'ha de fer una prova d'avaluació 

diagnòstica elaborada pel Departament d'Ensenyament.  

 La prova té un caràcter orientador i formatiu per a l'alumne, la família i el centre i no 

determina l'expedient acadèmic dels alumnes. L'avaluació diagnòstica mesura el 

nivell d'assoliment de les competències bàsiques. 

 L'aplicació, la correcció de les proves i l'anàlisi dels resultats són a càrrec dels 

equips docents dels centres.  

Prova d'avaluació de sisè d'educació primària  

 Al final del sisè curs d'educació primària s'ha de fer una prova d'avaluació externa 

de caràcter formatiu i orientador. Aquesta prova es basa en competències bàsiques 
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que cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa.  

 Aquesta prova esdevé un instrument homogeni de mesura, elaborat pel 

Departament d'Ensenyament, que dissenya les proves i defineix els criteris 

d'aplicació i de correcció amb l'objectiu de disposar d'informació del sistema 

educatiu amb dades acurades de tots els alumnes.  

 La prova permet que cada centre educatiu disposi d'informació complementària per 

identificar el grau d'assoliment de les competències bàsiques de cada alumne en un 

moment clau de la seva escolaritat, i que esdevingui una eina útil per analitzar, 

valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent.  

 Els pares o tutors legals de l'alumne han de rebre informació sobre els resultats de 

la prova. Aquests resultats no tenen efecte directe ni en l'avaluació final de l'alumne 

ni en la decisió de passar a l'ESO, qüestions que corresponen al centre educatiu.  

Coordinació i traspàs d'informació entre els cursos 

 Cada curs escolar, i abans de l'inici de les activitats lectives, l’escola establirà 

mecanismes de coordinació entre els diferents cursos de l'educació primària i amb el 

segon cicle d'educació infantil a fi de garantir la continuïtat del procés educatiu.  

 Correspon als tutors conèixer i analitzar la informació personal de l'alumne recollida 

al llarg de la seva escolarització.  

 En la programació d'activitats, els centres han de preveure la realització 

d'entrevistes entre el tutor del darrer curs d'educació primària i el tutor del primer 

curs d'educació secundària obligatòria per tal de valorar i completar la informació 

sobre els alumnes en relació amb els seus aprenentatges i el procés maduratiu.  

Avaluació dels alumnes amb pla individualitzat  

 En el cas dels alumnes que es consideri que per a l'assoliment de les competències 

bàsiques de l’etapa són insuficients les adaptacions incorporades en la programació 

ordinària i les mesures de reforç o ampliació previstes, l’escola  pot prendre la 

decisió d’utilitzar criteris d’avaluació inferiors o superiors als del nivell que li 

correspon, com a referent per avaluar-los. En aquest cas s'ha d’elaborar un pla 
individualitzat (PI) que ha d’identificar, com a mínim, els àmbits o les àrees per als 

quals s’utilitzaran aquests criteris d’avaluació inferiors o superiors als del nivell 
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corresponent com a referents per a l’avaluació de l’alumne, i aquests s'han 

d'especificar.  

 Correspon al director del centre, amb el vistiplau de la comissió d'atenció a la 

diversitat, aprovar el pla individualitzat i facilitar i vetllar per la coordinació i 

col·laboració dels professionals que intervenen en l'atenció educativa de l'alumne.  

 El responsable de l'elaboració d'aquest pla individualitzat és el tutor de l'alumne, 

amb la col·laboració dels altres docents o professionals que la comissió d'atenció a 

la diversitat consideri oportú. El tutor en fa el seguiment i la coordinació amb els 

altres mestres i professionals que hi intervenen, i actua com a principal interlocutor 

amb els pares o tutors legals de l'alumne.  

 Si l'evolució de l'alumne ho aconsella, es pot finalitzar un pla individualitzat en 

qualsevol moment i abans del temps inicialment previst, a proposta del tutor de 

l'alumne, i amb l'acord de l'equip que el porta a terme. La decisió motivada de 

finalitzar anticipadament un pla individualitzat l'ha de prendre i signar el director.  

 Els pares o tutors legals de l'alumne han d'estar informats de l'elaboració del pla 

individualitzat, del seu contingut, de les decisions que afecten l'avaluació de l'alumne 

i, si escau, de la seva finalització.  

Comissió d'avaluació  

 A cada cicle s'ha de constituir una comissió d'avaluació que s'ha de reunir, com a 

mínim, un cop per trimestre. La comissió d'avaluació, formada per l'equip docent de 

cicle, tutors i especialistes, està presidida pel cap d'estudis o per qui designi la 

direcció. Un membre de la comissió ha d’actuar com a secretari de la sessió i 

estendre'n una acta. 

 L'equip docent de cicle, d'acord amb l'equip directiu, pot decidir d'incorporar a les 

sessions d'avaluació els altres professionals que també hagin intervingut en el 

procés educatiu dels alumnes.  

 En aquestes sessions d'avaluació s'ha d'analitzar l'evolució del grup i la dels 

aprenentatges, i el procés maduratiu de cadascun dels alumnes. S'han d'establir les 

modificacions d'estratègies organitzatives, metodològiques o curriculars necessàries 

per al grup i individualment. 



Escola Dr. Sobrequés                                                             Projecte Educatiu - setembre 2017 
 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

28 

 La comissió ha de prendre les decisions per consens i ha de tenir en compte, 

fonamentalment, l'opinió del tutor. En cada sessió d'avaluació s'ha de fer el 

seguiment de les decisions preses en la sessió anterior i s'han d'avaluar les 

estratègies metodològiques i organitzatives acordades. 

 Després de cada sessió trimestral de la comissió d'avaluació, el tutor ha d'informar 

per escrit els pares o els tutors legals de l'alumne.  

Model d’informe a les famílies 

 L’escola elaborarà  un model propi d'informe que ha de reflectir els resultats 
obtinguts en l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumne, els aspectes 
personals i evolutius que es consideri oportú esmentar i les mesures 
complementàries o de reforç adoptades o previstes. 

 A final de curs s'ha d'informar també dels resultats que consten a l'acta d'avaluació 

de final del nivell corresponent.  

Avaluació final de curs  

 Al final de cada un dels sis cursos de l'etapa s'ha d'avaluar el procés d'assoliment de 

les competències bàsiques dels alumnes. En la darrera sessió d'avaluació de cada 

curs s’ avaluarà el grau d'assoliment de les competències pròpies de cada 
àmbit agrupades en dimensions i el resultat global de l'àrea de cada alumne. 

Els resultats d'aquesta avaluació s'han d'expressar en els documents oficials 

d'avaluació.  

 En la darrera sessió d'avaluació dels cursos de 2n, 4t i 6è, que corresponen als 

finals de cicle inicial, mitjà i superior, també cal avaluar el grau d'assoliment de les 

competències bàsiques de l'àmbit digital, d'aprendre a aprendre i d'autonomia, 

iniciativa personal i emprenedoria.  

 Els resultats d'aquesta avaluació s'han d'expressar en els documents oficials 

d'avaluació. Els resultats d'aquesta avaluació s'han d'expressar en els termes 

següents:  

 Assoliment excel·lent (AE), 

 Assoliment notable (AN), 
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 Assoliment satisfactori (AS) 

 No-assoliment (NA), 

 En el cas de l’alumnat que es traslladi fora de Catalunya les notes s’entraran a la 

documentació oficial de trasllat segons aquesta valoració: 

 Assoliment excel·lent: Excel·lent / Sobresaliente - 9 o 10 

 Assoliment notable: Notable - 7 o 8 

 Assoliment satisfactori: Suficient / Suficiente - 5 

 Bé / Bien - 6 

 No-assoliment: Insuficient / Insuficiente - 1, 2, 3 o 4 

 En els documents oficials d'avaluació dels alumnes amb pla individualitzat els 

resultats de l'avaluació fan referència als criteris d'avaluació establerts en el seu pla 

individualitzat.  

 En els casos d'alumnes de procedència estrangera que s'incorporen al sistema 

educatiu a Catalunya per primera vegada durant el segon o el tercer trimestre del 

curs escolar i que no tenen com a llengua familiar cap de les llengües oficials a 

Catalunya, es pot prendre la decisió temporal de no avaluar algunes de les àrees, a 

proposta de la Direcció del centre i amb l'autorització de la direcció dels serveis 

territorials.  

Promoció dels alumnes  

 En finalitzar el curs escolar, els alumnes passen al curs següent i a l'etapa 

d'educació secundària obligatòria en finalitzar el sisè curs de l'educació primària 

sempre que, l'alumne, hagi assolit els aprenentatges corresponents o l'equip docent 

consideri que podrà seguir el curs següent amb aprofitament i amb les mesures i 

suports corresponents.  

 Es passa de curs/cicle o d’etapa quan s’ha assolit el desenvolupament 
corresponent de les competències bàsiques i un grau de maduresa adequat. 
S’accedeix al curs següent sempre que els aprenentatges no assolits no 
impedeixin seguir amb aprofitament el nou curs o etapa, en la qual l’alumne/a 
rebrà els ajuts i el suport corresponents.  
 

 Per a aquells alumnes de l'etapa d'Educació Primària, si no es compleix l’esmentat 
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al punt anterior, es pot decidir la repetició de curs en qualsevol dels cursos/cicles i 

per una sola vegada en tota l'Educació Primària, tenint sempre present que caldrà 

establir les mesures educatives necessàries per afavorir la consolidació d’aquests 

aprenentatges. En aquests casos, l’escola  prioritzarà els possibles recursos 

(reforços, SEP'S, ...)  

 La comissió d'avaluació pot decidir que un alumne romangui en el mateix curs si els 

aprenentatges adquirits o el grau de maduresa no li permeten seguir amb profit els 

aprenentatges del curs superior. La comissió ha de tenir en compte, 

fonamentalment, l'opinió del tutor. Aquesta decisió només es pot adoptar una 

vegada al llarg de l'etapa. S'ha de valorar el procés d'assoliment de les 
competències bàsiques i les repercussions positives i negatives previsibles 
que pugui tenir aquesta decisió per a l'alumne, així com l'opinió dels pares o 
tutors legals.  

 Per prendre aquesta decisió es tindran en compte els resultats de l’avaluació: 
o No es donarà per superat el curs/cicle si queda alguna matèria 

instrumental per aprovar. Si queden 2 matèries no instrumentals es 
valorarà en la comissió d’avaluació cada cas. 
 

 Considerades com a instrumentals les assignatures de Matemàtiques, Llengua 
Catalana i Llengua Castellana i com no instrumentals la resta d’assignatures 
del currículum... així doncs, no es donarà per superat el curs/cicle a:... 

o L’alumnat que tingui qualificació negativa a dues assignatures 
instrumentals. 

o L’alumnat que tingui qualificació negativa a una assignatura 
instrumental i a dues no instrumentals. 

o L’alumnat que tingui qualificació negativa a més de tres assignatures 
no instrumentals.  

 Es tindran en compte també els resultats de les proves d’avaluació internes 
dissenyades pel mateix centre.  

 Es prioritzarà la repetició des del primer moment en què es detecti la 
necessitat. 

 El nombre d’alumnes a l’aula no ha de ser mai un criteri d’ampliació o de no 
ampliació d’un any més al cicle/etapa. Tot i això cal parlar-ne/preveure-ho a 
cicle a l’hora d’organitzar el proper curs escolar. 
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 La comissió d'avaluació també pot decidir que un alumne amb dificultats en el 

procés d'assoliment de les competències pròpies de cada àmbit passi al curs 

següent. En aquest cas, cal explicitar les actuacions pertinents que s'han d'establir 

per afavorir l'assoliment de les competències esmentades. 

 Per a l’alumnat que passa de curs sense haver assolit els objectius de l’anterior, 

caldrà establir les mesures educatives necessàries per afavorir la consolidació 

d’aquests aprenentatges. Les mesures poden ser organitzatives, però han d’incidir 

fonamentalment en les estratègies didàctiques i metodològiques i en el procés 

d’avaluació de l’alumnat. S’ha d’avaluar contínuament el progrés en l’assoliment 

dels objectius dels cicles anteriors i s’han de revisar constantment les estratègies 

més convenients per detectar i atendre les dificultats el més aviat possible. 

 

 En el cas dels alumnes que acaben el cicle inicial (1r, 2n curs) sense haver 
assolit les competències bàsiques en lectura i escriptura, necessàries per a la 
seva participació en les activitats habituals del cicle mitjà, es valorarà la 
conveniència que els alumnes puguin estar un curs més al cicle inicial amb un 
pla individualitzat o amb les adaptacions i suports per tal que puguin assolir 
aquestes competències abans de passar al cicle mitjà (3r curs). 

 Els alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE) poden ampliar un 

curs més la permanència en l'etapa d'educació primària, sempre que això 

n'afavoreixi l' evolució personal i social i el progrés en els aprenentatges. En aquest 

cas, i si no el té, se li ha de fer un pla individualitzat. Cal comunicar la decisió al 

director dels serveis territorials corresponents.  

 Quan no es compleixin les condicions esmentades no es podrà accedir al 
curs/cicle o etapa següent, llevat del que preveuen els punts següents: 

o L’alumnat amb pla individualitzat (PI) ha de ser Escolaritzat en el nivell que 

es determina en el pla. L’alumnat amb pla individualitzat podrà ampliar un 

curs més la permanència a l’etapa d’Educació Primària, sempre que això 

afavoreixi la seva evolució personal i social i el progrés en els seus 

aprenentatges. S’analitzarà especialment amb la família la conveniència 

d’aquesta permanència. 

o En aquests casos caldrà  comunicar la decisió al director o la directora dels 

serveis territorials corresponents. 

 

 Així mateix, per a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals es pot elaborar un 
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pla individualitzat quan el seu nivell o ritme personal d’aprenentatges i el grau de 

maduresa adequat així ho aconselli, i es pot flexibilitzar la permanència en un curs, 

en un cicle o en tota l’etapa. Cal comunicar la decisió al director o la directora dels 

serveis territorials corresponents. 

 

 Es permetrà el traspàs d’un alumne/a a l’altre grup del mateix nivell - quan aquest 

estigui desdoblat – en funció de les seves circumstàncies personals o les del grup 

classe. La decisió la prendran: el tutor/a, el Cap d’Estudis, el mestre/a EE i el 

Director/a. 

 Es garantirà que el/la cap d’estudis o un altre membre de l’equip directiu assisteixi a 

les reunions d’avaluació, especialment a les de 6è. Aquest és el curs on es recullen 

els aprenentatges de tota l’etapa i cal vetllar perquè l’alumnat que en acabar 

l’educació primària no tingui assolits els nivells bàsics de les àrees instrumentals 

romangui a l’etapa un any més, si no ho ha fet abans. 

 

 Es recomanaran activitats de reforç a l’estiu (llengües i matemàtiques) a tot 
aquell alumnat que no hagi superat alguna d’aquestes matèries. Aquest punt 
és aplicable a tots els nivells de Primària. Aquestes activitats de reforç 
s’hauran de presentar al tutor/a al començament  del curs següent. Així mateix 
es podran recomanar activitats d’ampliació a la resta de l’alumnat.  

 

 L’equip de mestres del cicle superior ha de garantir que l’alumnat de 6è que el 
curs següent iniciï l’etapa d’educació secundària i no hagi superat 
satisfactòriament alguna de les àrees instrumentals, realitzi durant l’estiu 
activitats de reforç. L’escola ha de facilitar aquestes activitats a les famílies. A 
començament de curs, l’alumnat ha de lliurar les activitats de reforç d’estiu al 
tutor de 1r d'ESO per tal que es tinguin en compte en l'avaluació inicial i en les 
posteriors actuacions de reforç. 

 Els alumnes de sisè de Primària al llarg del curs rebran informació sobre l’ESO. 

 

Informació a les famílies del procés d’aprenentatge   

 Cal que els pares i mares i mestres intercanviïn la informació necessària per a la 

bona marxa del procés educatiu, per evitar que cada una de les parts implicades 

actuïn de forma diferent i/o contradictòria. Les relacions amb els pares i mares 
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s’establiran a partir de: 

 Reunions informatives, de debat, de coneixements. Els pares i mares han de saber 

què faran els seus i filles al llarg del curs. També cal conèixer què pensa el grup-

pares de les situacions, fets o canvis que es puguin produir. 

 Entrevistes: Per tenir un intercanvi d’opinions sobre com és el/la nen/a i el seu 

procés d'aprenentatge. Caldrà fer-ne com a mínim una al llarg del curs. 

 Informes: Hauran de complir unes pautes: 

 Ser comprensibles pels pares. 

 Fer propostes de millora i suggeriments de recuperació, si s’escau.. 

 Oferir una ràpida i clara visió del/de la nen/a. 

 Donar la informació suficient sense estereotipar el/la nen/a. 

 Oferir als posteriors mestres una informació correcta i senzilla. 

 No ser dogmàtics. 

 Ser pràctics i útils. 

ORGANITZACIÓ DELS CICLES 

L’ensenyament segons la LEC està organitzat en cicles: 

 Educació Infantil: P3, P4,P5. 

 Cicle Inicial: 1r i 2n. 

 Cicle Mitjà: 3r i 4t. 

 Cicle Superior: 5è i 6è. 

Als diferents cicles hi haurà un/a mestre/a tutor/a en cada curs de cada nivell que impartirà 

preferentment els aprenentatges bàsics tenint molt en compte les característiques 

psicopedagògiques dels/de les alumnes, amb un ensenyament basat en la globalització, 

l'experimentació i les operacions concretes. Els mestres especialistes intervindran a cada nivell. 

Al cicle Superior s'obrirà ja pas cap un treball més individual, planificat, organitzat, on els/les 

alumnes puguin relacionar les diferents parcel·les de coneixements que rebran. 
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Dintre de l'organització del cicle: 

 Es programarà el treball de les competències bàsiques, així com les activitats 

corresponents conjuntament, amb idea de cicle i no de nivell. 

 Es donaran moltes opcions i es plantejaran propostes didàctiques molt obertes. 

 Es fomentarà els treballs en grup com a instrument perquè cada nen/a posi en pràctica els 

seus hàbits de convivència. 

 Es procurarà establir un horari adequat per tal d'aconseguir un bon rendiment: distribució 

adequada temps-treball, temps-joc. 

 En determinats nivells i segons les circumstàncies, es contemplaran els diferents ritmes de 

treball dels nens/es. 

 S'evitarà al màxim les repeticions de curs. La Comissió d'avaluació, juntament amb el/a 

mestre/a tutor/a de cada nivell, els mestres especialistes que treballen en aquell cicle,  i 

escoltat/da el/la psicòleg/a de l'EAP, determinaran quins nens/es han de repetir, 

contemplant les possibilitats de recuperació. Hom tindrà molt present en aquest cas que hi 

hagi una bona integració del/de la nen/a en el curs que ha de repetir. 

 OBJECTIUS EDUCATIUS 

2. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

L’escola promourà l’educació integral dels nens i nenes. Per tal d’aconseguir-ho es tindran en 

compte els següents punts: 

1. Cura i desenvolupament de la salut dels nenes i nenes. 

2. Equilibri emocional i autonomia personal dels nens i nenes. 

3. Comprendre la realitat i saber actuar-hi críticament. 

4. Establir de relacions personals i participar en la vida dels grups. 

5. Ajudar els nenes i nenes a realitzar-se intel·lectualment i desenvolupar el seu 
pensament. 

6. Construir la pròpia identitat. 



Escola Dr. Sobrequés                                                             Projecte Educatiu - setembre 2017 
 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

35 

7. Promoure l’atenció a la diversitats dels alumnes 

1. Cura i desenvolupament de la salut 

1.1. L’escola fomentarà el desenvolupament d’hàbits saludables i la prevenció d’hàbits 

nocius per a la salut en els diferents àmbits de: alimentació, repòs, higiene, exercici, 

esbarjo i vida col·lectiva del Centre. 

1.1.1. L’alimentació 

a) Elaborarà menús equilibrats i variats pel menjador. 

b) Es portaran a terme campanyes d’opinió entre els/les nens/es sobre alguns 

aliments usuals i poc saludables (suggerir que no es portin llepolies en els 

aniversaris). 

c) Informarà als pares/mares amb periodicitat dels aliments recomanables per a 

la salut dels nens i nenes: berenars, sortides, celebracions aniversaris, 

menús del menjador escolar, ... 

1.1.2. Repòs 

a) Informarà als pares/mares de quin ha de ser l’horari de repòs més adient pels 

nens i nenes de cada edat. 

  1.1.3. Higiene 

a) Fomentarà que els nens i nenes es rentin les mans després dels esbarjos, 

abans de dinar i que vinguin amb les mans netes de casa. 

b) Farà campanyes sobre la neteja de dents, ungles, cabells (paràsits), el cos 

en general i els vestits. 

c) Responsabilitzarà els/les nenes/es per tal que mantinguin en bon estat els 

sanitaris de l’escola. 

d) Establirà l’obligatorietat de l’ús del tovalló al menjador. 

1.1.4. Exercici físic 

a) Promourà l’hàbit de l’exercici físic en situacions usuals; per exemple: fer a 

peu el camí de casa a l’escola, ... i la pràctica de l’esport com a disciplina 

sistemàtica. 

1.1.5. Esbarjo i distensió 
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a) Limitarà els deures segons l’edat de forma que els/les nens/es puguin gaudir 

de temps lleure. 

b) Aconsellarà els pares/mares que seleccionin els programes i limitin les hores 

destinades a la televisió, jocs d’ordinador, ... 

c) S’inclourà dins la programació de cada cicle l’ensenyament de jocs populars 

(aprofitant festes, esbarjo, ...). 

1.1.6. Vida col·lectiva 

a) Establirà entre els nens i nenes serveis de manteniment de neteja i ordre de 

la classe i espais comuns. 

b) Promourà campanyes de bon comportament cívic. (eixos transversals) 

c) Es vigilaran aquelles accions que poden posar en perill la seguretat pròpia o 

la dels altres (llançar pedres o pilotes, enfilar-se, córrer massa sense fixar-se 

en els més petits, aixecar pols, ... 

1.2. Coneixement i bon ús del propi cos 

 1.2.1. Coneixement del cos 

a) L’escola donarà la informació, precisant el vocabulari, que es contempla en 

els programes oficials per a cada edat, i procurarà que el/la nen/a la utilitzi en 

la descoberta del seu. 

1.2.2. Desenvolupament del cos 

a) L’escola requerirà un esforç de concentració i de perfecció en l’acabament de 

treballs quotidians: escriure, dibuixar, ... 

b) S’enfocarà la pràctica dels jocs, dels esports i de la motricitat en general 

prestant especial atenció a l’agilitat, l’elegància del gest. 

1.2.3. La cura del propi cos 

a) L’escola ensenyarà, dins la possibilitat de cada edat,  a tenir cura de si 

mateix (petites ferides, brosses als ulls, punxades, ...) 

b) Tindrà cura de prevenir l’aparició d’hàbits nocius informant seriosament, 

segons nivells, del perill de l’ús de l’ús del tabac, estimulants, alcohol. 
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2. Equilibri emocional i autonomia personal dels nens i nenes 

2.1. Clima general de l’escola 

a) L'Escola promourà un clima general acollidor, positiu. 

b) S'afavorirà un àmbit per a l'expressió personal i lliure. 

2.2. Rol del mestre / de la mestra 

a) Adoptarà una actitud favorable envers els nenes i nenes, mostrant-se propers/es i 

comunicatius/ves a fi d'aconseguir un clima de confiança. 

b) Evitarà la ironia, el sarcasme, l'abús de poder. 

c) Promourà situacions de reflexió sobre treballs, activitats o situacions que es 

produeixin a la classe, a l'escola, carrer, poble, país, ... (Incloure dintre la 

programació algun espai per treballar relacions de convivència). 

d) Evitarà la transmissió d'una imatge simplificada de la realitat i dels principis morals 

(bons/dolents). 

e) Els inculcarà un esperit de tolerància, de respecte davant les idees, opinions, 

manera d’ésser dels altres. 

f) Evitarà les generalitzacions: judicis que desqualifiquen les persones en funció d'un 

fet concret. 

2.3. En relació al nen 

a) L'Escola desvetllarà l'acceptació de si mateix en totes les seves dimensions. 

b) Afavorirà les relacions personals lliures. 

c) Inculcarà l'hàbit de reflexionar sobre les seves actuacions. 

d) Fomentarà la capacitat de divergir: defensar les seves opinions de manera raonada, 

mesurant el pro i el contra. 

e) Afavorirà l'amplitud de criteri: acceptar les opinions dels altres encara que no siguin 

les seves. 
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f) Ensenyarà a responsabilitzar-se dels seus actes: a reconèixer els encerts i acceptar 

els errors propis. 

3. Comprendre la realitat i saber-hi actuar críticament. 

3.1. L'Escola fomentarà les habilitats indispensables en la vida diària i la capacitat 

d'actuar amb eficàcia en l'entorn quotidià. 

L'adquisició d'aquestes habilitats pressuposa un procés que ha de seguir tres passes: 

1r - Coneixement de les normes establertes. 

2n - Adquisició de l'hàbit de fer-ne ús tal i com han estat acordades. 

3r - Interiorització d'aquells principis i comportaments que són objecte de l'hàbit. 

Per aconseguir-ho, l'Escola: 

a) Promourà la participació activa en la gestió dels diversos serveis: menjador endreça 

i conservació del material (taules, cadires, portes, sanitaris, ...), biblioteca, jardí, ... 

b) Ensenyarà als nois i noies a tenir cura de les seves coses (material escolar, 

esportiu, ...), a organitzar-se el temps (saber horaris, comprendre el ritme setmanal, 

...), ordenar-se el seu espai (calaix, penjador, taula, ...). 

c) Farà veure als nois i noies la necessitat de tenir cura de la pròpia roba i calçat. 

d) Ensenyarà a fer i a interpretar els desplaçaments habituals del poble i ciutat 

(educació vial). 

e) Per aconseguir tot això, serà indispensable que l’Escola sigui permeable a la realitat 

de l’entorn (sortida de l’escola al carrer) a través del comentari i anàlisi d’articles de 

premsa, TV, fets, actuacions a nivell local, nacional, internacional. 

Per tal que tots aquests punts siguin assolits pel nen/a d’una manera més efectiva, l’Escola es 

coordinarà i proposarà als pares i mares diverses formes com aquestes mateixes qüestions 

poden ésser tractades a casa. 

3.2. L’Escola farà comprendre que el treball i l’esforç són indispensables pel domini i el 

bon ús de la realitat. 

a) Farà veure als nois i noies la conveniència d’actuar amb autonomia en la vida diària, 
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fent-los valorar el fet de fer-se grans. 

b) Crearà situacions que facin comprendre als nois i noies que el treball transforma la 

realitat, que fa millorar les condicions de vida personal i col·lectiva. 

c) Preveurà la realització d’activitats on els nois i les noies es responsabilitzin de la 

seva execució (excursions, festes, ...). 

4. Establir relacions personals positives i participar en la vida del grup 

4.1. L’Escola despertarà en els nois i noies la capacitat de relacionar-se amb els altres: 

saber expressar la seva opinió i saber escoltar, comprendre i respectar la dels altres. 

a) Desenvoluparà una predisposició a la comunicació. Per aconseguir-ho, el/la 

mestre/a a la classe potenciarà el diàleg entre els/les nois/es i entre els/les mestres i 

nois/es. 

El mestre estarà atent als moments en què els nens i nenes expressen la necessitat de 

comunicar-se; oferirà situacions on això sigui possible. 

b) Afavorirà l’aprenentatge de l’expressió i tot el que això exigeix. 

S’inclourà dintre la programació i de manera sistemàtica situacions on aquest 

aprenentatge sigui possible: debats, discussions sobre problemes sorgits a la classe, 

poble, país, comentari de notícies d’actualitat (diari, TV), problemes propis de l’edat, ... 

4.2. L’Escola desenvoluparà en els nois i noies la capacitat d’experimentar sentiments 

de pertinença al grup i a la col·lectivitat, d’implicar-se en els problemes que són de tots i 

comprometre’s en la solució d’aquests. 

a) Farà comprendre als nois i noies quins són els objectius de l’escola i els dels seus i 

seves mestres. 

b) Estimularà en els nois i noies la participació en la vida de l’Escola a través del grup 

classe i complint a fons la funció de tutoria. 

c) Per aconseguir tot això, potenciarà la participació dels nenes i nenes en activitats 

diverses: festes, cura de l’escola, pati, material, ... 

d) Tractarà a les reunions de pares i mares la manera com han d’inculcar als seus fills i 
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filles l’amor per la família, per l’escola, ... 

4.3. L’Escola inculcarà en els nois i nois actituds i valors que li permetin Adaptar-se a la 

vida del grup. 

a) Promourà a nivell de classe situacions de discussió (assemblees) per analitzar i 

prendre decisions sobre la relació a la classe, escola, carrer, família, ... 

4.4. L’Escola desenvoluparà en els nois i noies la capacitat d’organitzar-se en el grup i 

de gestionar conjuntament els projectes propis de la classe. Per això: 

a) Cal que el/la mestre/a faci conèixer el seu projecte pel curs. 

b) Ensenyarà a distribuir les feines quotidianes que es realitzen a la classe: neteja, 

ordre, encàrrecs, ... 

c) Despertarà en els nois i noies el desig de col·laborar en la preparació de festes, 

campanyes, ... 

d) Farà conscients als nois i noies de les exigències que comporta la vida social 

organitzada: 

 Fent-los participar  en la gestió de la vida de grup, de classe, d’escola, ... 

 Establint un marc de normes clares i raonades. 

 Fent-lo conscient que aquestes normes són necessàries i que ha d’adaptar el 

seu comportament a elles. 

 Donant-li la possibilitat de modificar aquestes normes segons les necessitats que 

es presentin al llarg del curs. 

 Escoltant i fent arribar al Claustre o Consell Escolar els suggeriments que es 

presentin. 

e) Farà entendre les exigències que requereixen les situacions que viuen (fets 

puntuals): 

 No voler resoldre tots els problemes de cop. 

 Fer-los veure que per resoldre qualsevol situació cal analitzar-la prèviament. 

 Ajudar als nois i noies a plantejar-se pautes per resoldre situacions no viscudes i 

que per tant, no saben quin ha d’ésser el seu comportament davant d’elles. 

5. Ajudar als infants a realitzar-se intel·lectualment i a desenvolupar el seu pensament. 
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5.1. L’Escola desenvoluparà la capacitat d’observar sistemàticament (precisió i mesura). 

a) Acollirà les observacions espontànies que els nens i nenes fan des de molt petits. 

b) Plantejarà algun aprenentatge basant-se en experiències sistemàtiques: 

- Ensenyar procediments de mesura i d’observació sistemàtica, habituar els 

nois i noies a fer apreciacions precises, practicar el dibuix natural, visites a 

l’espai urbà, propiciar l’observació a l’escola d’algun ésser vivent, un vegetal, 

... 

5.2. L’Escola afavorirà l’adquisició de categories lògiques elementals: classificar, seriar, 

comparar, ...Per aconseguir-ho: 

a) Fomentarà l’exploració activa en l’aprenentatge de les categories lògiques 

matemàtiques, lingüístiques, llenguatge parlat, ... 

b) Assegurarà el registre d’aquestes categories (memorització). 

c) Aplicarà en tots els camps de la realitat i del raonament aquestes categories. 

(Dintre d’aquest apartat s’organitzaran visites a museus, exposicions, col·leccions de 

material científic, participaran en l’ordenació de la Biblioteca, aula de Ciències, ...) 

5.3. L’Escola habituarà als nens i nenes a expressar-se oralment de manera ordenada. 

Per tant: 

a) Suggerirà als pares i mares formes de cultivar i enriquir el llenguatge i situacions de 

la vida domèstica en què puguin fer-ho. 

b) Exigirà en els moments de conversa a l’Escola una expressió correcta i precisa. 

5.4. L’Escola ensenyarà a dominar els mecanismes i comprendre el que llegeix. Per 

això: 

a) Habituarà a la lectura i a l’expressió (entonació). 

b) Desenvoluparà la seva sensibilitat envers la bellesa del llenguatge escrit. 

c) Intensificarà al final de cada cicle el treball d’aquest nivell de l’aprenentatge de forma 

que els nois i noies puguin iniciar el cicle següent amb el domini necessari. 
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d) Utilitzarà proves instrumentals que permetin un control regular d’aquesta adquisició. 

e) En farà ús regular i en totes les assignatures. 

f) Efectuarà un seguiment del procés que realitza cada nen/a. 

g) Suggerirà als pares i mares quines poden ésser les seves aportacions indicant les 

lectures escaients per cada edat. 

5.5. L’Escola ensenyarà als nois i noies a expressar-se correctament per escrit. Per 

aconseguir-ho: 

a) Habituarà als nois i noies a escriure utilitzant sistemàticament les categories 

elementals del llenguatge, i a establir una ordenació correcta en el temps i en 

l’espai. 

b) Establirà una graduació en l’adquisició del vocabulari que es consideri adient per a 

cada edat. 

c) Acostumarà a fer ús regular del diccionari. 

d) Exigirà la correcció del llenguatge oral i escrit. 

e) Habituarà al nen i nena a estructurar el seu pensament i a fer resums. 

5.6. L’Escola assegurarà el domini progressiu de la lògica del llenguatge. 

a) Es treballaran regularment des del Cicle Mitjà les categories sintàctiques bàsiques: 

subjecte, predicat, complements, nexes, ...; insistint en el seu domini.. 

5.7. L’Escola assegurarà el coneixement i domini de la numeració i el càlcul. 

a) Intensificarà al final del Cicle Inicial el treball de sumes i restes de forma que puguin 

iniciar el Cicle Mitjà amb el nivell adequat. 

b) Intensificarà al final del Cicle Mitjà el treball de les multiplicacions i divisions de 

forma que puguin iniciar el Cicle Superior amb el nivell adequat. 

c) Utilitzarà proves instrumentals que permetin un control regular d’aquestes 

adquisicions i una detecció de l’origen de les dificultats (simple mecànica, manca 

d’atenció, mala memorització, ...) 
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d) Treballarà de manera regular l’aplicació de les operacions assolides a problemes i 

situacions de la vida quotidiana. 

e) Fomentarà la pràctica regular del càlcul mental. 

5.8. L’Escola assegurarà el domini progressiu de les operacions elementals i la seva 

aplicació en problemes pràctics. Per tant: 

a) Plantejarà problemes de la vida real on aquestes operacions puguin ésser aplicades. 

b) Valorarà el procés lògic en la solució de problemes. 

c) S’introduirà l’ús de la calculadora a partir del Cicle Mitjà. 

5.9. L’Escola desenvoluparà la capacitat de sistematització, de resum, d’analitzar i 

sintetitzar informacions mitjançant la pràctica i l’anàlisi de les diferents informacions rebudes 

(esquemes, diagrames, ordenar els elements d’un programa, anàlisi de notícies, ...) 

5.10. L’Escola desenvoluparà la capacitat de formular-se hipòtesis per a: 

 Interpretar una situació difícil. 

 Solucionar problemes. 

5.11. L’Escola ajudarà a desenvolupar la memòria dels nois i noies com arxiu ordenat de 

dades necessàries. 

a) Memoritzant poesies, dites, rodolins, xifres significatives (telèfons, adreces, DNI, codi 

postal, ...), signes codificats (codi circulació, ...), estructura de l’edifici escolar, 

carrers, ... 

b) Ajudant a estudiar, en el sentit de saber ordenar allò que és essencial de les lliçons: 

fer esquemes, resums, visualitzar, memoritzar, ... 

5.12. L’Escola desenvoluparà la concentració, la tenacitat, l’ordre. 

a) Establint al llarg de la jornada escolar moments rituals de calma i de concentració: 

començar i acabar les classes, entrades i sortides, ... 

b) Establint moments o activitats de silenci obligat (treball personal, ...). 

c) Vetllant per l’ordre de les taules de treball i de les llibretes i carpetes on els nois i 
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noies hi desen els seus treballs. 

d) Exigint el compliment de determinats hàbits de treball: acabar les feines, claredat de 

la lletra, polidesa de la presentació, ... 

e) Suggerint als pares i mares de quina forma poden aconseguir-se aquests hàbits a 

casa (no es poden fer deures prop de la TV, ...) 

6. Ajudar els nois i noies a construir la seva pròpia identitat. 

6.1. L’Escola afavorirà que els nois i noies s’identifiquin amb propostes de valors. 

S’ha de fer el possible perquè els nois i noies efectuïn el procés d’apropament/distanciament 

dels adults. És indispensable  que els mestres i les mestres es guanyin la confiança i l’estima 

que els nois i noies tendeixen a atorgar-los des del primer dia. Per aconseguir-ho: 

a) Aprofitarà les reunions de pares i mares per fer-los veure que han de fomentar la 

confiança, l’estimació, les relacions humanes amb els seus fills i filles; és a dir, 

fomentar el diàleg entre pares i fills. Els pares i mares han de saber distanciar-se 

dels problemes i trobar temps per atendre’ls. 

b) Fomentarà el diàleg entre mestre/a tutor/a i alumne/a per crear un clima general de 

confiança (potenciar la tutoria) i ajudarà els nens i nenes a conèixer-se. 

c) Establirà un tracte natural, coherent, just, amigable amb els nens i nenes. 

d) Elaborarà un reglament perquè sàpiguen clarament què poden o no fer. 

e) Facilitarà el diàleg quan es produeixin situacions de conflicte. Les normes són 

necessàries perquè són font de seguretat dels nois i noies i han d’ésser redactades 

de manera positiva. 

6.2  L’Escola farà veure als nois i nois la pluralitat de valors. Aquests valors han d’arribar per 

l’acció quotidiana dels i de les mestres i de l’Escola; és a dir, es comuniquen actuant. 

Per això: 

a) Inculcarà en els nois i noies els valors de la sinceritat, honradesa, honestedat, 
autenticitat, coherència. 
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 No falsejant el nostre tracte amb ells. 

 Tractant-los amb una actitud de confiança. 

b) Educarà els nois i noies en el respecte, la tolerància, la justícia, la delicadesa en 

el tracte, l’amabilitat en vers els altres, ... valorant positivament les situacions en 

què es manifesti aquest valor i analitzant aquelles altres en què es produeixi el 

contrari. 

c) Educarà els nois i nois en la cooperació i la generositat fomentant l’hàbit de servei 

als altres. 

d) Educarà els nois i noies en una actitud activa davant la vida, el gust pel treball, 
l’esforç, la il·lusió, el goig per la feina ben feta. 

 Fomentant la iniciativa, les actituds crítiques raonades. 

 Acabant sempre totes les feines que es comencin i d’acord amb el que s’havia 

proposat. 

  Exigint rigor en els procediments de treball i en la valoració de resultats. 

 Fent-los gaudir del resultat de les feines ben fetes. 

e) Educarà els nois i noies en la valoració i l’estimació de les coses, l’austeritat i la 

senzillesa. 

 Limitant les despeses personals en les sortides. 

 Establint de manera estricta quin és el material escolar que objectivament 

necessita cada noi i noia, amb orientació prèvia als pares i mares. 

f) Educarà els nois i noies en la responsabilitat. 

 Fent-los veure que han de comprometre’s a portar a terme les decisions i acords 

presos a nivell individual i col·lectiu. 

g) Educarà els nois i noies en l’ordre i la disciplina. 

 Donant-los a conèixer les normes que s’han establert a l’escola i exigint-los el 

seu compliment. 

 Assabentant-los que una falta greu en el compliment de les normes serà tractada 

a nivell de Claustre o Consell Escolar. 

h) Educarà els nois i noies en l’autonomia i en la llibertat. 
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i) Participant en l’elaboració i revisió dels normes a nivell de classe, escola, ... i per tant 

responsabilitzant-se del seu compliment. 
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ELS DEURES DE L’ESCOLA  

EDUCACIÓ 
INFANTIL 

3r Trimestre: Préstec d’un conte 
setmanal. 

- Memoritzar comunicaion 
internivells. 

- Portar informació per 
projectes. 

- Maleta de protagonistes (P3) 
- Maleta viatgera (P4 i P5) 
-  

CICLE INICIAL 

 

Dimarts:  

- Fitxa de matemàtiques per 
dimecres 

- Dictat per preparar per dilluns + 
numeració + 3 problemes (1 full). 

Divendres:  

- Lectura de cap de setmana per 
llegir a l’aula el dilluns, en català 
o castellà (conte, recepta, 
narració...) 

2n trimestre: 

- A 2n introducció agenda 
setmanal. 

- Feines per acabar. 
- English: al final de cada 

tema fan les activitats del 
Web. 

- Maleta viatgera. 
- Preparació d’exposicions 

orals. 
 

CICLE MITJÀ 

(s’anotaran totes 

les feines a 

l’agenda, encara 

que les facin a 

l’hora d’estudi a fi 

que les famílies 

n’estiguin 

informades) 

- Dictat i càlcul setmanal + a 4t 
redacció. 

3r curs: 

- 1 poema al mes 
- Comprensió setmanal. 
- 1 llibre de lectura setmanal 

(préstec) 
- Alguna tasca diària 

 

- Feines per acabar. 
- English: al final de cada 

tema fan les activitats del 
Web. 

4t curs:  

- Préstec voluntari de llibres. 
- Estudi medi 

 

CICLE 
SUPERIOR 

(s’anotaran totes 

les feines a 

l’agenda, encara 

que les facin a 

l’hora d’estudi a fi 

que les famílies 

n’estiguin 

informades) 

- Comprensió lectora setmanal. 
- Preparació dictat setmanal. 
- Problemes setmanals. 

5è curs: 

- Expressió escrita quinzenal. 
6è curs: 

- Expressió escrita setmanal (o bé 
passar-la a net) 

- Feines per acabar. 
- Préstec de llibres voluntari. 
- Carpetes amb feines 

voluntàries. 
- Preparar exposicions orals. 
- Estudiar temes diversos. 
- English: al final de cada 

tema fan les activitats del 
Web. 
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7.-  L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES 

 L’escola treballarà l’atenció a la diversitat dels alumnes procurant que assoleixen aquelles 

competències bàsiques que els permetin assolir el seu desenvolupament personal i escolar. 

 El professorat organitzarà  l’activitat docent tenint en  compte les característiques del seu 

alumnat i la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 La Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) vetllarà i per la planificació i el seguiment 

d’aquelles actuacions destinades a l’’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat.  

Les mesures més específiques d’atenció a la diversitat poden ser organitzatives —intervenció 

de dos mestres a l’aula, agrupaments flexibles, atenció en petits grups o de manera 

individualitzada dins o fora de l’aula. 

ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 

Els mestres d’educació especial han de prioritzar l’atenció directa a l’alumnat amb necessitats 

educatives especials. 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat amb necessitats educatives especials 

ha de seguir el mateix procés que la resta d’alumnat ordinari.  Els P.I.( Plans individualitzats) 

seran els referents a tenir en compte en l’avaluació dels alumnes els quals els seus 

aprenentages hi estiguin subjectes. Aniran dirigits a l’assoliment de les competències bàsiques, 

l’autonomia personal i social (adaptació a l’aula ordinària, grup específic, grup reduït) i 

l’adquisició d’hàbits de treball. Dins les possiblitats de l’alumnat es procurarà també que puguin 

assolir aquells objectius de curs, de cicle, d’etapa que les seves capacitat els permetin. 

S’introduirà de manera progressiva el treball de la robòtica (Scratch)  i de la programàció 

amb alumnes de NEE . 

Aquestes activitats han de permetre  la creació d'històries interactives,  explorar i experimentar 

amb diferents elements als alumnes i tal com la filosofia del programa diu : 

 Reflexionar a través dels diferents projectes que hi han creat. 

 Crear animacions i activitats interactives. 

 Imaginar a partir del projecte que estiguem observant. 

 Compartir amb altres persones via on-line. 

 Jugar per aprendre. 

Pensem que la introducció i el seguiment d’aquesta filosofia també ens permetrà 
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aconseguir millorar els resultats educatius dels alumnes d’NEE. Això els ha d’ajudar a: 

 Pensar algorítmicament i aprendre a abordar problemes metòdicament. 

 Permetre guanyar comprensió sobre conceptes matemàtics  

 Oferir oportunitats per improvisar, posar a prova les seves idees, assajar i corregir 
errors, de manera que s’activin processos metacognitius. 

 Obtenir productes en les primeres aproximacions. 

 Guanyar comprensió sobre alguns conceptes matemàtics. 

 Compartir les creacions amb la comunitat. 

 Afavorir  l’ intercanvi estimulant el aprenentatge col·laboratiu. 

L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT X CURSOS/CICLES 

 
 Com atenem la diversitat? 

Cicles 1. Organitzatives referent a l’aula ordinària (Acció tutorial - tutoria entre 
iguals, tutories en petits grups o individuals- , treball cooperatiu,  
diferents tipus agrupaments, treball per racons o tallers) 

EI Es treballa per espais: en petit grup, individual o en parelles. Es realitza aquest treball 

durant diverses sessions, dins l’aula; i l’organització varia en funció de l’activitat a 

realitzar. Aquest grups es fan amb 3/4 dels alumnes de la classe de manera rotativa i 

el quart restant s’agrupa amb els alumnes de les altres classes del mateix nivell per 

aprofitar les hores de psicomotricitat i música. 

- Aules temàtiques, on habitualment es 

treballa per espais. 

- Treball amb mig grup. 

- Tallers intranivells en grups reduïts.  

- Puntualment tallers internivells. 

- Treball cooperatiu. 

- Assemblees o converses sobre les 

emocions.   

- Comunicació internivell. 
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CI La tutoria es troba implícita en hores de classe, on s’expliquen normes i/o es fa un 

treball d’educació emocional. Quan convé resoldre algun conflicte es fa de forma 

individual en el moment que es pot o bé, en el moment més oportú. 

Es fa un treball per racons amb grups heterogenis quatre sessions setmanals a 1r i 3 

sessions a 2n. Aquestes equivalen a una sessió de llengua catalana, una de plàstica, 

una de medi o castellà i una de matemàtiques.  

En algunes activitats s’inicien en la realització de treballs cooperatius. 

En les activitats diàries es combina el treball individual, en petit grup i/o en parelles. 

En les sessions de plàstica (que no pertanyen als racons) es preparen dues o quatre 

activitats diferents i els nens hi van passant per grups quinzenalment o mensual. 

Es realitza un treball personalitzat en aquells alumnes que disposen d’un Pla 

Individualitzat o d’un Pla metodològic, seguint les recomanacions i la supervisió de 

l’EAP. 

CM 

 

La tutoria es troba implícita en hores de classe, on s’expliquen normes i/o es fa un 

treball d’educació emocional. Quan convé resoldre algun conflicte es fa de forma 

individual en el moment que es pot o bé, en el moment més oportú. 

En les activitats diàries es combina el treball individual, en petit grup i/o en parelles 

.A tercer es fa un sessió setmanal de racons en llegua castellana on es treballen jocs 

lingüístics, expressió escrita, expressió oral i comprensió. 

Es realitza un treball personalitzat en aquells alumnes que disposen d’un Pla 

Individualitzat o d’un Pla metodològic, seguint les recomanacions i la supervisió de 

l’EAP. 

C.S. La tutoria es troba implícita en hores de classe, on s’expliquen normes i/o es fa un 

treball d’educació emocional. Quan convé resoldre algun conflicte es fa de forma 

individual en el moment que es pot o bé, en el moment més oportú. 

S’introdueix puntualment treball en grups cooperatius. 
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C.S.       En diverses ocasions es realitza treball en petit grup i/o en parelles. 

Es realitza un treball personalitzat en aquells alumnes que disposen d’un Pla 

Individualitzat o d’un Pla metodològic, seguint les recomanacions i la supervisió de 

l’EAP. 

Cicles 2. Altres mesures de suport més específiques que organitzem (agrupaments 
flexibles, dos mestres dins l’aula, atenció en petit grup- dins o fora d’aula-
, atenció individual – dins o fora d’aula- suport a la llengua oral i escrita) 

EI Es realitzen diverses activitats en grups reduïts esmentades en l’apartat anterior 

(treball per espais). 

El mestre de suport ofereix una atenció en petit grup dins i/o fora de l’aula depenent de 

les necessitats específiques de cada grup (SEP). 

Aquells alumnes que ho requereixen reben una atenció individualitzada o en petit grup 

de les mestres d’educció especial o audició i llenguatge. 

CI Es disposa d’un suport setmanal durant la mitja hora de pla lector que depenent de les 

necessitats del grup pot consistir en reforç, desdoblament, activitats de velocitat o 

modelatge, etc. 

Es treballen tallers matemàtics en grups més reduïts (de 3 grups se’n fan 4) i es 

procura fer un treball matemàtic de caire pràctic i experimental. 

En el cas de 2n curs el treball en racons es realitza amb dos terços dels alumnes del 

grup mentre l’altre terç realitza educació física amb la resta de companys del nivell. 

Cal procurar que els tres grups disposin del mateix horari per fer possible aquesta 

situació. 

Aquells alumnes que ho requereixen reben una atenció individualitzada o en petit grup 

de les mestres d’educció especial o audició i llenguatge. 

CI S’atenen els alumnes amb més dificultats en el SEP postlectiu, realitzant dues 

sessions quinzenals de 12:30 a 13h. 

S’atenen als alumnes d’altes capacitats en el SEP postlectiu en el mateix horari 

esmentat anteriorment. 
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CM Es disposa d’un suport setmanal durant la mitja hora de pla lector que depenent de les 

necessitats del grup pot consistir en reforç, desdoblament, activitats de velocitat o 

modelatge, etc. 

Es treballen tallers matemàtics en grups més reduïts (de 3 grups se’n fan 4) i es 

procura fer un treball matemàtic de caire pràctic i experimental. 

Un cop a la setmana es treballa es fan desdoblaments per realitzar una sessió 

d’expressió escrita i una de llengua anglesa. 

En tots els grups es disposa d’una o dues sessions en què un segon mestre dóna 

suport dins l’aula. 

Es realitza una desdoblament que alterna quinzenalment en cada grup el treball a 

l’aula d’informàtica amb l’expressió oral. 

A tercer es treballen els problemes fent agrupaments homogenis i en diferents nivells. 

Es redueix el nombre d’alumnes depenent del nivell i aprofitant la presència d’un quart 

mestre. 

 

CM S’atenen els alumnes amb més dificultats en el SEP postlectiu, realitzant dues 

sessions quinzenals de 12:30 a 13h. 

S’atenen als alumnes d’altes capacitats en el SEP postlectiu en el mateix horari 

esmentat anteriorment 

C.S. Es disposa d’un suport setmanal durant la mitja hora de pla lector que depenent de les 

necessitats del grup pot consistir en reforç, desdoblament, activitats de velocitat o 

modelatge, etc. 

Es treballen tallers matemàtics en grups més reduïts (de 3 grups se’n fan 4) i es 

procura fer un treball matemàtic de caire pràctic i experimental. 

Un cop a la setmana es treballa es fan desdoblaments per realitzar una sessió 

d’expressió escrita i una de llengua anglesa. 

En tots els grups es disposa d’una o dues sessions en què un segon mestre dóna 

suport dins l’aula. 
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CS A cinquè es realitzen 3 sessions de matemàtiques i una de llengua catalana en grups 

flexibles per tal de reduir el nombre d’alumnes. 

Aquells alumnes que ho requereixen reben una atenció individualitzada o en petit grup 

de les mestres d’educció especial o audició i llenguatge. 

S’atenen els alumnes amb més dificultats en el SEP postlectiu, realitzant dues 

sessions quinzenals de 12:30 a 13h. 

S’atenen als alumnes d’altes capacitats en el SEP postlectiu en el mateix horari 

esmentat anteriorment. 

 

ORGANITZACIÓ SEP  
 
El Suport Escolar Personalitzat és un mecanisme que ha de permetre trobar els mecanismes 

de suport més adequats a l’alumnat especialment a aquells que mostren especial dificultat en 

l’assoliment de les competències bàsiques de llengua i matemàtiques 

 

ORGANITZACIÓ SEP LECTIU A P-5 

Cada tutora valora quins nens són candidats ha rebre aquest suport personalitzat 

Criteris que utilitzem : 

 Quan s’observa  que un alumna/e té  dificultats o bloqueig en algun 

aprenentatge  i li  costa seguir el ritme de l'aula.  

 Nens insegurs que en petit grup es senten millor i es reforcen positivament 

Treball que es realitza: 

 Es realitza un treball global i  personalitzat atent les necessitats de cada nen; 

atenció, raonament, aprenentatge de la lectura i l’escriptura, pensament 

matemàtic.... 

 

SEP POST-LECTIU AL CICLE INICIAL. 

*Criteris a l’hora de decidir els alumnes que fan SEP. 
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CATALÀ 
 
 Alumnes que ens arriben de P-5 sense ser alfabètics. Seguim les recomanacions de 

les mestres d’e. Infantil. 

 Prioritzem els alumnes que no tenen el nivell de lecto-escriptura desitjat: es deixen 

lletres, ajunten o separen les paraules incorrectament, no fan una bona discriminació 

dels sons...  

 Alumnes que tenen un nivell de lectura baix i els costa la comprensió. 

 Quan l’alumne/a mostra molta inseguretat o es constata un bloqueig en algun 

aspecte. 

 Quan un alumne/a suspèn la llengua.  

 Seguin criteris de la CAD. .(Alumnes amb qualificació superior a suficient caldrà el 

vistiplau de la CAD) 

 

      MATEMÀTIQUES 
 

 Alumnes que presenten dificultats quant a numeració, càlcul o problemes. 

 Quan l’alumne/a mostra inseguretat o es constata un bloqueig en algun dels 

apartats citats anteriorment. 

 Quan un alumne/a suspèn l’assignatura. 

 Seguin criteris de la CAD. .(Alumnes amb qualificació superior a suficient caldrà el 

vistiplau de la CAD) 

 

Treball que es realitza  de llengua 

 

 Exercicis de discriminació fonològica ( mots que acaben o comencen amb el mateix 

so, relacionar sons/grafies, síl·labes...) 

 Ordenació de paraules per aconseguir una frase significativa. 

 Petits dictats, primer de paraules i més endavant de frases. 

 Jocs de memòria visual de paraules que s’han treballat o bé per assegurar una 

norma ortogràfica. 

 Escriptura de frases a partir d’una estructura concreta. 

 Lectura de diferents tipus de textos per millorar l’agilitat lectora. 

 Comentaris i exercicis de comprensió, tant a nivell oral com escrit. 

Treball que es realitza de matemàtiques    
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 Activitats amb material: comptar, ordenar de forma ascendent i descendent... 
 Resolució de problemes presentats de diferents maneres. 
 Estratègies de càlcul mental per tal d’augmentar-ne la velocitat. 
 Operacions bàsiques. 
 Concepte de unitat i desena amb material. 

 
ALUMNES D’ALTES CAPACITATS. 

 

 Assisteixen al SEP d’atenció singularitzada els alumnes d’altes capacitats diagnosticats 

com a tals.   

 Els grups es fan tenint en compte els cicles i no els nivells, sempre que es pugui. En cas 

que s’excedeixin els 8 alumnes per cicle es procurarà que en aquell grup hi hagi dos 

mestres. 

 

Treball que es realitza al SEP d’altes capacitats 

 

 S’hi realitzen activitats que potenciïn la creativitat, el treball en equip, la resolució de 

reptes, la descoberta i l’ús de les noves tecnologies, el raonament lògic, l’expressió 

artística, etc. Així mateix es potencia la constància en el treball a partir de la realització 

d’activitats que tinguin un inici, un procés i un final. 

 De manera puntual, es realitzen activitats conjuntes amb els alumnes dels tres cicles  a 

fi d’afavorir la relació entre alumnat de característiques i necessitats semblants i amb el 

propòsit de resoldre algun tipus de repte en petit grup. 

 Per la mateixa organització del SEP d’altes capacitats, un cop començat, no es 

permeten noves incorporacions fins el curs següent, a no ser que el/la mestra 

responsable del grup ho consideri oportú. 

 

SEP POST-LECTIU AL CICLE MITJÀ 

 
*Criteris a l’hora de decidir els alumnes que fan SEP. 

 

CATALÀ 
 
 Alumnes que ens arriben de 2N  amb dificultats de llengua i mates.  
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 Seguim les recomanacions de la CAD. .(Alumnes amb qualificació superior a 

suficient caldrà el vistiplau de la CAD) 

 Alumnes que suspenen la matèria. 

 

      MATEMÀTIQUES 
 

 Alumnes que presenten dificultats quant a numeració, càlcul o problemes. 

 Quan l’alumne/a mostra inseguretat o es constata un bloqueig en algun dels 

apartats citats anteriorment. 

 Seguin criteris de la CAD. .(Alumnes amb qualificació superior a suficient caldrà el 

vistiplau de la CAD). 

 Quan un alumne/a suspèn l’assignatura. 

 

Treball que es realitza  de llengua 

 

 Comentaris i exercicis de comprensió, tant a nivell oral com escrit. (PDI) 

 Treball d’ortografia sistemàtica adequada als temes que s’estiguin treballant a l’aula 

en aquells moments. 

 Escriptura sistemàtica (quaderns Escoltem, Parlem, Escrivim). 

 Treball d’expressió escrita a partir de les pautes donades a l’aula. (edu 365.cat) 
 Treball amb suport TIC de conceptes treballats a l’aula. 

 Exercicis a fi de millorar la velocitat lectora dels alumnes 

 

Treball que es realitza de matemàtiques    

 

 Resolució de problemes presentats de diferents maneres potenciant el treball 

individualitzat. 
 Estratègies de càlcul mental per tal d’augmentar-ne la velocitat. 
 Treball puntual de reforç amb els alumnes dels temes treballats en aquell moment a 

l’aula. 
 Treball de percepció, memòria, numeració,...amb suport TIC (Activa tu mente). 

 Treball amb suport TIC de conceptes treballats a l’aula. 

 Operacions bàsiques. 
 Activitats de reforç dels continguts, en diversos formats: a l’ordinador, activitats de 
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jclic, pàgines web diverses (divisió per dues xifres, fraccions, mesures). 

 Jocs de taula: dòminos, oques, parxís. 

 Anticipació de continguts, per millorar la participació en el grup classe.  

 ALUMNES D’ALTES CAPACITATS. 
 

 Assisteixen al SEP d’atenció singularitzada els alumnes d’altes capacitats diagnosticats 

com a tals.   

 Els grups es fan tenint en compte els cicles i no els nivells, sempre que es pugui. En cas 

que s’excedeixin els 8 alumnes per cicle es procurarà que en aquell grup hi hagi dos 

mestres. 

 Aquest curs escolar hi assisteixen 3.de 3r i 2.de 4t. També hi assisteix 1 alumna de 5è 

que ha estat promocionada de nivell en el 3r trimestre. 

 

Treball que es realitza al SEP d’altes capacitats 

 

 S’hi realitzen activitats que potenciïn la creativitat, el treball en equip, la resolució de 

reptes, la descoberta i l’ús de les noves tecnologies, el raonament lògic, l’expressió 

artística, etc. Així mateix es potencia la constància en el treball a partir de la realització 

d’activitats que tinguin un inici, un procés i un final. 

 De manera puntual, es realitzen activitats conjuntes amb els alumnes dels tres cicles  a 

fi d’afavorir la relació entre alumnat de característiques i necessitats semblants i amb el 

propòsit de resoldre algun tipus de repte en petit grup. 

 Per la mateixa organització del SEP d’altes capacitats, un cop començat, no es 

permeten noves incorporacions fins el curs següent, a no ser que el/la mestra 

responsable del grup ho consideri oportú. 

 

SEP POST-LECTIU AL CICLE SUPERIOR 

 

*Criteris a l’hora de decidir els alumnes que fan SEP. 

 

CATALÀ 
 
 Alumnes que ens arriben de 4T  amb dificultats de llengua. 

  Seguim les recomanacions de la CAD.(Alumnes amb qualificació superior a 
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suficient caldrà el vistiplau de la CAD) 

 Alumnes amb dificultats d’expressió escrita i comprensió lectora i escrita... 

 Alumnes amb la matèria suspesa. 

 

      MATEMÀTIQUES 
 

 Alumnes que presenten dificultats quant a numeració, càlcul o problemes. 

 Quan l’alumne/a mostra inseguretat o es constata un bloqueig en algun dels 

apartats citats anteriorment. 

 Seguin criteris de la CAD. .(Alumnes amb qualificació superior a suficient caldrà el 

vistiplau de la CAD) 

 Quan un alumne/a suspèn l’assignatura. 

 

Treball que es realitza  de llengua 

 

 Comentaris i exercicis de comprensió, tant a nivell oral com escrit. 

 Treball d’ortografia sistemàtica adequada als temes que s’estiguin treballant a l’aula 

en aquells moments. 

 Treball d’expressió escrita i ortografia sistemàtica. 

 Treball amb suport TIC de conceptes treballats a l’aula. 

 

Treball que es realitza de matemàtiques    

 

 Resolució de problemes presentats de diferents maneres. 
 Estratègies de càlcul. 
 Operacions bàsiques i treball de problemes. 
 Treball amb suport TIC de conceptes treballats a l’aula. 

 Treball de percepció, memòria, numeració,...amb suport TIC (Activa tu mente) 

 

ALUMNES D’ALTES CAPACITATS. 
 

 Assisteixen al SEP d’atenció singularitzada els alumnes d’altes capacitats diagnosticats 

com a tals.   

 Els grups es fan tenint en compte els cicles i no els nivells, sempre que es pugui. En cas 

que s’excedeixin els 8 alumnes per cicle es procurarà que en aquell grup hi hagi dos 

mestres. 
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 Aquest curs escolar hi assisteixen 7 alumnes de 5è i 4de 6è 

 

Treball que es realitza al SEP d’altes capacitats 

 

 S’hi realitzen activitats que potenciïn la creativitat, el treball en equip, la resolució de 

reptes, la descoberta i l’ús de les noves tecnologies, el raonament lògic, l’expressió 

artística, etc. Així mateix es potencia la constància en el treball a partir de la realització 

d’activitats que tinguin un inici, un procés i un final. 

 De manera puntual, es realitzen activitats conjuntes amb els alumnes dels tres cicles  a 

fi d’afavorir la relació entre alumnat de característiques i necessitats semblants i amb el 

propòsit de resoldre algun tipus de repte en petit grup. 

 Per la mateixa organització del SEP d’altes capacitats, un cop començat, no es 

permeten noves incorporacions fins el curs següent, a no ser que el/la mestra 

responsable del grup ho consideri oportú. 

 

ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB ALTES CAPACITATS. CRITERIS GENERALS 

Una de les  prioritats que contempla l’escola és implementar l’atenció als alumnes amb altes 

capacitats. Això es farà a partir de la creació d’un SEP per alumnes d’altes capacitats. Aquest 

SEP es farà els mateixos dies que els altres alumnes i serà coordinat per la mestra d’E 

Especial. Es crearà un SEP a cada cicle. 

Pensem que a l’escola s’organitzen i s’estableixen activitats destinades a atendre les NEE per 

la banda baixa , però que costa establir estratègies i dissenyar recuros destinats a tendres les 

NEE per la banda alta. És per això que l’escola no vol deixar de banda aquest alumnat i 

n’implementa aquesta atenció específica i coordinada des de l’aula d’E Especial, entenent-la 
com a atenció a la diversitat per la banda alta. 

 
 

Al SEP d’atenció singularitzada no s’hi treballaran continguts curriculars sinó que s’hi 

realitzaran activitats que potenciïn la creativitat, el treball en equip, la resolució de reptes, la 

descoberta i l’ús de les noves tecnologies, el raonament lògic, l’expressió artística, etc. Així 

mateix es potenciarà la constància en el treball a partir de la realització d’activitats que tinguin 

un inici, un procés i un final. 

De manera puntual, es realitzaran activitats conjuntes amb els alumnes dels tres cicles  a fi 

d’afavorir la relació entre alumnat de característiques i necessitats semblants i amb el propòsit 

de resoldre algun tipus de repte en petit grup. 
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Un cop començat el SEP no es permetran noves incorporacions fins el curs següent, a no ser 

que el/la mestra responsable del grup ho consideri oportú. 

 

ATENCIÓ A L’ALUMNAT NOUVINGUT 

L’escola donarà una resposta personalitzada per garantir l’aprenentatge de la llengua, l’accés 

al currículum comú, els processos de socialització i procurarà establir criteris metodològics 

ialhora que procurarà disposar d’aquells  materials curriculars que facilitin la integració a les 

aules ordinàries des del primer moment de l’alumnat nouvingut. 

ACOLLIDA I INTEGRACIÓ DE L’ALUMNAT 

 A fi d’aconseguir una bona acollida i integració de tot l’alumnat l’escola proporcionarà a les 

famílies la informació adequada sobre el funcionament del centre i garantirà una comunicació 

eficient amb les famílies.v.- metodologia. avaluació. organització dels cicles  

 



 

PLA D’ACOLLIDA ESCOLA DR SOBREQUÉS 

Actuació  Responsable  Quan es fa? Observacions 

1.1. Rebuda: 

 Salutació. 

 Organigrama del centre. 

 Tipologia d’escola i relacions institucionals.  

 Trets definitoris:  

- Filosofia de centre. Línia pedagògica. Projectes. Relacions personals. 

- Socialització llibres. Documents.... 

• Organització general. 

- Criteris generals de funcionament. 

 

 

Equip directiu 

 

 

 

 

 

Primer dia de 

curs o de 

treball. 

 

 

Atenció 

individual o 

conjunta al 

despatx de 

direcció. 

1.2. Horaris i documents: 

• Horari de l’alumnat i del mestre/a. 

• Calendari de festes  i inici de curs. 

• Llistes d’alumnat. 

• Formularis diversos com: absentisme, parte d’accidents, model d’actes 

d’avaluació, ... 

 

Cap d’estudis 

Administratiu. 

 

Primer dia de 

curs o de 

treball. 

 

1.
 

R
eb

ud
a 

de
 m

es
tre

s 
no

us
 

 

1.3. Informació administrativa: 

 Completar fitxa de dades personals del mestre/a. 

 Calendari. 

 Informació sobre material i reprografia. 

 

Secretari. 

Administratiu. 

Encarregada 

material. 

 

Primer dia de 

curs o de 

treball. 
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1.4. Presentació. 

 Coordinador del cicle. 

 Mestre/a paral·lel/a de nivell, de matèria. 

 Altres mestres del claustre i/o professional que treballen al centre. 

 

Equip directiu. 

Coordinador/a 

cicle 

 

Primer dia de 

curs o de 

treball. 

 

 1.5 Visita del centre. Coordinador/a 

cicle 
  

1.6  Educació Infantil 

 Quan arribi un/a mestre/a nou a mig curs (substitut, interí, ...),  el 

coordinador/a l’acollirà i, sempre que sigui possible, es quedarà a la 

classe per fer-li suport. 

 

Coordinador/a 

E.I. 

 

Un matí o 

una tarda 

 

 A
co

llid
a 

d’
al

um
ne

s 
no

us
 

2.1. Alumnes  de P3 

 Convocatòria dels pares i alumnes de P3. 

 Benvinguda per part de: 

 Equip directiu. Representant AmiPA. Representant  Ajuntament. 

 Coordinador/a d’Educació Infantil. 

 Explicació d’una o d’un recull d’experiències. 

 Lliurament d’una carpeta amb documentació vària i full informatiu de la 

reunió de pares. Es fa x correu elctrònic a totes les famílies. 

 Benvinguda dels i les  alumnes d’E.Infantil 

 Portes obertes per les classes d’E.Infantil. i de Primària. 

 

Equip directiu 

 

Última 

quinzena de 

maig / 

Primera 

quinzena del 

mes de juny 

 

 

Primer al 

Polivalent. 

 

7 

 

 

Després, al pati 

del Parvulari. 
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2.2 Alumnes nouvinguts. 

 El tutor/a presenta el nou/nova alumne/a a la classe. 

 Un/ nen/a tutor/a s’encarrega  d’ensenyar-li les dependències del centre 

i al llarg d’una setmana com a mínim  té cura que no quedi sol/a a les 

hores d’esbarjo, excursions, treballs en grup, ... 

 

El tutor/a 

 

Primera 

setmana de 

classe. 

 

3.
 A

da
pt

ac
ió

 d
el

s 
al

um
ne

s 
de

 P
-3

 

3.1. Adaptació alumnes de P3 

 Durada: quatre dies. 

 Uns alumnes faran dos dies al matí i dos a la tarda i els altres alumnes 

a la inversa, dues tardes i dos matins. 

 En aquests dies no es quedaran al menjador. 

 Durant aquest temps es permetrà que els pares/mares puguin entrar a 

l’aula algun dia. 

 Podran sortir ¼ d’hora abans al pati. 

 Durant el mes de setembre hi haurà un/a mestre/a de suport. 

 Les monitores de menjador vindran a buscar els nens que es quedin al 

menjador, a partir del cinquè dia,  ¼ d’hora abans durant els primers 

quinze dies. 

 Les tutores de P3 acompanyaran els nens i nenes al menjador durant la 

primera setmana. 

 

 

Primera 

setmana del 

curs. 

 

 

 



 

 

 

 

Resolució del director del centre educatiu ESCOLA DR. SOBREQUÉS de BESCANÓ, 

per la qual aprova el projecte educatiu de centre. 

 

 

Com a director/a del centre ESCOLA DR. SOBREQUÉS  de BESCANÓ, i en aplicació 
de les competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
de Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora 
de la qualitat educativa, d’acord amb la  Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual 
s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-
2018, i d’acord amb el parer del Consell Escolar, segons consta a l’acta de la sessió de 
data 4 d’octubre de 2017. 
 

 

RESOLC: 

 

1. Aprovar el projecte educatiu de centre, que s’adjunta a l’annex d’aquesta 
resolució, per al període 2017-2019.  

 

2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a conèixer a 
tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest projecte estarà a disposició de 
l’Administració educativa. 

 
 
 
Bescanó, 4 d’octubre de 2017 
 
 
El/La director/a 
 
 
 
 
Ramon Ministral Fita 
 

 


