
 
A l’escola Pi d’en Xandri estem treballant per un canvi 
metodològic. A l’igual que la societat canvia, l’escola ha de 
saber situar-se davant de l’impuls social i poder acompanyar als 
seus infants en la realitat que els toca viure.  
Davant del canvi de paradigma a l’escola, la figura del/la mestra 
ha d’arribar a ser la guia, la facilitadora, l’acompanyant i l’ajuda 
de tot el procés dels infants. Hem de deixar de ser transmissors 
de coneixement  per ajudar a construir l’aprenentatge de forma 
global, interdisciplinària, oberta i des de múltiples canals.  
 
L’escola ha de saber ser flexible i adaptar-se  per poder 
aconseguir el nostre objectiu principal: que els/les nostres 
alumnes siguin persones competents i preparades paer al 
món en que han de viure. 
 
Per aquest motiu al Pi d’en Xandri estem en el procés de 
repensar i actualitzar pràctiques d’aprenentatge per fomentar 
el coneixement contrastat i vivencial, amb una avaluació 
formativa i formadora i una organització de centre que 
estigui al servei de l’aprenentatge.  
 

L’alumne/ ha de ser el protagonista del seu aprenentatge. 
Construir aquest aprenentatge de forma compartida, aprenent 
des del descobriment i l’acció directa i impulsant el 
desenvolupament d’habilitats que possibiliten l’aprendre a 
aprendre. En aquest context el treball globalitzat i 
cooperatiu adquireixen un relleu molt important en la 
metodologia aplicada a les aules del Pi d’en Xandri. El treball 
competencial (saber pensar i saber resoldre) són la part 



metodològica amb més pes específic, tot, sense deixar de banda 
els conceptes i procediments en tot aquest procés.  
 
Amb aquest impuls metodològic, treballem amb diferents 
projectes nous i d’altres que es mantenen consolidats en el Pi 
d’en Xandri: 
 
 
- Xarxa d’innovació educativa:  
 
Som un centre adherit al Programa d’Escola Nova 21.  
Aprofitant els eixos de treball proposats al nostre centre per 
dinamitzar aquesta nova mirada educativa, iniciem el 
treball amb la Xarxa territorial d’innovació d’Escola Nova 21 
amb el propòsit de reflexionar, col.laborar, compartir 
metodologies, recursos,  formació i progressar cap al marc 
d’escola avançada.  
Es tracta de sumar esforços entre tots els centres adherits al 
programa. Esperem que els anys que tenim per endavant obrim 
un camí que consolidi el canvi metodològic amb una mirada 
centrada en l’aprenentatge dels nostres infants i joves.  
  
- Estalvi d’energia : 
 

Com ja sabeu, el curs passat va ser el darrer any de participació 
en el projecte europeu d’estalvi d’energia (aigua i electricitat) 
dinamitzat per la Diputació de Barcelona i també en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat (Euronet 50X50). 
Malgrat la finalització de col·laboració amb la DIBA, l’equip 
docent i amb el compromís d’ajut de l’ajuntament volem 
mantenir el desenvolupament del projecte. 
En finalitzar el tercer any de desenvolupament, vam fer una 
molt bona valoració del seu resultat. Aquest resultat ens ha 



engrescat a continuar treballant en aquesta línia. Pensem que és 
bo continuar prioritzant la sensibilització dels nens i nenes de 
l’escola amb un paper actiu vers l’estalvi energètic i el foment i 
la implicació vivencial per millorar la salut energètica del 
nostre centre i com a conseqüència tot suma per tenir cura del 
medi ambient.  Per aquest motiu, al mes de  febrer ens hem                                                                     
         afegit a la II Marató  

  energètica. 
                                                              
                                                                    Per tot, volem mantenir   
                                                                     

!!!
 
 
 
                                    
 
- Escolta’m : 
 

Des del nostre projecte de convivència volem reforçar el treball 
de les emocions i la resolució de conflictes mitjançant la 
dedicació d’un moment setmanal de trobada en petit 
grup/tutora.  
En un entorn social de presa i de poc temps ens manca saber 
escoltar. 
Per això, escoltar als altres no és fàcil. Suposa un aprenentatge i 
una reflexió constant.  El projecte que desenvolupem proposa 
personalitzar un pla d’escolta activa per tal d’establir una 
vinculació educativa positiva entre el tutor i l’alumne/a. 
Aquest projecte de tutoria està establert a tota l’etapa de 
Primària i a P-5. 
  
 



- Explica’m :  
 

Volem activar aquest projecte des de 2n tot entenent que la 
competència comunicativa, especialment l’expressió oral, 
la podem millorar dedicant i sistematitzant la possibilitat que 
els nens parlin una estoneta envers un tema que considerin 
“necessari” explicar i compartir amb els seus companys/es. 
Aquest projecte dóna continuïtat a “la rotllana” que fem a 
l’Infantil o “el protagonista” que fem a la Primària. 
 
- Salut: 
 

El Pi d’en Xandri fa diferents activitats que motivin els nens i 
nenes a tenir cura de la seva salut. A l’escola fomentem els 
esmorzars saludables i sostenibles que consisteixen en un dia a 
la setmana esmorzar fruita. El dia d’esmorzar fruita serà  els 
dijous i continuarem amb el foment de la carmanyola com 
a embolcall dels esmorzars. Us encoratgem a col·laborar amb 
nosaltres per tal de fer realitat aquestes activitats.  
 
                                                                
 
- Projecte de lectura: 
 “Un llibre, una aventura” 
 

Aquest projecte es va iniciar el curs 11-12 amb l’objectiu de 
fomentar la lectura com a font de plaer i millorar la capacitat 
d’atenció, relaxació  i concentració. Com bé sabeu, cada dia 
destinem 15 minuts per a llegir dins de l’aula. Educació 
infantil ho fa a primera hora del matí i Primària a primera hora 
de la tarda.  
 
 



- Festes: 
 

El projecte educatiu del Pi d’en Xandri especifica quines de les 
festes més rellevants del nostre entorn s’inclouen en el 
desenvolupament pedagògic del centre (trobareu al PEC- 
projecte educatiu de centre- a la nostra pàgina web). Aquestes 
festes reben des de l’escola un tracte especial, es vesteixen d’un 
significat viu per als nostres alumnes, es treballen de forma 
transversal i dins d’una programació pedagògica i també es 
relacionen amb aspectes i valors necessaris per a poder 
aconseguir el nostre objectiu més important: que els nens i 
nenes del Pi d’en Xandri arribin a ser persones competents 
en la societat que els ha tocat viure. 
 
Per a poder aconseguir tots els objectius del desenvolupament 
de les nostres festes és totalment necessària la vostra 
col·laboració i participació en moltes de les activitats. L’escola 
valora molt positivament la vostra col·laboració per això es 
busquen moments de participació de les famílies en quasi bé la 
majoria de les festes. En els diferents programes que us farem 
arribar especificarem les activitats en les quals podeu participar. 
 
 
 
 
 
 
 
- Hort ecològic: 
 

Amb una metodologia activa i globalitzadora el treball 
sobre el nostre hort amb l’alumnat des de P3 fins a 6è de 
Primària permet potenciar l’observació, l’experimentació, la 
investigació i el treball cooperatiu a partir del treball 
manipulatiu que es realitza.  Entenem que la proposta de 



treballar l’espai de l’hort a l’escola és un mitjà per apropar-
nos a la terra amb els nens i nenes, una nova manera de 
treballar la relació amb el medi i un possible coneixement i 
aprofundiment en els temes de salut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Recursos digitals: 
 
Pretenem que els nostres alumnes tinguin els recursos 
necessaris i les millors possibilitats dins del camp tecnològic. 
Valorem que aquestes són unes eines imprescindibles per a 
poder ser competents en la societat actual.  
Per aquest motiu considerem molt important la integració de 
l’ús d’aquestes tecnologies en el dia a dia de l’aula (pissarres 
digitals, tauletes, projectors, racó TIC, ...). 
 
 


