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Presentació del curs 2017-2018
Encetem un curs molt especial, el del 50è aniversari de l’Escola Pràctiques. 50 anys d’il·lusions, de
somriures, de propostes, de dubtes, de canvis, de passes endavant, d’alguna passa enrere, d’emocions i de
rialles... 50 anys de passió per l’educació, per convertir l’escola en un espai d’aprenentatge càlid, amable i
acollidor.
I seguim endavant, amb il·lusions renovades, com cada setembre, amb el desig que aquest sigui un curs que
tots plegats, pares, mares, mestres, personal i nens i nenes, recordem amb un gran somriure als llavis:
gaudim de la celebració!!

1. NOVETATS DEL CURS:
 Xarxa Internet i WIFI nova: Al llarg d’aquest estiu ens han estat fent obres a l’escola per tal de renovar
completament la xarxa d’internet i WIFI dels dos edificis. Això ens permetrà l’ús de dispositius mòbils (portàtils,
tauletes o iPads) a les aules ordinàries, la qual cosa serà molt útil per a la realització de treball cooperatiu,
projectes, etc.
 Ampliació de l’ús de pissarres digitals a CI. De mica en mica anem dotant les aules de pissarres digitals.
Aquest curs en podran gaudir els nens i nenes de 1r i 2n. La pissarra digital esdevé una finestra oberta al món
i ens ofereix moltes possibilitats de treball amb suport visual i auditiu.
 Pintura de l’interior dels edificis. Des del Consorci d’Educació ens van notificar que al llarg d’aquest curs es
pintaria l’interior de l’escola. El calendari concret encara no està fixat.
 Nou plantejament de l’Educació Artística de Primària. Als cicles Mitjà i Superior, l’Àrea d’Educació Artística
estarà integrada dins les hores destinades al desenvolupament de Projectes i se’n farà càrrec cada tutora.
 Espais d’experimentació al Cicle Mitjà. Es dedicaran dues sessions setmanals a la realització d’espais
d’experimentació i manipulació, on es treballaran bàsicament els àmbits de Matemàtica i Coneixement del
Medi.
 Tallers de Llengua Castellana al Cicle Superior. Un cop comprovat l’èxit del treball per Tallers de Llengua,
enguany iniciem els Tallers de Castellà a 5è i 6è, on es treballaran diferents aspectes com el llenguatge
publicitari, les tertúlies literàries o el llenguatge del còmic, entre d’altres.
 Calendari de sortides a la pàgina web. Des de la pàgina web de l’escola podreu consultar el calendari de
sortides dels diferents nivells, així com les celebracions que fem a nivell d’escola.
 Nova avaluació, nous informes. Tal i com es va iniciar el darrer trimestre del curs passat, els canvis de la
normativa d’avaluació ens porten a elaborar un nou model d’informe de Primària, que serà d’aplicació ja en el
primer trimestre del curs.
 Comunicació escola - família. Seguint amb la intenció d’afavorir la sostenibilitat i l’estalvi, a partir d’aquest
curs us arribaran tots els comunicats exclusivament per correu electrònic. Si alguna família no disposa de
correu, se li donarà en format paper i també en tindrem uns quants d’exemplars en paper a la Consergeria de
l’escola.
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 Calendari de pagaments:
Per tal de facilitar els diversos pagaments que es realitzen al llarg del curs, hem establert el següent
calendari:
●
●
●
●
●
●
●

20/09/17: Material i sortides 1r trimestre. 5è només colònies.
14/10/17: AMPA i recursos i materials socialitzats (al compte de l’AMPA)
8/11/17: 1r pagament colònies. 5è material i sortides 1r trimestre.
2/1/18: Material i sortides del 2n trimestre.
1/2/18: 2n pagament colònies.
1/3/18: Material i sortides del 3r trimestre.
4/4/18: 3r pagament colònies.

2. PROJECTES EN CURS
 Escola Nova 21 / Xarxes per al canvi. Seguim fent camí en la construcció d’una línia metodològica més
globalitzadora i, per això, continuarem amb el treball en xarxa amb diferents escoles de Barcelona, aprenent i
construint plegades una nova visió de l’educació.
 Programa d’Educació emocional al Parvulari. Enguany participem en l’aplicació d’un Programa d’Educació
Emocional per als més petits. Tot l’equip docent del Parvulari ha fet una formació sobre el tema, ja que
s’aplicarà als nivells de P3, P4 i P5. Les temàtiques que es treballaran són l’amistat, el sentiment de
pertinença, la pèrdua i l’autoestima, entre d’altres.
 Espais d’Aprenentatge a tot el Parvulari. El treball per espais d’aprenentatge ja quedarà totalment establert
a P3, P4 i P5. Enguany es farà experimentalment el treball de la Llengua Anglesa de P5 en un espai de joc
simbòlic. Es preveu que el curs vinent s’ampliï aquest tipus d’organització al Cicle Inicial.
 GEP 2017/20. Des d’aquest curs participem en el Programa Generació Plurilingüe 17-20, que posa especial
èmfasi en l’aprenentatge de la Llengua Anglesa a través de les diferents matèries. A l’escola ja s’està fent des
de fa molts anys, però, amb la participació en aquests programa pretenem estar al dia de les darreres novetats
de la metodologia CLIL i tenir més possibilitats de gaudir d’una persona de suport oral en anglès per al nostre
alumnat.
 Jump Math: Continuem desenvolupant una part de les Matemàtiques del Cicle Superior (Geometria) en
Llengua Anglesa, experiència que està donant molt bons resultats.
 Biblioteca PuntEdu: Seguim mantenint dues sessions (1,5h) de la persona responsable de la Biblioteca per
seguir avançant amb aquest projecte, ja que són molt importants totes les actuacions que s’ hi estan fent, tant
pel que fa a l’ organització de la Biblioteca com per la posada en marxa d’ activitats de dinamització a la
lectura, el Club de Lectura, el Jurat Atrapallibres i la Bilbiopati.
 Projecte sobre Convivència Escolar: Fomentar la bona convivència escolar mitjançant la participació de tots
els membres de la comunitat escolar en els diferents àmbits de l’ escola, continua essent un dels principals
objectius del nostre Projecte Educatiu. Això es reflecteix en activitats com l’elaboració consensuada de les
normes de les classes, amb l’aprovació de l’Assemblea de delegades i delegats, els ajudants de pati, els
encarregats de préstec de jocs, els encarregats de la Bibliopati, l’elecció de música per a les entrades i
sortides per part de l’alumnat...
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 Escoles + Sostenibles: Seguirem treballant per aconseguir un món més sostenible a través de totes les
actuacions que hem estat duent a terme fins ara, però aquest curs volem fer especial incidència en el projecte
Sssplau!, que pretén reduir la contaminació acústica. És per això que ens han instal·lat diferents dispositius
que avisen de l’excés de soroll.
 Recursos i materials socialitzats: Aquest curs, l’antic Textot inclou, a banda de llibres de text i de lectura,
l’ús de llicències digitals i de materials per als espais d’aprenentatge. És per això que el Consell Escolar va
decidir que s’hi incorporessin les famílies de P3 i P4. Hi ha hagut una considerable reducció en els llibres que
han de comprar les famílies a causa de l’evolució metodològica i la introducció de noves propostes
d’aprenentatge.
 A casa i a l’escola fem equip amb la fruita: Un curs més, participem en aquesta campanya que consisteix en
el repartiment gratuït de fruites i hortalisses per a tot l’ alumnat de l’ escola, per tal de fomentar l’ hàbit del
consum de menjar saludable.
 Certàmens i altres activitats participatives: Com ja és habitual, i amb la finalitat de motivar l’alumnat en
determinades habilitats, seguirem participant en diferents certàmens, com ara són: Dibuixem la Mercè, Premi
Sambori d’Òmnium Cultural, Jocs Florals del Districte, Premi Atrapallibres, Punt de Llibre del Comerç i les
escoles, etc.
 Ja nedo (piscina alumnat de 1r): Un curs més participarem del programa “Ja nedo” en què l’alumnat de 1r fa
l’activitat de piscina en horari de migdia, sempre i quan es compti amb la participació del 75% de l’alumnat
matriculat en aquest nivell.
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EIX TRANSVERSAL CURS 2017-18: Per molts anys, escola!!!

Com ja és habitual, moltes de les activitats que realitzarem a l’escola estaran relacionades amb un eix
transversal. Aquest curs, però, la seva elecció ha estat molt fàcil: l’Escola Pràctiques fa 50 anys i cal celebrarho com es mereix l’ocasió.
Tenim un munt d’idees per celebrar aquest aniversari tan especial:
Fer una gran festa amb tota la comunitat escolar d’ara i d’abans
Exposar un recull de fotografies de tots els temps,
Confeccionar una samarreta commemorativa del 50è aniversari amb disseny triat per concurs
Composar una cançó amb la lletra personalitzada a l’Escola Pràctiques
Organitzar una gran gimcana amb la participació de les famílies
Confeccionar el gegant de l’Escola Pràctiques
Elaborar un gran mural on tothom hi pugui deixar la seva felicitació
Fer una exposició de 50 s amb diferents tècniques
........

Com que aquest aniversari és el de tots i totes, aquest curs necessitarem, més que mai, la vostra
col·laboració, aportant idees, participant i unint esforços. Tots plegats farem que sigui un curs difícil d’oblidar...
ens hi ajudareu?
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3. Equip humà de l’escola
EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA
Laura Casals

CAP D’ESTUDIS
Mari Pau Rosales
COORDINADORES DE CICLE

PARVULARI
Sílvia Mas

SECRETÀRIA
Montse Eguiagaray

C. INICIAL

C. MITJÀ

C.SUPERIOR

Alba Vicente
TUTORES I TUTORS

Anna Subirana

Josep Castelló

PARVULARI
P-3
Grup Baldufes: Gemma Fontelles
Grup Xiulets : Teresa García
P-4
Grup Gegants: Sílvia Mas
Grup Castellers: Mª Jesús Llop
P-5
Grup A: Mª Antònia Galbete
Grup B: Blanca Baró
Grup C: Pilar Castells
SUPORT PARVULARI: Laura Casals, Carme Pérez, Dolors Palau, Magdalena Manera i especialista de Música
TEI: Maite Balcells
PRIMÀRIA
Cicle Inicial
1r
2n

Grup A: Alba Vicente
Grup A: Lluïsa Albertí

Grup B: Pili Ibáñez
Grup B: Carme Vilana
Cicle Mitjà

3r
4t

Grup A: Pepa Cuberes
Grup A: Anna Subirana

Grup B: Montse Martínez
Grup B: Verònica Goitia

Cicle Superior
5è
Grup A: Josep Castelló
Grup B: Neus Salvo
6è
Grup A: Rosa Binefa
Grup B: Agnès Reygosa
SUPORT PRIMÀRIA: Carme Pérez, Mª Angeles Ginés, Montserrat Fau i Dolors Palau
PROFESSORAT ESPECIALISTA
MÚSICA
ED. FÍSICA
ANGLÈS
N.E.E.
RELIGIÓ
Montse Eguiagaray
Carme Pérez
Blanca Baró
Magdalena Manera
Montserrat Fau
Especialista de Música
Montse Martínez
Especialista anglès
Núria Sanz
Neus Salvo
Carme Roca
Josep Castelló
Pilar Martínez
Mari Pau Rosales
Rosa Binefa
Administració i serveis
CONSERGERIA: Isabel Muñoz i Sergi Vallvé
ADMINISTRATIVA: Mª Lluïsa Montolío
VETLLADORES: Mª Àngels Hernández i Cristina Gallego
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Calendari curs 2017-2018
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a8002058@xtec.cat
c. Melcior de Palau, 138
08014 Barcelona
934907023
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