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1. INTRODUCCIÓ 

 

Enguany és el cinquè curs com a Equip Directiu. La nostra tasca, junt amb tots i totes les docents del 

centre, està centrada en anar aprofundint més en el treball de les competències bàsiques, cercant, a 

partir de la motivació de l’alumnat, projectes que els facin tenir sentit crític, cooperar amb els iguals, 

aprendre de la globalitat, etc. Així mateix, ens mantenim en metodologies actives que permeten una 

millor entesa de la realitat que ens envolta. Aquesta manera de treballar permet sentir-nos un centre 

inclusor, on tots som iguals i a la vegada diferents. 

Des de propostes com: llegim en parelles, taller de contes, treball cooperatiu, aprenentatge intercicles, 

conscienciació de valors ètics, educació emocional, treball per projectes i d’altres, els nens i nenes, a més 

dels adolescents, adquireixen una consciència de treball conjunt que els ajudarà a una millor integració en 

la societat, esdevenint persones el més completes possible.  

Per tal de donar impuls a la competència lingüística i al treball per projectes, estem en constant formació i 

intercanvi experiències entre tot l’equip docent.  

Amb la finalitat de donar un engranatge eficaç a tota aquesta infraestructura, tenim la Comissió d’Atenció 

a la Diversitat entesa com un espai de reflexió i presa de decisions, les reflexions al voltant dels nostres 

alumnes. 

Preparem les sessions d’avaluació i les reunions del propi Equip Directiu on es debat aspectes 

organitzatius i de funcionament. Les comissions i coordinacions vàries pretenen ser un eix impulsor de 

millora en diferents àmbits i estan formades per tots els docents. Recalquem les comissions d’orientació i 

convivència com a primordials, les de tutories per afavorir l’acompanyament a l’alumnat i  les reunions de 

col·laboració amb l’Ampa, per tal de poder treballar plegats en benefici de tots i totes. També tenim les 

diferents trobades amb serveis externs (Ajuntament, Serveis Socials, CAP...), el Projecte de Vida Social, 

per afavorir el voluntariat de l’alumnat que tants beneficis socials i personals ens aporta. Tot plegat amb 

la finalitat de formar xarxa i incidir en les de bones pràctiques educatives. 

Acabant ja aquesta introducció, seguidament es pot trobar tota la informació del que ens proposem com 

a “reptes pedagògics”, com es deixa veure entre línies, una de les principals finalitats de tot el pla va 

encaminada a aconseguir un millor sistema educatiu on tot l’alumnat aprengui a desenvolupar totes les 

seves capacitats per viure dignament i feliç. 

Per nosaltres la frase “viure dignament i feliç” engloba la cura del nostre alumnat perquè es desenvolupi 

integralment tant pel que fa als aprenentatges i la personalitat com el conviure en societat, i va molt més 

enllà d’unes hores al centre, per tant, entenem que la dignitat i felicitat, són valors intrínsecs que 

esdevenen d’un bon acompanyament en l’etapa de la infantesa i l’adolescència. Això, junt amb tots els 

agents implicats (famílies, serveis externs, Administració...), és el què més ens importa i, per aconseguir-

ho, calen que tots els esforços vagin encaminats al treball competencial. Per tant, cal unir-nos, formar-nos 

i avançar... 
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2. “CAMINEM PER APRENDRE A CONÈIXER, SER, FER I COHABITAR EL MÓN” 

A l’Institut Escola Sant Jordi posem en valor l’heterogeneïtat de les nostres famílies i apostem per fer un bon 

acompanyament de l’alumnat en les necessitats individuals de cadascú. És per això que anem implementant 

progressivament l’organització adient i noves metodologies per aconseguir que el nostre centre avanci en 

aquest camí. 

Ens basem en els 7 principis de l’aprenentatge que van inspirar l’organització OCDE amb “The nature of 

learning”. Per a nosaltres aquests principis són els pilars bàsics per a l’assolimnet de les competències 

bàsiques dins del marc d’una escola diversa i inclusiva. 

Els 7 principis: 

1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge: 

Pretenem que el centre de l’aprenentatge siguin els nostres infants i joves i no la instrucció del docent. 

L’alumnat ha de construir el seu aprenentatge amb compromís, autoregulant-se, s’ha de supervisar i avaluar 

el seu propi coneixement basat en els continguts clau del currículum d’ensenyament. 

Les activitats que proposem inclouen l’aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge basat en problemes i 

l’aprenentatge i servei. El guiatge de l’alumnat per part del docent és bàsic per a l’assoliment dels nostres 

objectius. Apostem per mirar-nos els continguts des de la realitat del món proper que ens envolta. Caminem 

cap a un aprenentatge global del coneixement i procurem fer-lo el màxim de pràctic. Volem que el nostre 

alumnat tingui la capacitat d’aplicar tot el que aprèn, vagi adquirint un “sentit crític positiu”, sigui creatiu... i 

tot això ho porti a terme al llarg de tota la vida. 

2. L’aprenentatge és de naturalesa social: 

Per això implementem el treball cooperatiu. Si aquest treball es fa organitzant i estructurant el grup de 

manera adient, ens ajuda a aconseguir que tot l’alumnat creixi en les seves capacitats, sigui autònom i se 

senti bé cooperant, que entengui que l’èxit dels individus depèn de l’èxit del grup i, malgrat pugui semblar el 

contrari, aquí l’aprenentatge autònom també hi té un gran paper, ja que cada alumne ha donar el màxim de 

les seves capacitats pel bé del grup. En un grup cooperatiu tots partim del que sabem, ho aportem al grup, 

ens enriquim mútuament dels saber de tots, per acabar construint finalment  el nostre propi aprenentatge 

individual. En aquest tipus de treball les emocions i la motivació són indispensables, les quals, segons la 

neurociència són la base de l’aprenentatge. 

3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge: 

Les emocions han de ser positives, si és així, junt amb la motivació, ens garanteixen l’adquisició del 

coneixement i les competències bàsiques. Si estem bé aprenem i acceptem l’error com a part del nostre 

aprenentatge diari. 

Preservem el clima i els espais de l’aula, els cuidem, tan dins de l’edifici com fora el pati, adeqüem 

passadissos... La comissió de patis vetlla per crear i consolidarels ambients que permeten l’aprenentatge en 

el joc. 

4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals: 

Acompanyem a l’alumnat en la seva individualitat, creiem en el respecte per l’infant, per la seva 

personalitat... Les tutories individuals i la comissió de convivència han estat creades en base a aquest criteri. 

A l’ESO tots els docents tenen tutoria per poder fer un seguiment més exhaustiu de cadascú. A la CAD estem 

per reflexionar sobre com cada alumne assoleix els seus objectius, tenint en compte les capacitats que fan de 

cadascú un ésser individual que aprèn. Apostem pel voluntariat com a eina clau per a un bon creixement 
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personal integrat en l’entorn, creiem que fer de voluntari potencia les capacitats de cadascú i les projecte a la 

societat. El sentir-se bé i l’aprendre es donen la mà en el “Projecte de vida social”.  

5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge: 

L’esforç és la base de tot el procés. L’esforç amb sentit! No pot estar basat en la pressió, la monotonia o la 

por. Les diferències individuals s’han de tenir en compte quan parlem d’esforç. Es tracta d’estimular l’alumne 

perquè es superi contínuament... trobi les seves capacitats... sense sentir-se malament, es tracta de tenir 

molt present l’  “Encara no” del que parla la Carol Dweck . Qui rendeix més ajuda a qui li costa i ajudant 

contribuïm a consolidar els propis coneixements i augmentem els dels altres “Ensenyar és la millor manera 

d’aprendre”. 

Només des de la motivació i el goig per saber més, aprenem amb significat, l’esforç ha d’estar basat en 

aquesta premissa. 

6. L’avaluació continua afavoreix aprendre: 

L’estudiant ha de saber molt bé què s’espera d’ell, això ajuda a la seva motivació. Si sap on s’espera que 

arribi, cadascú en els seu nivell i capacitat, la motivació serà més gran i l’aprenentatge anirà en augment i la 

seva consolidació serà més efectiva. 

Creiem en una avaluació formativa i formadora, on l’aprenent ha de saber en tot moment on passa i cap a on 

ha d’anar, la tasca del mestre és guiar-lo per aconseguir la regulació d’aquest aprenentatge i anar adquirint 

els coneixements que es van proposant. És per això que anem implementant els “Plans de treball” amb uns 

instruments d’avaluació de qualitat com, entre altres, les rúbriques que ens ajuden a aconseguir aquests 

objectius.  

7. Aprendre a construir relats horitzontals: 

L’alumnat ha de veure les connexions que hi ha entre les estructures del coneixement, ha d’adonar-se que 

aquestes connexions ens fan avançar cap a noves situacions i del fet que sempre estem consolidant el que 

aprenem i alhora aprenent. 

A l’hora d’implementar metodologies tenim en compte la piràmide d’aprenentatge d’Edgar Dale, un exemple 

en pot ser el “Treball per projectes”. 

 L’escola és un entorn d’aprenentatge formal que té per finalitat fer avançar cap a l’aprenentatge autèntic, el 

que realment ens ajuda a anar per la vida. Per això veiem molt important “l’aprenentatge i servei” que entre 

de ple en la vida quotidiana en un intercanvi de coneixement mutu. Apostem per l’aprenentatge en xarxa 

amb una bona participació de la comunitat educativa ( equip docent, PAS, alumnes, pares i mares, entitats 

del poble, educadores socials, psicopedagoga, psicòlegs, ajuntament...) 

3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE TREBALL 

 

El projecte de direcció prioritza les coordinacions dels diferents mestres i professors per tal de dur a 

terme una tasca planificada i consensuada, ja sigui dins la mateixa àrea, dins el mateix cicle i entre 

educació primària i secundària. Per aquest motiu el funcionament del nostre centre otorga aquest espai 

horari als diferents professionals amb l’objectiu de posar en pràctica activitats per millorar en les bones 

pràctiques educatives. 

En la nostra aposta pel treball per projectes continuem donant valor a la formació contínua. 

 

3.1 HORARIS 
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3.1.1 Alumnat 

 

Educació Infantil i Primària: De dilluns a divendres de 9:00 a les 12:30 i tardes de 15:00 a les 16:30 

ESO: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8:00 a 14:45 i dijous de 8:00 a 13:30 

 

3.1.2 Mestres i Professors 

 

Educació Infantil i Primària: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 16:30 

Dijous de 9:00 a 12:30 i de 13:45 a 16:30 

ESO: Dilluns, dimarts i divendres de 8:00 a 14:45, dimecres de 8:00 a 14:45 i de 15:30 a 17:30 i dijous de 

8:00 a 14:45 

 

3.2 ÒRGANS DE GOVERN 

 

3.2.1 Unipersonals 

 

Equip Directiu. Ens reunim els dijous de 15:00 a 18:00 i està format per Directora, Cap d’Estudi de 

Primària i Cap d’Estudis de Secundària, Coordinadora Pedagògica i Secretària. 

 

3.2.2 Consell Escolar 

 

Equip Directiu i Mestres i professors del Centre, un membre del personal PAS, un membre de 

l’Administració, Regidor d’Ensenyament i representants de l’AMPA. 

 

3.2.3 Claustres 

 

 Informatiu i pedagògic. Els dijous convocats, de 13:45 a 14:45. 

 

3.3 REUNIONS INICI DE CURS I ENTREVISTES 

 

Per tal d’avançar cap a una comunitat d’aprenentatge on les famílies junt amb el centre tenen un paper 

rellevant en l’educació, pensem que la col·laboració conjunta i per tant, les entrevistes i reunions des del 

centre i tutor amb els pares i mares ajuda a portar a terme bones pràctiques educatives. 

Es fan les reunions d’inci de curs per cicles o nivells segons es decideixi en coordinació de cicle. Aquest 

curs s’han fet amb suport informàtic per tal de donar més claredat a les explicacions. Com a novetat, 

enguany s’ha decidit fer les reunions dels cursos en horari de tarda, excepte P3, per poder garantir el 

màxim d’assistents possible. 

Les entrevistes són necessàries pel bon desenvolupament dels aprenentatges dels alumnes. Pensem que 

un mínim de 2/3 entrevistes durant el curs són necessàries i també en qualsevol moment que sorgeixi la 

necessitat. 
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3.4 AVALUACIÓ SESSIONS I ENTREGA D’INFORMES 

 

En reunió de coordinadors datem l’apertura i tancament del SAGA i revisió de notes. Aquest curs ho fem a 

inici de cada trimestre i continuem amb l’àmbit de “Reflexions al voltant dels nostres alumnes: Tot 

preparant les sessions d’avaluació”.  

Entenem l’avaluació com un procés continu i global, per tant donar més temps al llarg del curs per poder 

pensar plegats i plegades sobre els nostres nens-nois/ nenes-noies ens permet també poder dóna’ls un 

millor acompanyament. Les nostres trobades també pretenen anar més enllà de l’alumne i per això, 

debatem organització de l’aula, recursos, metodologia... 

En ESO es segueixen fent els equips docents els dimecres de 15:30 a 17:30 hores. 

 

3.5 FESTES 

 

Aquest curs preparem les següents celebracions: 

● la Castanyada   

● Esmorzar i Berenar solidari  La Marató TV3 

● Nadal  

● Carnestoltes   

● Sant Jordi   

● Fi de curs amb La Festa Major petita de l’IE Sant Jordi 

Així mateix, anirem incorporant al llarg del curs activitats de celebracions diverses que creiem importants 

donar a conèixer als nostres alumnes. 

 

3.6 SERVEIS 

 

3.6.1   Transports 

 

Navàs-Serrateix-Viver 

Navàs-Gaià- Galera  

El transport disposa d’un acompanyant en tot el seu recorregut, tant d’anada com de tornada. 

 

3.6.2  Menjador 

 

El centre disposa de cuina pròpia gestionada per l’empresa “Ca la Gana”. El menjador té una capacitat de 

60 alumnes i funciona des de les 12:30 a les 15:00. 

 

3.6.3 Activitats extraescolars 

 

Servei d’acollida de 8 a 9 i tarda de 16:30 a 17:00 

Vigilància migdia 12:30 a 13:30  
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3.7 SORTIDES ALUMNAT 

 

El nostre projecte educatiu contempla, com a part integrant del treball escolar, la conveniència de 

realitzar sortides pedagògiques amb diferents finalitats. Algunes tenen l'objectiu de realitzar un treball 

específic en relació al temari d'alguna matèria del curs; altres, visitar algun indret d'interès; també poden 

tenir la intenció de poder gaudir d'un esdeveniment rellevant o poden ser d'esbarjo i convivència. La 

multiplicitat d'experiències que ofereixen les sortides aconsellen la participació de tot l'alumnat. 

Aquestes sortides, segons l'edat dels alumnes o el lloc, es realitzen en autocar, en transport públic o 

caminant. Acostumen a ser, aproximadament, dos o tres al trimestre.  

El cost de la despesa ocasionat (transport, entrades, activitats, monitors) l'han de cobrir les famílies amb 

el pagament corresponent.  

 

3.8 FORMACIÓ PROFESSORAT 

La formació permanent representa l’adquisició d’una altra mirada, és més, pensem  que és una necessitat, 

és un procés necessari i una conseqüència del que vol dir ser professional de l’ensenyament: amb 

l’adquisició de nous coneixements, de noves tècniques, amb el coneixement dels canvis i evolucions 

socials, gestionant el canvi educatiu, coneixent la legislació,... La formació permanent abasta, doncs, des 

dels intercanvis d’experiències entre els mestres/professors fins als plans de formació de zona, bo i 

passant per la promoció d’activitats de formació per part dels Instituts de Ciències de l’Educació o altres 

organitzacions que faciliten formació per atendre les demandes dels centres en els seus diferents àmbits.  

 

4. OBJECTIUS GENERALS DE L’INSTITUT ESCOLA 

 

4.1 ORGANITZACIÓ GENERAL DE CENTRE 

 

OBJECTIUS: 

 Organitzar els horaris generals de centre per afavorir els desenvolupament de les reunions 

que es porten a terme i facilitar la coordinació entre primària i secundària 

 

ACTIVITATS: 

 Reunions: 

• Cicle 

• Comissions 

• Claustres 

• Intercicles 

• Sessions de reflexions entorn a l’alumnat: Tot preparant les avaluacions. 

• Sessions avaluació 

• Comissió d'atenció a la diversitat -CAD- 
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4.2 COMISSIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

OBJECTIUS 

 Cooperar amb tots els membres que formen part de la CAD ordinària, CTS, CAD 

extraordinària. 

 Traspassar la informació de les actuacions fetes al voltant dels nostres alumnes i les seves 

famílies des de serveis externs a centre i a l'inrevés, a cada sessió de la CAD, així com, tenir el 

més actualitzat possible el document penjat en el Drive. 

 Donar continuïtat a les metodologies i formes organitzatives per tal d'afavorir la inclusivitat 

dels alumnes en la seva globalitat. 

 

ACTIVITATS 

 Coordinacions setmanals amb els membres de la CAD (centre i serveis externs). A les 11’30 

per secundària a les 12'30 per primària.  

 Participació activa de tots els membres: Serveis Educatius (EAP, CREDA, CREDV, ELIC), 

psicòlegs municipals i Serveis social, membres del centre: Equip directiu, MEE i MALL 

 Reunions amb la CAD o amb alguns del seus especialistes, sempre que sigui necessari.  

 Un cop per trimestre, es reunirà la comissió amb la treballadora i l'educadora social per anar 

fent el seguiment dels casos de risc i exclusió social. 

 

 

 

4.3  COMISSIÓ EQUIP IMPULSOR ORIENTACIÓ EDUCATIVA 

 

OBJECTIUS 

 Continuar amb el projecte de vida social a secundària, bo i millorant els dos eixos bàsics- 

voluntariat i estada a l’empresa . 

 Cercar activitats que permetin a l’equip docent entendre i posar en pràctiques diferents 

accions pedagògiques      

 Reflexionar sobre diferents situacions i alumnes en casos puntuals 

 Reflexionar per anar avançant en la relació escola-família 

 Continuar amb activitats d’orientació que afavoreixin el desenvolupament de l’alumne.            

 Desenvolupar el projecte comunitari “Fem servei” a 3r d’ESO                                                                               

 

ACTIVITATS 

 Acompanyament de l’alumnat que forma part del  Projecte de Vida Social, fent un seguiment 

en totes les seves actuacions. 

 Reflexions d’equip docent per anar prenent consciència de com avaluar 
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4.4 COMISSIÓ LINGÜÍSTICA 

 

OBJECTIUS 

 Impulsar noves metodologies al centre per afavorir l’assoliment de les competències bàsiques 

en llengua 

 

ACTIVITATS 

 Reflexió dels diferents àmbits de la competència lingüística 

 Elaboració de rúbriques d’avaluació 

 

 

4.5 COORDINACIÓ FESTES 

 

OBJECTIUS 

 Organitzar i coordinar les festes de l’institut escola 

 

 

ACTIVITATS 

 Reunions setmanals del coordinador i la Directora 

 Reunions amb els delegats 

 Reunions amb les coordinadores de cicle 

 

4.6 COORDINACIÓ ANGLÈS 

 

OBJECTIUS 

 Coordinar activitats de pràctica oral primària-secundària 

 Promocionar el coneixement l’ús de l’anglès i la cultura anglesa a tota l’escola 

 Analitzar i valorar els resultats de les CB en l’àrea d’anglès 

 Impulsar el l’aprenentatge competencial mitjançant la llengua anglesa 

 

ACTIVITATS 

 Preparació d’activitats competencials 

 Elaboració del calendari i horari per a la relaització de les activitats orals de secundària cap a 

primària 

 Reflexió entorn de l’aprenentatge de l’anglès al nostre Institut Escola 

 

 

4.7 COORDINACIÓ ÀMBITS 
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OBJECTIUS 

 Valorar i reorganitzar els diferents àmbits 

 Reflexionar sobre les necessitats de l’alumnat 

 

ACTIVITATS 

 Reunió setmanal de coordinació amb tot el cicle d’educació Infantil 

 

 

4.8 COORDINACIÓ PROJECTE RECERCA 4T ESO 

 

OBJECTIUS 

 Contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques de l’ESO i, especialment, de la 

competència d’aprendre a aprendre, i la competència d’autonomia i iniciativa personal 

 Involucrar als alumnes en la preparació del seu propi viatge de fi de curs 

 

ACTIVITATS 

 Elecció dels destí del viatge 

 Elecció de l’allotjament 

 Preparació de les activitats i visites que es realitzaran un cop en el destí 

 

 

 

 

4.9 REUNIÓ COORDINACIÓ CICLE 

 

OBJECTIUS 

 Traspassar la informació pedagògica en feedback Equip Directiu - coordinadors de cicle i 

equip docent. 

 Organitzar, reflexionar, valorar i consensuar totes les activitats que es fan a Ll’Institut Escola, 

ja sigui en la vessant d’aprenentatges, social o personal de tot l’alumnat i professorat. 

 Vetllar perquè la informació sigui clara i es pugui traspassar correctament a tots els cicles. 

 Consensuar el projecte transversal.  

 Establir dates d’entrada notes a SAGA i organitzar sessions avaluació. 

 Prendre les decisions oportunes i per consens quan calgui. 

 

ACTIVITATS 

 Organització de les reunions per part de la directora i la Cap d’estudis de primària. 

 Reunions de traspàs d’informació 

 Consens de totes les decisions preses. 
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 Dinamització del projecte transversal de centre 

 Calendari entrada notes, revisió i impressió. 

 Actes de la reunió 

 

 

4.10 REUNIONS CICLES A PRIMÀRIA/EQUIP DOCENT ESO 

 

OBJECTIUS 

 Traspassar la informació des de la reunió de coordinadors i cap a la reunió de coordinadors 

passant per cicles i equip docent. 

 Organitzar, reflexionar, valorar i consensuar  totes les activitats que es fan a l’Institut Escola, 

ja sigui en la vessant d’aprenentatges, social o personal de tot l’alumnat i professorat. 

 Prendre les decisions oportunes i per consens quan calgui. 

 

 

ACTIVITATS 

 Reunions de coordinació 

 Actes de la reunió 

 Traspàs d’informació transversal equip directiu, coordinadors, equip docent. 

 

 

 

 

 

4.11 DESDOBLAMENTS 

 

OBJECTIUS   

 Afavorir el progrés dels alumnes en la llengua oral anglesa. 

 Potenciar les ciències des de l'àmbit pràctic (Primària). 

 Millorar la competència comunicativa a 2n de primària 

 Afavorir el progrés de l'aprenentatge matemàtic en petit grup (Secundària) 

 

ACTIVITATS 

 Desdoblar els grups de P4 fins a 4t d’ESO 

 

 

4.12 EDUCACIÓ EMOCIONAL 

 

OBJECTIUS 

 Reconèixer les pròpies emocions i sentiments, així com les d’aquells que ens envolten. 
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 Treballar l’esperit solidari a partir de temes d’actualitat. 

 

ACTIVITATS 

 Col·loquis i reflexions a les aules. 

 Dinàmiques per reconèixer les emocions, treballar l’autocontrol, l’autoestima… 

 Activitats de pertinença a un grup. 

 Relaxació. 

 

 

4.13 TUTORIA /DESPERTA 

 

OBJECTIUS 

 Vetllar perquè tots els nivells tinguin la tutoria com a eina fonamental d’orientació i suport 

cap a l’alumnat. 

 Implementar de forma regular les assemblees de 1r de primària a ESO amb la finalitat que el 

nostre alumnat conegui les estratègies necessàries de participació ciutadana. 

 Acompanyar l’alumnat diàriament, tant a primària com a secundària. 

 Fomentar una bona cohesió de grup, on el respecte esdevingui el valor fonamental de relació. 

 

ACTIVITATS 

 Programació d’assemblees d’aula i de delegats del centre. 

 Dinàmiques per fomentar la cohesió de grup. 

 Creació d’espais de debat: per entendre la figura del delegat/a, característiques personal de 

cadascú, rols dins d’un grup, articles interessants d’actualitat, etc. 

 

4.14 TREBALL COMPETENCIAL/PROJECTES 

 

OBJECTIUS 

 Continuar  reflexionant per a  la millora de la inclusió al centre.        

 Afavorir i implementar noves metodologies i organitzacions per millorar l’aprenentatge basat 

en competències bàsiques. 

 Plantejar un repte a partir del qual els alumnes treballen els aspectes competencials que ens 

hem plantejat. Acabar el projecte amb un producte final. 

ACTIVITATS 

 Organització per tal que cada nivell treballi amb 3 docents alhora. 

 Implementació d’activitats competencials a l’aula. 

 Formació per projectes per a tot el professorat. 

 

 

 

4.15 TREBALL PER ÀMBITS 
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OBJECTIUS 

 Implementar aquesta metodologia a tots els cursos d’educació infantil per tal de fomentar 

l’autonomia, la iniciativa i el raonament lògic. 

 Interaccionar i aprendre entre iguals. 

 Acompanyar en  l’aprenentatge per tal de que  l’alumnat es pugui desenvolupar lliurement 

 

ACTIVITATS 

 Distribució i organització dels diferents àmbits (psicomotricitat, artistes, construïm, juguem, 

reciclem, experimentem) en els espais d’Educació infantil 

 Compra de material didàctic i mobiliari adequat per a cada àmbit 

 

 

 

 

4.16 PROJECTE INTERDISCIPLINAR 

 

OBJECTIUS 

 Pensar i programar petites activitats d’aprenentatge significatiu i amb projecció. 

 Pensar i decidir entre tots/es sobre què ens agradaria aprendre 

 Recollir els coneixements previs. 

 Recollir tota la informació que han portat  de casa. 

 Decidir entre tots/es què volem aprendre  

 Fer diferents activitats relacionades amb el tema 

 Recollir en grup el què hem après  

 Planificar una sortida relacionada amb la temàtica del projecte 

ACTIVITATS 

 Els alumnes fan propostes tenint en compte els seus interessos i motivacions.  

 Pluja d’idees de l’alumnat.  

 Muntar un racó amb informació diversa que l’alumnat porta de casa (retalls de revista, diari, 

fotografies, llibres,....) 

 Fer diferents activitats relacionades amb el tema segons els seus interessos. 

 Gaudir d’una sortida a l’entorn  relacionada amb el projecte que s’ha treballat. 

 

4.17 TREBALL COOPERATIU 

 

OBJECTIUS 

 Treballar les matemàtiques cooperativament de manera manipulativa i experièncial. 

 Fomentar el raonament i la lògica, així com el gust per les matemàtiques. 

 Aprendre a treballar cooperativament. 

 Integrar les matemàtiques en escenes quotidianes de la vida real. 

 Treballar de manera sistemàtica la geometria, l’espai i la forma. 
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 Aconseguir una millor comprensió de l’àmbit de les matemàtiques. 

 

ACTIVITATS 

 Activitats en petits grups heterogenis. 

 Treball per racons. 

 Aprenentatge cooperatiu seguint la tècnica JET, a ESO. 

 Resolució de problemes cooperativament. 

 Activitats Cangur a tota la Secundària de manera regular a través d’unes fitxes 

confeccionades expressament. 

 

4.18 LECTURA 

 

OBJECTIUS 

 Afavorir l'aprenentatge de la competència lectora. 

 Impulsar l'ús de la biblioteca escolar 

 Participar en el certamen “Lectura en veu alta” 

 Fomentar l´hàbit lector mitjançant jocs, trobades amb escriptors i il-lustradors,… 

 

ACTIVITATS 

 Organització horària de 1/2 hora de lectura diària des de E.I. 4 anys fins a 6è amb 

programació de lectura guiada a tots els cicles. 

 Organització horària d’1 hora setmanal de lectura a ESO amb activitats de lectura guiada 

periòdiques. 

 Biblioteca oberta a l'hora del pati. 

 Dinamització de la biblioteca per fer xerrades, explicar contes, llegir, concursos d’enigmes. 

 Representants de CM, CS i ESO:Saber llegir, estratègies i fluïdesa en la lectura. 

 Promoure acitivitats de motivació lectora com ara visites d’autors. 

 

 

4.19 TALLER ESCRIPTURA/ESCRIPTURA CREATIVA 

 

OBJECTIUS 

 Millorar la competència escrita 

 Fomentar l’escriptura creativa per millorar el gust d’escriure 

 

ACTIVITATS 

 Activitats d’escriptura creativa  

 Treball conjunt amb dos mestres a l’aula per motivar l’escriptura 

 Elaboració d’un portafolis individual per cada alumne amb un escrit mensual corregit i 

comentat per el/la mestre/a 



15 
 

 

4.20 TAC 

 

OBJECTIUS 

 Aprofundir les diferents capacitats i competències bàsiques amb el treball de les TAC. 

 Agilitzar el funcionament de la pàgina WEB per aconseguir una eficaç comunicació escola-

famílies, entre docents i entre alumnes 

 Reflexionar sobre la creació  i implementació del pla TAC al centre 

 

ACTIVITATS 

 Exercicis i jocs d’iniciació a les eines informàtiques des d’infantil fins a 1r primària amb dos 

docents a l’aula en alguns moments. 

 Webquest, caceres del tresor i Power Points des de 2n fins a 4t de primària. 

 Cicle Superior treball amb Word, Power Point, Excel i correu  electrònic. 

 ESO ampliació de programes per fer presentacions, tractament de dades, edició d’imatge i 

vídeo, programació i creació d’aplicacions i eines google en general 

 Confecció de la nova pàgina WEB 

 

4.21  INCLUSIÓ 

 

OBJECTIUS 

 Prioritzar el treball de dos docents a l’aula. 

 Vetllar per les programacions conjuntes i el treball coordinat. 

 Organitzar reflexions pedagògiques en sessions de claustre i grups heterogènies amb la 

finalitat d’aconseguir una millor qualitat educativa. 

 Reflexionar al voltant de temes que afavoreixin la inclusió, el treball en xarxa i tot allò que ens 

permeti avançar cap a bones pràctiques educatives. 

 Aconseguir els objectius de l’alumnat amb adaptacions tant metodològiques com curriculars, 

si s’escau. 

 

ACTIVITATS 

 Organització adient dels horaris dels docents d’educació especial i els de suport. 

 Treball cooperatiu de matemàtiques de P3 a 4t d’ESO. 

 Treball competencial a primària i projectes a secundària amb tres docents per nivell. 

 “Ateneu” (espai de suport acadèmic) per cada cicle d’ESO. 

 Reunions de coordinació de docents de centre implicats en la CAD i Serveis Externs. 

 Reunions d’equip docent per reflexionar al voltant de l’alumnat. 

 Elaboració de plans individuals i/o adaptacions pels alumnes NESE. 

 Atenció amb grup reduït, (SEP, EE, MALL) pels alumnes que necessiten algun tipus d’atenció o 

suport més individualitzat. 
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4.22 TREBALL INTERCICLES I INTERNIVELLS 

 

OBJECTIUS 

 Potenciar el treball dels alumnes d'un mateix cicle interrelacionant-se entre ells. 

 Afavorir el treball i la relació de docents de cicles diferents 

 Innovar en l'aprenentatge oral de la llengua anglesa 

 Aprendre entre iguals 

 

ACTIVITATS 

 Organització horària dels docents per tal que puguin fer activitats a d'altres cicles. 

 Comissions de treball al tercer trimestre en grups heterogenis EI,CI,CM,CS,ESO 

 Exposició de projectes d'ESO a primària i entre els diferents cicles de primària. 

 Organització horària per tal que els nens de 2n i 3r ESO reforcin l'expressió oral de l'anglès 

als alumnes de 1r i 4t de primària. Sempre amb el suport de dos docents, el d'ESO i el de 

primària. 

 

 

4.23 SOSTENIBILITAT 

 

OBJECTIUS 

 Implementar el programa EpD amb l’objectiu comú de contribuir a formar una ciutadania 

responsable , compromesa, crítica i saludable. 

 Implementar de forma regular les assemblees de 1r primària a ESO amb la finalitat de que 

els nostres alumnes coneguin les estratègies necessàries de participació ciutadana. 

 Programar activitats per potenciar el reciclatge, reduir residus  i tenir cura del medi 

ambient. 

 Vetllar per la bona participació de l’alumnat i professorat implicat. 

 

ACTIVITATS 

 Docència per part d’alguns membres de l’Equip Directiu juntament amb els tutors, en hores 

de tutoria, encaminats a conèixer i saber desenvolupar-se en una assemblea. Així mateix, 

entendre i interioritzar que vol dir delegat/da, funcions, característiques personals,... 

 Programació d’assemblees d’aula i de delegats de centre. 

 Dinàmiques per escollir la temàtica del que es vol implementar. 

 Reunions al llarg del curs amb l’Equip Impulsor per al Desenvolupament (EpD) (AMPA, 

mestres i Ajuntament) 

 Formació Escoles Verdes 

 Participació en les activitats de la Setmana de la mobilitat sostenible proposades per 

l’Ajuntament de Navàs. 

 

 



17 
 

4.24 CREACIÓ D’AMBIENTS ALS PATIS I PASSADISSOS 

 

OBJECTIUS 

 Promoure la motivació de l’alumnat pels jocs didàctics i el lleure no competitiu. 

 Fer ús del temps del lleure per tal que s’afavoreixin aprenentatges competencials variats. 

 Donar llibertat de moviment a les hores del pati. 

 Afavorir un ambient familiar dins els espais escolars 

 

ACTIVITATS 

 Organització dels espais de pati i passadissos.  

 Confecció de materials didàctics i mobiliari. 

 Compra de material didàctic i mobiliari. 

 Programacions d’aula per afavorir l’aprenentatge de jocs i normes de jocs. 

 

5. SORTIDES, COLÒNIES I TEATRES 

EDUCACIÓ INFANTIL 

3 espectacles (música, teatre i dansa) anuals 

2 sortides anuals, l’any que no es fan colònies 

colònies de P4 i P5 bianauals 

sortida de P3 al Mujal bianual  

sortides a l’entorn de l’escola 

 

CICLE INICIAL 

3 espectacles (música, teatre i dansa) anuals 

1 sortides anual  

sortides a l’entorn de l’escola 

 

CICLE MITJÀ 

2 espectacles anuals 

1 teatre d’anglès 

2 sortida anuals 

sortides a l’entorn de l’escola 

 

CICLE SUPERIOR 

2 espectacles anuals 

1 teatre d’anglès 

2 sortides anuals 

1 sortida de final de curs 

Colònies 

sortides a l’entorn de l’escola 

 

1r d’ESO 

3 dies Camp d’aprenentatge 
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1 sortida de cohesió de grup 

2 sortides anuals 

   Esquiada  

sortides a l’entorn del centre 

 

2n d’ESO 

1 sortida de cohesió de grup 

2 sortides anuals  

Esquiada 

sortides a l’entorn del centre 

 

3r d’ESO 

1 sortida de cohesió de grup 

2 sortides anuals 

Esquiada 

sortides a l’entorn del centre 

 

4t d’ESO 

1 sortida de cohesió de grup 

2 sortides anuals 

Esquiada 

Viatge final de curs (5 dies) 

sortides a l’entorn del centre 

 

 


