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0. Introducció 

Entenem l’escola com un espai d’acompanyament en els processos de vida 

dels infants, on les famílies també hi formen part. Un espai on els infants se 

sentin  reconeguts, valorats, acceptats, estimats i on es respecti la seva 

diversitat, perquè  puguin créixer en equilibri i benestar.  

Per a fer-ho realitat, necessitarem mètodes pedagògics centrats en 

metodologies actives i vives. 

Apostem perquè l’estreta relació entre límits i llibertat permeti un 

acompanyament centrat en la protecció i la seguretat, vetllant en tot moment 

perquè prevalgui el sentit de responsabilitat per sobre de l’obediència. 

Totes les activitats que es  realitzen a la nostra escola van encaminades a fer 

possible el desenvolupament global dels nostres alumnes per arribar a la seva 

Educació Integral, dins el món que els ha tocat viure, donant-los-hi una base 

crítica que els permeti la capacitat de transformació de la realitat social. 

1. Context 

L’Escola Enxaneta va néixer l’any 1968 com a Cooperativa de Pares, 

posteriorment va ser Cooperativa de Pares i Mestres, passant per ser escola 

integrant del Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana (CEPEPC), fins 

a la plena integració dins la xarxa d’Escoles Públiques de Catalunya l’octubre 

de 1985. 

L’edifici està situat al casc antic de la ciutat, en un antic convent que al llarg de 

la seva història, que s’inicia a finals de l’Edat Mitjana, ha sofert successives 

modificacions. 

Té el privilegi de combinar d’una manera harmoniosa i equilibrada la part 

funcional de l’edifici amb la part històrica i patrimonial del convent. 

Tots aquests elements donen un aire singular a l’edifici i  eines als mestres per 

educar als infants en la sensibilitat artística i el respecte al Patrimoni. 

Els alumnes de la nostra escola són, en la seva majoria de la ciutat de Valls. 

Històricament, han provingut d’una classe social mitjana, si bé últimament hi ha 

més afluència d’alumnes que provenen de famílies que vénen de fora i 

d’alumnes pertanyents a classes socialment desfavorides. El nostre centre és 

un centre de complexitat B. Té un 24% d’alumnes provinents de famílies 

nouvingudes. 

 

 

2. Principis rectors, caràcter propi i identitat 

 

 Ús del català com a llengua vehicular d’aprenentatge. 

 Es compleixen els principis rectors que contempla l’article 2 de la LEC 

 Es respecten els principis contemplats en l’article 93 de la LEC 
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 Escola catalana i arrelada a l’entorn 

- Ens identifiquem com una escola catalana en quant que aquesta és la 

llengua vehicular i bàsica. 

- Realitzem l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura en català. 

- Traspassem la cultura, la història, la llengua i els costums que són els de 

Catalunya. I a partir d’aquí eixamplem l’àmbit dels aprenentatges a altres 

realitats. 

 

 Escola pluralista, integradora 

- Mantenim el màxim respecte per la diversitat ètnica, cultural, religiosa i 

política en línia amb els valors democràtics imperants a la nostra societat i 

en els principis reflectits en la Declaració dels drets humans i en la 

Declaració dels drets dels infants. 

- Rebutgem qualsevol discriminació per qüestions ètniques, culturals, 

religioses, polítiques o de gènere. 

- Promovem el diàleg i la solució pacífica de conflictes davant de qualsevol 

acte de violència. 

 

3. Qui som? 

Som una escola: 

 Atenta 

 Solidària 

 Oberta 

 Acollidora 

 Participativa 

 Dialogant 

 Compromesa amb el medi ambient 

On 

 L’aprenentatge és actiu, vivencial i significatiu. 

 Els infants són els protagonistes. 

 Es té cura de les persones. 

 Es tenen en compte les emocions.  

 L’espai educa. 

 Flueix la creativitat. 

 Les famílies formen part del projecte. 

 Els mestres acompanyen en el procés d’aprenentatge. 
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4. El Nostre projecte 

Els principis que fonamenten el projecte, i a partir dels quals es concretaran els 

objectius i les línies d’actuació, són: 

 

 Les necessitats afectives, fisiològiques, d’autonomia, de moviment i 

d’activitat que tenen les criatures. 

 El desig d’aprendre de l’infant. 

 L’accés al coneixement sense imposició. 

 L’infant com a generador de cultura. 

 El respecte per la creativitat innata de la persona. 

 El creixement i l’aprenentatge a través de les relacions amb els altres, 

amb les famílies, els altres adults i les criatures. 

 L’entorn com a espai per proporcionar estímuls i experiències que 

facilitin el desenvolupament de totes les dimensions de la persona.  

 L’infant és qui pren la iniciativa en el propi aprenentatge i marcarà el seu 
propi ritme. 

 L’aprenentatge vivencial i actiu. Un entorn facilitador de material on 
l’infant pugui descobrir, tocar, sentir i explorar de manera autònoma. 

 L’educació emocional, a partir d’un acompanyament emocional, 

d’escolta, de vincle, de respecte, d’empatia d’un adult disponible. 

 El currículum viu que es genera en l’acció. Allò que s’aprèn és allò que 

esdevé viu per a la persona i el grup.  

 Objectius a assolir 

 

 Potenciar un clima de respecte per les altres persones i per les diferents 

maneres de pensar. 

 Tenir cura de totes les persones que formen la comunitat educativa. 

 Donar prioritat a les relacions interpersonals dins la comunitat educativa. 

 Vetllar perquè es mantinguin i es respectin tots els principis d’escola viva 

i activa dins del marc d’escola avançada. 

 Fomentar un clima de convivència basat en el respecte i la confiança. 

 Treballar amb sensibilitat i cura per atendre totes les diversitats a través 

d’una mirada amorosa. 

 Crear empaties amb els infants, famílies i mestres com a clau d’una 

relació harmoniosa que tingui en compte tota la comunitat educativa. 

 Fomentar el treball compartit i cooperatiu dins d’un clima de col·laboració 

i participació. 

 Vetllar perquè tots els membres de la comunitat educativa se sentin 

integrats, acollits i que formen part del projecte d’escola. 

 Tenir cura de que les famílies se sentin acollides i valorades. 

 Assegurar que totes les criatures se senten còmodes i estimades dins 
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l’escola. 

 Fomentar la responsabilitat de cada un dels membres de la comunitat. 

 Apropar l’escola a l’entorn, per tal que s’hi senti arrelada. 

 Treballar de manera conjunta i coordinada amb l’AMPA de l’escola. 

 

5. Què treballem? 

Al finalitzar l’Educació Primària, els alumnes han d’haver assolit les següents 

competències: 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

2. Competència matemàtica 

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

4. Competència artística i cultural 

5. Competència digital 

6. Competència social i ciutadana 

7. Competència d’aprendre a aprendre 

8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. 

Els alumnes treballen en cadascun dels cursos de l’etapa les àrees de  

coneixement següents. Cada àmbit estableix les seves pròpies competències 

bàsiques, agrupades en dimensions.: 

a) Àmbit lingüístic:  

 Àrea de llengua catalana i literatura 

 Àrea de llengua castellana i literatura 

 Àrea de primera llengua estrangera. 

Dimensions de l’àmbit : 

 Dimensió comunicació oral 

 Dimensió comprensió lectora 

 Dimensió expressió escrita 

 Dimensió literària 

 Dimensió plurilingüe i intercultural 

 b) Àmbit matemàtic:  

 Àrea de matemàtiques.  

Dimensions de l’àmbit: 

 Dimensió resolució de problemes 

 Dimensió raonament i prova 

 Dimensió connexions 

 Dimensió comunicació i representació 
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c) Àmbit de coneixement del medi:  

 Àrea de coneixement del medi natural  

 Àrea de coneixement del medi social i cultural.  

Dimensions de l’àmbit: 

 Dimensió món actual 

 Dimensió salut i equilibri personal 

 Dimensió tecnologia i vida quotidiana 

 Dimensió ciutadania 

 

d) Àmbit artístic:  

 Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa.  

Dimensions de l’àmbit: 

 Dimensió percepció, comprensió i valoració 

 Dimensió interpretació i producció 

 Dimensió imaginació i creativitat 

e) Àmbit d’educació física:  

 Àrea d’educació física. 

Dimensions de l’àmbit: 

 Dimensió activitat física 

 Dimensió hàbits saludables 

 Dimensió expressió i comunicació corporal 

 Dimensió joc motor i temps de lleure 

 f) Àmbit d’educació en valors 

.Dimensions de l’àmbit: 

 Dimensió personal 

 Dimensió interpersonal 

 Dimensió social 

g) Àmbit digital 

Dimensions de l’àmbit: 

 Dimensió instruments i aplicacions 

 Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de 

treball i d’aprenentatge 
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 Dimensió de comunicació interpersonal i col·laboració 

 Dimensió de ciutadania i civisme digital 

 

Objectius a assolir: 

 Assolir els nivells competencials marcats pel currículum.  

 Acompanyar i respectar els processos de vida dels infants. 

 Respectar la manera de ser de cada criatura i  la seva diversitat. 

 Fomentar el creixement dels infants de manera que esdevingui en un 

marc d’equilibri i benestar personal i emocional. 

 Acompanyar-los en el seu progrés en la pròpia autonomia i 

autoregulació. 

 Afavorir que l’infant vagi adquirint una responsabilitat pròpia, que no 

sigui simple obediència. 

 Treballar pel desenvolupament de l’autorealització: desenvolupament de 

totes les potencialitats i construcció d’aprenentatges diferenciats 

(processos motrius, emocionals, socials i cognitius). 

 Vetllar pel un bon clima de diàleg, respecte, ajuda mútua i treball 

cooperatiu. 

 

6. Estratègies i línies d’actuació  

Els infants 

 

Creiem en la importància de formar infants en la reflexió a partir de la 

investigació i l’acció, del treball en equip, de plantejaments globalitzats i dins 

d’un marc que potencií l’autoaprenentatge en tot moment. Per tot això les 

metodologies de treball han de ser actives i al servei dels infants. Hem de crear 

espais de diàleg i escolta que fomentin la convivència, la participació i la 

cooperació.  

Les actuacions  han de respectar els processos de vida dels infants i han de 

tenir en compte aspectes motrius, afectius, emocionals, socials i cognitius. 

L’atenció individualitzada ha de donar resposta a les necessitats particulars de 

cada infant.  

Introduirem  progressivament  límits amb sentit que permetin progressar en la 

llibertat de l’Infant. 
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Organització 

 

Organitzem l’escola en comunitats. Aquestes comunitats, respecten la 

distribució que tenen les aules a l’escola en tres pisos. Així les comunitats 

quedaran definides de la següent manera:  

 Comunitat de Petits (P3,P4 i P5) que estan a la planta baixa de l’edifici. 

 Comunitat de Mitjans (1r, 2n i 3r) que es troben a la primera planta de 

l’edifici. 

 Comunitat de Grans (4t, 5è, i 6è) que són a la segona planta de l’edifici. 

Les entrades, a la comunitat del Petits i Mitjans seran relaxades i amb 

acompanyament de les famílies.  

 A la comunitat de petits, les entrades relaxades seran entre les 9h i ¼ de 

10h. 

 Durant el mes de setembre, i coincidint amb el període d’adaptació, les 

famílies de P4 i P5 que ho considerin necessari, podran allargar aquesta 

estona fins que calgui. 

 Les famílies de P3, i per tal de poder fer una adaptació tranquil·la, durant 

el primer trimestre, podran allarga el que calgui la seva presència dins 

l’aula. 

 A la comunitat de mitjans les entrades relaxades seran entre les 9h i les 

9 i 10 minuts, amb acompanyament de les famílies si els infants així ho 

desitgen. 

Treballem amb ambients lliures. Aquesta manera de treballar, permet una 

atenció a la diversitat en tots els moments del dia. 

Els ambients lliures són espais que respecten la diversitat, que tenen en 

compte en tot moment el ritme individual de cada infant. Els mestres 

acompanyen en aquest procés d’aprenentatge. En fan una   observació directa 

i contínua. 

Per a que aquests espais funcionin, han d’estar preparats perquè 

l’aprenentatge es generi. Els materials es troben exposats, a disposició dels 

infants, permetent que cada criatura gestioni els seus  propis processos de 

desenvolupament en el coneixement,  sempre amb l’acompanyament del 

mestre o de la mestra. 

Els ambients d’aprenentatge han de ser motors per la reflexió, per 

l’experimentació, pel descobriment, per la manipulació. Cada infant hi ha de 

poder aprendre al seu ritme.  

Els infants són creatius per naturalesa, i l’escola ha d’afavorir aquesta 

potencialitat. Cal que l’entorn sigui ric en estímuls. Cal un espai exterior que 

ofereixi possibilitats diverses: jardí, hort, espai d’observació, manipulació i de 

descobriments. 
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Es substitueixen els llibres de text de les aules, per donar pas als materials 

manipulatius, als llibres de consulta, als tallers i als espais d’investigació i 

creació.  

El nostre objectiu seria aconseguir la jornada continuada, ja que estem 

convençuts de que les franges horàries del matí, milloren el rendiment escolar, 

a més de la convivència familiar. Mentre això no sigui possible, l’horari escolar 

serà de les 9 del matí a 2/4 1h del migdia i de 2/4 de 3 a les 4h de la tarda. 

L’horari es reparteix per franges. En cada franja s’ofereix diferents propostes i 

els especialistes s’integren dins d’aquestes franges.  No parlarem de matèries 

sinó d’ambients, projectes, propostes, caixes d’investigació...  

L’escola ofereix activitats lliures i activitats dirigides. Ambdues metodologies de 

treball es planifiquen a partir del currículum prescriptiu del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Les activitats lliures es desenvolupen dins dels ambients preparats per 

aprendre i conviure, on els infants investiguen i es manifesten de manera 

espontània. D’aquesta manera donem resposta al desenvolupament de totes 

les potencialitats i dimensions de la persona. Aquests ambients són espais 

d’autoaprenentatge.  

Les activitats dirigides es concreten en propostes, tallers i projectes 

globalitzats. D’aquesta manera oferim als infants el descobriment de materials, 

la presa de decisions davant de diverses propostes, el treball cooperatiu. 

L’observació i evolució en els ambients lliures ens permeten planificar aquestes 

activitats tenint en compte el moment en què es troben els infants. Si cal se li 

faran propostes dirigides per tal d’assolir els objectius curriculars que ens hem 

proposat. 

En el procés, les mestres no ensenyem sinó que preparem els espais 

adequadament i acompanyem els infants, els observem, hi som presents, 

proposem, provoquem situacions, però no condicionem. Volem afavorir 

l’autonomia en l’aprenentatge i  potenciar les intel·ligències múltiples. 

Hem de crear espais on l’emoció hi tingui cabuda, espais segurs, amb la 

presència d’adults disponibles. 

Tots els contextos educatius que proposem han de facilitar l’autonomia i la 

possibilitat de regular els propis processos motrius, emocionals, socials i 

cognitius, respectant el ritme de cada infant. 

La implementació d’aquesta metodologia és progressiva. S’ha iniciat a la 

comunitat de petits i mitjans i es preveu que el curs 2020-2021 ja estigui 

totalment implementada a totes les comunitats. 

Mestres 

Els mestres són el motor que fa funcionar l’engranatge d’aquesta comunitat 

educativa que es nodreix de tots i cada un dels seus membres. Una comunitat 

formada per diferents individualitats, però amb un objectiu comú i molt clar: 

Acompanyar les criatures en el seu pas per l’escola, ajudar-los a créixer com a 
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persones, donant-los-hi la confiança i el respecte que es mereixen, 

proporcionant-los-hi el que necessiten en cada moment, sense avançar-nos a 

les seves necessitats, deixant-los aprendre al seu ritme, sense imposar-los-hi 

cap aprenentatge per al que no estiguin preparats, facilitant-los-hi tots els 

materials perquè puguin manipular i descobrir per ells mateixos i intentar que 

els infants se sentin a l’escola tan acompanyats com a casa.  

Per tot això, els mestres necessitem el suport i la confiança de les famílies, la 

seva complicitat i participació en tots els projectes que afecten l’educació dels 

seus fills. Creiem que sense aquesta confiança, complicitat i respecte, una 

escola no té futur. 

També volem que formin part d’aquesta comunitat educativa totes aquelles 

persones que d’una manera més directa o indirecta, estan amb contacte amb 

els nostres infants. Vetlladors, psicopedagogs, logopedes, fisioterapeutes, 

cuineres i monitors, personal de serveis, secretària, conserge i tothom que fa 

de l’escola un lloc més acollidor perquè les criatures se l’estimin com ens 

l’estimem nosaltres. 

L’escola està organitzada de la següent manera: 

 Equip directiu.  

L’equip directiu haurà de: 

 Vetllar perquè totes les persones que formem part del projecte sentin la 

responsabilitat de formació contínua. 

 Mantenir sempre una actitud d’escolta i de compartir amb el claustre de 

mestres. Actuar tenint sempre en compte els diversos punts de vista i les 

diferents opinions sobre el creixement i desenvolupament del projecte 

d’escola. 

 Vetllar per l’elaboració/revisió/actualització del Projecte Educatiu de 

Centre, amb tots els documents que en formen part: normes 

d’organització i funcionament del centre, projecte curricular de centre, 

memòria anual, projecte lingüístic, pla d’acollida, programació general 

anual… 

 Gestionar de manera òptima els recursos materials i humans. 

 Dur a terme iniciatives i projectes de l’entorn que tinguin sentit pel nostre 

projecte educatiu.  

 Treballar conjuntament i en equip en tots els aspectes de gestió i 

organització de l’escola. 

 Treballar conjuntament amb l’AMPA en la definició/valoració de totes les 

activitats que es proposen des d’aquesta associació de manera que 

mantinguin un fort lligam i una forta coherència amb el projecte educatiu 

i pedagògic de l’escola. 
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 Treballar conjuntament amb l’AMPA de l’escola i amb les comissions de 

treball de famílies i mestres per tal que les actuacions de l’AMPA i les 

comissions siguin coherents amb el projecte educatiu de l’escola. 

 Potenciar el treball cooperatiu i en equip 

 Equip de coordinació.  

És l’òrgan on es prenen totes les decisions que afecten a l’escola. Les 

coordinadores de les comunitats, són les encarregades de portar les 

reunions de comunitats, fer propostes i recollir els suggeriments de cada 

comunitat. 

 Càrrecs de coordinació 

 

Cada coordinadora té unes tasques concretes. 

 

Coordinadora d’informàtica 

Coordinadora de Riscos Laborals 

Coordinadora Lingüística 

Coordinadora de Biblioteca 

 

 Comissions de treball.  

Aquestes comissions es troben de manera puntual per a l’activitat que 

han de realitzar.  

Al finalitzar, cada comissió elaboren una memòria de l’activitat realitzada 

perquè en quedi constància de com ha anat l’activitat, per tenir-ho en 

compte per al curs següent. 

 

Santa Úrsula Santa Cecília 

Nadal Carnaval 

Sant Jordi Escoles Verdes 

Revista Kon Tiki Festa de l’Escola 

Comissió Social Comissió d’Atenció a la diversitat 

 

 Comunitats.  

Les comunitats es troben cada setmana per tal de valorar com han 

funcionat els ambients, per revisar els continguts i els objectius, per 

marcar els criteris d’avaluació, per preparar nous espais, etc. 

 

Comunitat de Petits Equip docent de P3, P4 i P5 

Comunitat de Mitjans Equip docent de 1r, 2n i 3r 

Comunitat de Grans Equip docent de 4t, 5è i 6è 

 

Les hores de coordinació de mestres són les següents: 

 Dilluns: de 12:30 a 1:30h i de 16 a 18h 

           Dimarts i dimecres: de 16 a 17h  
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Ens calen mestres implicats, disposats a formar-se, a dedicar-se al projecte 

més enllà de l’obligació. Que ho facin per convicció, per plaer, per gust, que 

creguin en el projecte. Que vulguin innovar i sobretot que tinguin ganes de 

treballar. 

 

Per al bon funcionament de l’escola, els mestres hauran de: 

 

 Rebre Formació interna i externa específica en relació als principis de 

l’educació viva i activa. 

 Distribuir-se les tasques per atendre totes les necessitats de l’escola 

tenint en compte les responsabilitats de cada persona segons el lloc que 

ocupa i les seves potencialitats en àmbits concrets. 

 Treballar en equip i amb un clima de cooperació. 

 Treballar conjuntament amb les famílies perquè hi hagi una tasca 

compartida real en la pràctica quotidiana de l’escola.  

 Facilitar la participació de les famílies en els ambients i en les activitats 

d’escola. 

 Acceptar i complir l’horari laboral que l’escola concreti en referència a les 

hores de permanència al centre. 

 Participar en les reunions amb les famílies, amb els professionals de 

l’EAP i d’altres serveis educatius,  jornada de portes obertes, etc. en 

l’horari que l’escola determini.  

 Participació en les colònies i sortides que organitzi el centre. 

 Participació en els cursos i assessoraments que l’equip directiu 

considerin necessaris per al bon funcionament de l’Escola. 

 

El Menjador Escolar 

Pensem que el menjador és un espai més d’aprenentatge 

S’han canviat les safates en les que se servia el dinar a les criatures, per plats. 

Aquesta serà una manera d’atansar-nos a la normalitat d’un dinar en família. 

Cada nen se serveix ell mateix el plat, escollint la quantitat d’aliment que cregui 

necessària i per la gana que té , i no obligant-lo a menjar el que no vol.  

Aquests canvis tenen unes bases teòriques extretes de la publicació de 

l’agència de Salut Pública de la Generalitat “Acompanyar els àpats dels infants” 

en que dóna consells als menjadors escolars i a les famílies.  

Recomana que l’acompanyament de l’adult durant els àpats sigui respectuós, 

sense pressions ni coaccions  i tenint en compte els gustos i la sensació de 

gana dels infants.  Respectant el seu ritme. 

Partint de la base de que els menús que s’ofereixen als menjadors escolars són 

equilibrats  i saludables, el més recomanable és que l’infant mengi segons la 

seva sensació de gana i sacietat, evitant haver d’insistir o forçar perquè s’acabi 
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el plat. Molt encertadament diu que els adults tenim la responsabilitat sobre el 

Què, l’On i el Quan i els infants són els que decidiran sobre la quantitat. 

S’obrirà el menjador perquè hi puguin haver dinars en família. Les famílies que 

ho desitgin podran dinar amb els seus fills. 

7. Ajudem a créixer a tothom 

Dins de les aules hi ha una diversitat d’alumnes. És objectiu de l’Escola ajudar 

a créixer tots els alumnes a fi de què adquireixin la màxima autonomia i 

desenvolupin el seu màxim potencial.  

Aquesta diversitat pot provenir de les diferents capacitats dels alumnes, de la 

qualitat de l’estímul del seu entorn familiar i social o del desconeixement de la 

llengua vehicular del centre. Sigui quina sigui la causa, no s’ha de desestimar 

cap alumne sinó que cal una conjunció d’esforços amb la finalitat de millorar el 

seu nivell. 

Aquesta diversitat ha de marcar l’organització i distribució dels recursos 

humans i materials. 

El treball per ambients, ens permet una atenció a la diversitat en tots els 

moments del dia. 

Els ambients lliures són espais que respecten la diversitat i que tenen en 

compte el ritme individual de cada infant. 

Els Serveis Educatius (EAP, LIC, CREDA) donen suport a la tasca de l’Escola. 

Ajuntament de Valls i Consell Comarcal de l’Alt Camp han de facilitar a les 

famílies que ho necessitin, l’accés al material necessari, al menjador i a les 

colònies. 

 

8. Altres Projectes 

 

L’escola està immersa en diversos projectes. Tots ells són prou importants, 

engrescadors i preparats amb molta il·lusió.  

 

8.1   Projecte d’Educació Artística 

 

Considerem que l’àrea d’Educació Artística és una àrea prou important com per 

donar-li un tractament diferenciat.  

Hem creat un lloc de treball docent específic amb perfil professional d’educació 

visual i plàstica. La creació d’aquest lloc ha estat motivat per la necessitat que 

la plàstica ocupi un lloc destacat en les àrees curriculars per als alumnes de la 

nostra escola. L’Enxaneta està ubicada en un espai singular, amb una riquesa 

patrimonial que convida a gaudir-la i a treballar-la. És per això que hem iniciat 

aquest projecte pel que vam crear un lloc específic, perquè l’ocupés una mestra 

d’Educació infantil amb perfil professional d’Educació Visual i plàstica, que serà 

la responsable d’elaborar un itinerari plàstic al llarg de l’escolarització dels 

nostres alumnes. Aquest curs ha començat per la comunitat del Petits, el curs 
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vinent, s’afegirà la comunitat del Mitjans i el curs 2018-2019, la comunitat del 

Grans. 

Amb aquest projecte volem sensibilitzar als infants a estimar les arts plàstiques, 

a conèixer el patrimoni vallenc i als artistes de la nostra ciutat, per després obrir 

el camp de visió als artistes del món. 

Conjuntament amb la vessant de la plàstica, volem incloure la música dins del 

projecte, ja que l’àrea d’Educació Artística inclou la música i la plàstica.  De fet, 

ja es treballa en aquest sentit amb el projecte d’Educació Artística.  

L’edifici que ocupa l’escola, en un antic convent que al llarg de la seva història, 

que s’inicia a finals de l’Edat Mitjana, ha sofert successives modificacions, dóna 

molt de si. Té el privilegi de combinar d’una manera harmoniosa i equilibrada la 

part funcional de l’edifici amb la part històrica i patrimonial del convent. 

Conserva al claustre unes pintures medievals, la porta d’entrada a la sala 

capitular, refectori, capella amb relleu adossada al claustre i finestres amb 

decoració medieval.  

Tots aquests elements donen un aire singular a l’edifici i  eines als mestres per 

educar als infants en la sensibilitat artística i el respecte al Patrimoni. 

 A més de la part artística patrimonial, volem introduir la part musical lligada al 

convent del Carme. Treballarem l’evolució de la música al llarg de la història del 

convent, des dels seus inicis a l’edat mitjana a l’actualitat, passant per les 

diferents etapes de la música i els diferents estils musicals fins al SXXI. 

Per a poder portar a terme aquest projecte, comptem amb, la mestra de música 

de l’escola, fins ara amb comissió de serveis, que també disposa del perfil 

professional d’Educació Visual i plàstica, perquè juntament amb la de plàstica, 

portin a la pràctica un projecte integral de plàstica i música, per donar sentit a 

l’àrea d’Educació Artística. D’aquesta manera, a més de conèixer els artistes  

vallencs Jaume Mercadé, Galofre Ollé, Busquets, Pere Queralt... poden  

conèixer la seva relació amb músics de la seva època com Robert Gerard entre 

d’altres.  

També es mantindrà un estret contacte amb els músics de cultura tradicional i 

popular de Valls, per apropar els infants a la música tradicional i a les danses. 

Per poder donar continuïtat al projecte, de cara al curs 2016-2017, cal crear un 

altre   lloc docent específic amb perfil professional d’Educació visual i plàstica a 

primària,  perquè  l’especialista de música pugui donar continuïtat al projecte a 

primària. 

També correspon a la mestra de música preparar el concert de Santa Cecília, 

en el que hi participen alumnes i ex-alumnes de l’escola; assajar i preparar als 

alumnes de P3 a 6è per la cantada de Nadales que es fa cada any al Centre 

Cultural Municipal; col·laborar amb l’escola de música Robert Gerard en la 

preparació de la Xilofonada Poètica; preparar als alumnes de 6è per a la seva 

presentació de danses i cançons treballades al llarg del curs i acompanyades 

en directe sempre que sigui possible pel grup de música tradicional i popular de 

Valls, i que es fa per la Festa de l’Escola, i en general, a qualsevol proposta o 

activitat que estigui relacionada amb la música. 
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8.2   Singing in the school 

 

Aquest projecte, va de la mà de la l’especialista d’anglès, que ocupa un lloc 

específic al centre, amb perfil professional lingüístic per a dur a terme aquest 

projecte conjuntament amb  la mestra de música.  

En aquest projecte dirigit a la Comunitat de Grans s’utilitza la música (cançons 

en anglès) com a recurs didàctic  en  l’ensenyament de la llengua estrangera. 

Cantar cançons en una llengua estrangera és utilitzar aquesta llengua d’una 

manera quasi natural. Cantar proporciona confiança als alumnes i els permet 

gaudir d’aquest grau de fluïdesa que encara no han adquirit per a poder parlar 

amb naturalitat  en anglès. 

Per dur a terme aquest projecte, hi ha d’haver una estreta col·laboració entre la 

mestra d’anglès i la de música, ja que seleccionen les cançons de manera 

conjunta i les treballen plegades. La mestra d’anglès treballa la lletra, la 

fonètica, l’autor... i la mestra de música treballa els continguts que fan 

referència a l’aprenentatge de la cançó. 

 

8.3   Ús la llengua estrangera en àmbits no lingüístics. Educació Física 

en anglès. 

 

Volem aconseguir una millora en l’ensenyament de l’ anglès. Ens hem marcat 

com a objectiu millorar la capacitat comunicativa oral en anglès en l’alumnat 

mitjançant l’aprenentatge integrat de continguts d’ educació física i llengua 

anglesa. En l’actualitat, un coneixement funcional de la llengua anglesa és un 

factor molt important ja que pot condicionar el futur sociolaboral dels alumnes i 

augmentar la desigualtat d’oportunitats. Hem pogut constatar que hi ha un grup 

d’alumnes que van perdent la motivació per la llengua anglesa a mesura que 

van augmentant els continguts curriculars. Sabem que la quantitat i la qualitat 

d’exposició a la llengua és determinant per un bon coneixement de la llengua 

que s’ aprèn. Per tots aquests fets i aprofitant l’avinentesa que la mestra que 

ocupa la plaça estructural amb perfil lingüístic, també és especialista en 

Educació Física, hem volgut  implementar l’educació física en anglès a CM. 

Això ho anirem mantenint sempre que sigui possible per raons d’organització 

del centre. 

Creiem que l’ educació física és una bona assignatura per fer en anglès perquè 

és dinàmica i implica respostes físiques i moviments per part dels alumnes. Les 

activitats viscudes tenen més èxit en l’ aprenentatge. L’ educació física és una 

forma diferent i excel·lent d’aprendre la llengua estrangera. La combinació de 

diferents metodologies i tècniques són molt efectives per millorar alhora el 

llenguatge, la motricitat i la salut. 

És important mantenir el lloc específic amb perfil lingüístic perquè forma part de 

dos projectes. Pensem que el millor cicle per començar és cicle mitjà, ja que els 
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xiquets i xiquetes, ja és el tercer curs que estan en contacte amb la llengua 

anglesa i és  un bon  moment per introduir vocabulari i, estructures gramaticals 

noves i així ampliar els seus coneixements. La valoració d’aquesta experiència 

és altament positiva. Els alumnes estan motivats i alguns que a l’aula els costa 

comunicar-se en anglès van utilitzant les diferents instruccions que es donen. 

En l’aprenentatge són factors molt importants la utilitat i la contextualització dels 

aprenentatges. Aquests fets es donen en aquest projecte. 

 

 

8.4   Escoles Verdes 

 

La nostra escola té el distintiu d’Escola Verda. Per aquest motiu intentem 

educar  per la sostenibilitat . 

L’ escola promou la cultura de l’ aprofitament i la reutilització. Es procura no 

malbaratar materials i reutilitzar-los. 

Intentem minimitzar les deixalles. Fem campanyes per potenciar embolcalls 

sostenibles (carmanyoles i boc&rolls) pels esmorzars. Treballem amb els 

alumnes la recollida selectiva dels residus . 

Procurem comprar material didàctic fet amb material natural (fusta, vidre o 

material tèxtil fet amb fibres naturals), i anem retirant els materials fabricats en 

plàstic. 

Estudiem la manera de conscienciar en l’ús més racional de l’aigua                    

i la llum. 

El paper que fem servir és reciclat. Ens hem proposat  reduir el consum de 

paper. 

Hem vist la necessitat de fer un canvi en l’espai exterior. Era un espai on hi ha 

una pista de bàsquet ,una de futbol i una zona de sauló. Al voltant de la pista hi 

ha uns parterres amb uns arbres encara molt joves. Considerem que era un 

espai poc estimulant, estèticament, un espai gris, amb poca vegetació, poc 

mobiliari i manca d’ ombra. 

Pretenem transformar-lo en un espai harmònic i saludable on hi predominin 

espais amb més vegetació, que hi hagi materials naturals, on s’hi pugui dur a 

terme una educació integral, el creixement personal dels infants, el gust per 

l’estètica, la cura, el manteniment i el respecte pel medi ambient. Aquestes 

actuacions es van duent a terme en diferents jornades d’adequació de l’espai 

exterior que es fan al llarg del curs. Aquestes jornades són en diumenge i hi 

col·laboren les famílies i els mestres. 

S’ha elaborat el PES, (Pla d’Educació per a la sostenibilitat) i se’n fa el 

seguiment.  

Pretenem assolir els següents objectius: 

 Tenir en compte activitats d’educació sostenible dins la programació 
d’aula. 

 Organitzar-nos per comunitats i fer un ús més pedagògic d’aquests 
espais. 
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 Introducció d’aspectes mediambientals al currículum. 
 Ens proposem tasques a realitzar a l’hort i al jardí.  
 Control del consum d’aigua. 
 Control de contaminació acústica. 
 Millorar la recollida selectiva de residus. 

 

 Ús més racional de l’aigua i l’electricitat. 

 Vetllar per la conservació de les plantes i entorn de la plaça del Carme 

 Promoure una campanya per la neteja i conservació de l’entorn de 
l’escola, les voreres i la plaça del Carme 

 Creació de la figura de delegat ambiental per cada classe de la 
comunitat del grans. 

 Constituir el comitè d’escoles verdes amb membres de tota la comunitat 
educativa. 

 Incloure l’Educació Ambiental, amb propostes mediambientals dins de l 
currículum. 

 Participació en les accions medioambientals i en les propostes que es 
facin, tan a nivell d’escola com de ciutat 

 Treballar curricularment el consum d’aigua i electricitat. 

 Explotació curricular de l’espai exterior 

 Promoure la participació de tota la comunitat educativa en el projecte 

ambiental del centre.  

 

8.5   Les colònies i sortides 

 

Les colònies són una part important del Projecte del Centre. Sortir a conèixer 

l’entorn, exercitar la curiositat i veure què ens pot oferir, són activitats 

importants dins del nostre fer. Al mateix temps presenten uns reptes, 

augmenten l’autonomia dels alumnes, la seva autoestima. Els alumnes són 

capaços de fer més coses de forma autònoma i això provoca satisfacció. 

Hi van de P4 a 6è. L’assistència dels alumnes és majoritària i es treballa des de 

l’AMPA, Serveis Socials de l’Ajuntament i des de l’Equip Directiu perquè sigui 

així. 

Les colònies es treballen abans, durant i després, per tant és molt important 

que hi puguin anar la majoria d’alumnes. Aquestes activitats formen part del 

currículum sobre tot en l’àmbit de Coneixement del Medi, però també en altres 

àmbits. 

A l’hora d’escollir un indret per anar de colònies, donem prioritat, sempre que 

sigui possible  als   CdA  (Camps d’Aprenentatge).  

Els cursos s’agrupen de la següent manera: 

 Els alumnes de 5è i 6è van junts per tal d’economitzar l’autobús. Les 

colònies de cicle superior seran de 4 dies i 3 nits,  i mentre no sorgeixin 

llocs més atractius  s’anirà alternant el CdA d’ Esterri d’Àneu i  el de la 

Garrotxa.  



Projecte Educatiu Escola Enxaneta. Juny 2017 Página 18 
 

 Els alumnes de 3r i 4t continuaran alternant, mentre no es produeixi cap 

canvi  el CdA de Pau Casals  i el de Juneda. La durada de les colònies 

serà de 3 dies i 2 nits. 

 Els de 1r i 2n aniran alternant  diferents possibilitats:  Entorn 

d’Aprenentatge de Flix,  la Marinada, el Delta... La durada de les 

colònies serà de 3 dies i 2 nits. 

 P4 i P5 de moment alternaran Saifores i Tamarit. La durada serà de 2 

dies i 1 nit.  

 P3 anirà de visita un sol dia, al lloc on els de P4 i P5 hagin anat de 

colònies. 

 

Les sortides també les considerem necessàries, ja que com hem dir, tot el que 

es viu i emociona, s’aprèn amb més facilitat. És per això que l’equip directiu 

treballa perquè cap alumne es quedi sense anar a les sortides o a colònies  per 

motius econòmics. 

 

8.6   La Festa de l’Escola 

 

La Festa de l’Escola és un tret diferenciador de la nostra escola. És una festa 

que implica un treball de preparació conjunt entre mestres-famílies-alumnes. 

Un triangle enriquidor i afavoridor de treball cooperatiu i participatiu. 

Al voltant d’un tema, diferent cada curs, es desenvolupen una sèrie d’activitats 

molt diverses que posen en joc de manera transversal les competències 

contemplades en el currículum. És sobretot un temps de treball cooperatiu, 

d’expressar un sentiment de pertànyer a un col·lectiu, de sobrepassar la 

individualitat personal i sentir-se partícip de la comunitat. 

Cada classe desenvoluparà un aspecte del tema proposat. A partir d’aquest, en 

pengen tot un seguit d’activitats d’investigació i de creació. S’elabora un treball, 

que esdevé una representació teatral.  

Altres activitats completaran les jornades de la Festa: l’acte de comiat als 

alumnes de 6è, les activitats esportives, exposicions, mostres de les activitats 

extraescolars (teatre, dansa, escacs...) activitats lúdiques, gastronòmiques... 

És un projecte multidisciplinari que implica a tota la comunitat educativa i que 

es treballa com a eix vertebrador durant una part del tercer trimestre. 

 

     8.7   Padrins de lectura 

 

En aquesta activitat hi participen els alumnes de 5è i 6è, com a padrins de 

lectura i els alumnes de P3, P4 i P5 com a fillols. 

L’activitat consisteix en una sessió de ½ hora per a cada un dels grups, per tal 

de que els més grans encomanin el gust per la lectura als més petits, explicant-
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los-hi contes, llegint-los-hi o simplement mirant-los, per així crear un lligam 

entre ells i el món dels llibres, a la vegada que creen lligam inter- generacional. 

 

8.8  Tots som escola 

Amb aquest projecte pretenem obrir les portes de l’escola i de les aules a qui 

tingui alguna cosa interessant per a oferir-nos. 

Aquí, hi caben des de les famílies que volen fer alguna activitat o intervenció 

puntual en alguna classe o en algun espai de l’escola com decorar l’escola, 

adequar algun dels espais fins a les que volen col·laborar de manera periòdica 

en alguna de les activitats que es fan des del centre. 

També comptem amb la col·laboració de mestres jubilats, ja sigui de manera 

puntual, com per a acompanyar-nos de colònies, en alguna sortida o en alguna 

activitat en la que necessitem més personal, o bé per col·laborar en tasques 

docents a l’aula, com a suport al mestre, ja sigui també de manera esporàdica 

o sistemàtica. 

 

 

 

   8.9  La revista Kon Tiki 

 

Aquest és un projecte que neix pràcticament amb l’escola. La dirigeix una 

comissió formada per pares, mares i mestres, que vestiran les pàgines de la 

revista amb la col·laboració de tota la comunitat educativa. 

La revista surt dues vegades durant al curs: al febrer i al juny i vol ser un recull 

de la vida del centre.  

 

 

  8.10 La pàgina web i les xarxes socials 

 

Existeix una pàgina web conjunta AMPA – ESCOLA, per donar a conèixer 

l’escola. Una  pàgina motivadora on  hi trobem les activitats que es van 

realitzant, les informacions de l’AMPA i de l’escola, els documents que les 

famílies necessiten, i tot allò que fa viure l’escola.  

També volem estar present a les xarxes socials amb el Facebook, com a 

element immediat per a donar a conèixer a tota la comunitat educativa les 

activitats que es van realitzant dins i fora de l’escola. 

Per a realitzar aquest projecte de modernització de les noves tecnologies, 

comptem amb la col·laboració de la coordinadora d’informàtica, dos pares 

entesos en temes informàtics i l’equip directiu.  
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9. Les famílies 

L’escola compta amb una majoria de famílies molt implicada en l’educació dels 

seus fills i filles, que participa en la majoria d’activitats que es promouen tant 

des de l’escola com des de l’AMPA i que col·labora amb el que se’ls hi 

demana. 

Les famílies són un dels puntals de l’escola. La seva responsabilitat, la 

comunicació entre mestres i pares i la presència de les famílies a l’escola és 

importantíssima. No es podria entendre la gestió d’una escola sense comptar 

amb elles.  

L’equip directiu i el claustre, està obert a escoltar les aportacions que les 

famílies fan per ajudar a fer més gran i més dinàmica l’escola. 

L’equip directiu ha de: 

 Vetllar perquè les famílies sentin l’escola com una comunitat 

d’aprenentatge on cadascú hi pot trobar un lloc i sentir-s’hi reconegut. 

 Elaborar un pla d’actuació conjunta que fomenti diferents canals de 

comunicació i diàleg, per tirar endavant el projecte de manera conjunta.. 

 Potenciar la implicació de les famílies en moments importants per 

l’escola, de manera que hi tinguin una participació activa: celebració de 

festes, jornades de portes obertes, elaboració de material, adequació 

dels espais, etc. 

 Vetllar per un bon treball en equip, en un clima de confiança i respecte, 

respectant sempre la responsabilitat i competència de cada persona dins 

de l’escola, segons el lloc que ocupa. 

 Establir reunions periòdiques entre AMPA i Escola. 

 Treballar conjuntament en totes les activitats que organitza l’AMPA.  

 Treballar conjuntament per definir aspectes generals de l’escola 

 

Comunicació amb les famílies 

S’ha establert un pla d’acció tutorial que organitza la manera com es traspassa 

la informació escola-família i família-escola.  

Les principals actuacions en aquest sentit són: 

 La reunió de famílies d’alumnes nous. Es produirà un cop finalitzat el 

període de matricula. La seva finalitat és informar de tots els aspectes 

necessaris per la incorporació dels alumnes a l’Escola i resoldre els 

dubtes que puguin tenir. Es convida a un representant de l’AMPA a 

assistir a la reunió per complementar la informació. 

 Les reunions de classe d’inici de curs. Cada curs es farà una reunió del 

tutor amb les famílies de la classe. S’informarà de tot el relacionat amb 

el nivell corresponent: característiques del nivell, objectius generals, 

sortides i colònies... 

 Les entrevistes família-tutor de classe. Cada tutor citarà a cada família 

per tenir una trobada més personal i propera on intercanviar informació 

sobre l’alumne en concret. Aquesta entrevista es pot repetir les vegades 
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que sigui necessària tant a requeriment del tutor com de la família. 

 L’agenda de l’alumne. També esdevé un mitjà de comunicació puntual. 

 Els informes de les avaluacions. On s’informa a les famílies dels 

resultats de l’aprenentatge en el període concret. 

 Al final de cada curs, s’organitzarà un sopar amb les famílies de cada 

classe, per tal d’afavorir el bon clima i la pertinença al grup 

 

 

A més d’aquestes actuacions reglades, hi ha altres instruments de comunicació 

com són la revista de l’Escola Kon Tiki, el butlletí L’Escola Informa, la pàgina 

web... i els contactes dia a dia. 

 

.   

10. Activitats Extraescolars 

Les activitats extraescolar les proposarà l’AMPA amb coordinació amb l’equip 

directiu per tal de vetllar que aquestes de adeqüin al projecte educatiu del 

centre. 

Entre d’altres moltes activitats que ofereix, cal destacar l’acollida matinal. 

 

11. Indicadors de Progrés 

Entenem com indicadors de progrés els següents: 

 El grau d’assoliment de les competències bàsiques  a final de cada cicle. 

 El percentatge de millora dels resultats en les àrees en les que s’ha 

detectat un baix rendiment. 

 Resultats acadèmics interns: els resultats percentuals de les proves 

internes del centre i la seva millora respecte el curs anterior.  

 Resultats de proves externes: els resultats percentuals de les 

Competències Bàsiques (CB) a 6è de primària i les Proves 

Diagnòstiques a 3r de primària.  

 La seva millora respecte el curs anterior. 

 Grau de satisfacció dels membres de la comunitat educativa, copsat a 

través d’enquestes/qüestionaris adreçats a mestres i famílies.  

 

Per més detall cal consultar les Normes d’Organització i Funcionament de 

Centre (NOFC), el Projecte Lingüístic (PL), el Pla d’Acollida de Centre (PAC), la 

Programació Global Anual (PGA), el Pla de Funcionament del Menjador i el 

PES (Pla d’Educació per a la sostenibilitat) 

 

 


