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1.INTRODUCCIÓ 

L’Escola Àngela Bransuela és una escola que té 41 anys, en tots aquests anys

tant la societat com l’escola han evolucionat i canviat. Ha passat de ser l’encarregada de

transmetre coneixement i  única font d’informació a haver de generar noves situacions

d’aprenentatge, que despertin l’ interès de l’alumnat, que estimulin el seu aprenentatge i

permetin el creixement personal.

El mestre ha deixat de tenir un paper principal, ara es posa al costat de l’alumne,

el guia, l’acompanya. Ha de fer que l’alumne sigui subjecte actiu de l’aprenentatge, que

construeixi  el seu coneixement.  El mestre ha de provocar,  plantejar  problemes, noves

situacions que facin a l’alumne protagonista, creatiu, motivat, participatiu, col·laboratiu...  

Davant d’aquesta nova realitat ens cal actualitzar el Projecte Educatiu per dur a

terme totes les accions necessàries per aconseguir un perfil d’alumne que pugui fer front

a tot allò que la societat d’avui li demana i anticipar els reptes dels anys futurs.  

“Educar no és omplir,
sinó encendre.

 I per encendre aquest foc
 cal el goig per l’estímul,
 el goig per la conversa i
 el goig per comprendre”

Jorge Wagensberg
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2.CONTEXT

2.1. Marc normatiu de referència

▫ LOE, Llei 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

▫ LEC, Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. Art. 91

▫ LOMCE, Llei 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa

▫ Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius

▫ Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i

del personal directiu professional docent

▫ Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el

perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

▫ Decret 119/2015 de 23 de juny de ordenació dels ensenyaments de l’educació

primària.

▫ Ordre ENS 164/2016, per la qual es determinen el procediment i els documents i

requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.

▫ Resolució  de  22  de  juny  de  2017  per  la  qual  s’aprova  el  document  per  a

l’organització i el funcionament de centres

    2.2. Situació geogràfica

Mataró, capital de la comarca del Maresme, és una ciutat viva, en transformació

constant i amb un patrimoni cultural important que la dota de personalitat pròpia. Té una

bona situació geogràfica ja que per un costat té el mar i per l'altre la Serralada Litoral.

Mataró  és  una  ciutat  ben  comunicada  amb  l'entorn  metropolità  i  amb  la  resta  de

comarques de Catalunya. 

L’escola Àngela Bransuela pertany al barri dels Molins de Mataró però per la seva

situació geogràfica, ubicada en la cruïlla dels barris de Vista-Alegre i de Rocafonda, el

centre acull alumnat dels tres barris.
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2.3. Situació socioeconòmica i cultural

Al llarg d’aquests 40 anys, el centre ha escolaritzat els fills i filles de les famílies

del barri i zones properes, acollint la diversitat en el ventall social de la població de la

ciutat de Mataró. Els canvis que s’han produït en la composició de l’alumnat són el reflex

dels canvis i l’evolució de la població als barris i a la ciutat.

La situació socioeconòmica de les famílies de l’escola és de nivell mitjà-baix. 

Hi ha un nombre elevat de famílies que són la segona generació d’immigrants de la resta

de l’estat i de parla castellana, alguns d’ells exalumnes de l’escola. La resta de l’alumnat,

un  40%,   prové  de  famílies  immigrants  del  Marroc  i  un  nombre  inferior  de  l’Àfrica

subsahariana, la Xina i Sud-amèrica.  

             L’última enquesta reflecteix dades significatives d’atur i sobretot entre les dones.

Un 65% de mares treballa i un 35% es troba a l’atur i pel que fa als pares treballa un 88%

i un 12% està a l’atur. La majoria de feines a les que es dediquen són feines del sector

secundari.

            El nivell cultural és baix i hi ha 48% de mares i pares que tenen només estudis

primaris,  un  9,7%  sense  estudis,  un  30%  secundaris  i  un  10%  universitaris  (molts

d’aquests fills i filles del professorat del centre).

2.4. Característiques del centre

L’escola  va ser inaugurada l’any 1976.  El  centre educatiu  ha estat  sempre de

doble línia i actualment té un curs de primària i els tres d’educació infantil amb una. Acull

334 alumnes d’educació infantil i primària.

El curs vinent, 2018-2019, es preveu inaugurar al centre dues línies de 1r ESO i

donar pas a que l’escola es converteixi en Institut Escola.

El centre es va construir en els terrenys cedits a l’Ajuntament pels hereus de la

mataronina Àngela Bransuela (1886-1965) amb la finalitat de dedicar-los a equipament

escolar.  La senyora Àngela Bransuela,  volia  mostrar  així  l’agraïment als  ciutadans de

Mataró dels quals ella havia rebut ajuda per a l’educació dels seus fills.

L’escola consta de dos edificis independents, el de les aules i el del gimnàs. 

6 Gener 2018



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
(FRAGMENT)

Escola
Àngela

Bransuela

El primer edifici és de planta baixa i dues plantes pis, amb una àmplia escala que

comunica verticalment i  una rampa situada a la planta primera que comunica aquesta

amb  el  nivell  inferior  i  el  pati  situat  a  aquest  nivell.  Té  forma  rectangular  amb  pati

d’il·luminació i ventilació interior. 

A la planta baixa estan situades les sales d’administració i  direcció, secretaria,

Ampa, biblioteca,  cuina,  menjador i  quatre aules amb banys incorporats.  P3 té accés

directe des de l’exterior.

A  la  primera  planta  hi  ha  aules,  sala  de  professors  i  banys  d’alumnes  i  de

professors,  amb amplis  passadissos  que  es  destinen  a  zones  comunes  (aules  TAC,

plàstica, racons de lectura, de treball cooperatiu, etc.).

La segona planta segueix el mateix esquema que la primera. 

El gimnàs està situat a nivell del pati.

mHi ha dos patis. Un és de sorra que utilitzen els alumnes d’EI i un altre format

per una pista poliesportiva destinat als alumnes de Primària. El voltant és molt ampli i hi

ha vàries zones enjardinades, dos porxos i un hort.

Considerant  el  pati  com  a  espai  educatiu  s’està  efectuant  aquest  curs  un

redisseny  participatiu  per  poder  aprofitar  més  l’espai  i  que  respongui  més  a  les

necessitats de l’alumnat. 
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3.IDENTITAT

3.1. Principis rectors de la LEC

Article 2. Principis rectors del sistema educatiu

1. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, es
regeix pels principis generals següents:

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la
resta de legislació vigent.

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica:
la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració
de  tots  els  col·lectius,  basada  en  la  coresponsabilitat  de  tots  els  centres
sostinguts amb fons públics.

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la
llibertat  d’elecció  entre centres públics  o centres altres  que els  creats pels
poders  públics,  la  llibertat  de  càtedra  del  professorat  i  la  llibertat  de
consciència dels alumnes.

e) El pluralisme.
f) La inclusió escolar i la cohesió social.
g) La  qualitat  de  l’educació,  que  possibilita  l’assoliment  de  les  competències

bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat.
h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i

el respecte a la convivència.
i) El respecte i el coneixement del propi cos.
j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.
k) El  respecte  i  la  preservació  del  medi  ambient  i  el  gaudi  respectuós  i

responsable dels recursos naturals i del paisatge.
l) El foment de l’emprenedoria.
m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.
o) L’educació al llarg de la vida.
p) El  respecte  del  dret  de  mares  i  pares  perquè  llurs  fills  rebin  la  formació

religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.
q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.

2. El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents:
a) La  formació  integral  de  les  capacitats  intel·lectuals,  ètiques,  físiques,

emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de
la personalitat, amb un ensenyament de base científica, que ha d’ésser laic,
d’acord amb l’Estatut, en els centres públics i en els centres privats en què ho
determini llur caràcter propi.
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b) La  vinculació  entre  pensament,  emoció  i  acció  que  contribueixi  a  un  bon
aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals.

c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena
integració social i laboral.

d) L’habilitació per a l’aprenentatge permanent.
e) L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la

constància en el treball.
f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania.
g) L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació.
h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals.
i) La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin

sigui el mitjà de transmissió.

3. El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius següents:
a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada.
b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la

societat.
c) L’autonomia de cada centre.
d) La participació de la comunitat educativa.
e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat.
f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a

fer-lo possible.
g) La  programació  de  les  necessitats  educatives  territorialment  i  socialment

equilibrada que emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics.
h) La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments i

altres administracions públiques.
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3.2. Principis de l’aprenentatge (OECD)

El  nostre  propòsit  és  desenvolupar  l’activitat  educativa  tenint  en  compte  els  set
principis de l’aprenentatge marcats per l’ OECD (Centre for Educational Research and
Innovation).  Set  “principis”  transversals  que  haurien  d’orientar  la  creació  dels  entorns
d’aprenentatge del segle XXI.

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

a. Els alumnes són els protagonistes de l’entorn d’aprenentatge i, per tant, les

activitats se centren en la seva cognició i el seu creixement. 

b. Les  activitats  d’aprenentatge  ajuden  els  estudiants  a  construir  el  seu

aprenentatge a través del compromís i de l’exploració activa. 

c. Per això cal una combinació de pedagogies, que incloguin l’aprenentatge

orientat  i  l’aprenentatge  per  l’acció,  i  també  l’aprenentatge  cooperatiu,

l’aprenentatge basat en la investigació i l’aprenentatge servei. 

d. L’entorn pretén desenvolupar “alumnes autoregulats” que:

i. desenvolupin habilitats metacognitives, 

ii. supervisin, avaluïn i optimitzin l’adquisició i l’ús del coneixement,

iii. controlin  les  seves  emocions  i  motivacions  durant  el  procés

d’aprenentatge,

iv.  gestionin bé el temps d’estudi, i 

v. es  fixin  objectius  específics  i  personals  elevats  i  puguin  fer-ne

seguiment.

2.  L’aprenentatge és de naturalesa social

a. La neurociència confirma que aprenem per mitjà de la interacció social, de

manera que l’organització de l’aprenentatge hauria de ser altament social. 

b.  El treball cooperatiu en grup, organitzat i estructurat de manera adient, ha

demostrat  beneficis  molt  clars  per  aconseguir  resultats  i  també a  nivell

conductual  i  afectiu.  Els  mètodes cooperatius  són  vàlids  per  a  tots  els

estudiants,  ja  que,  ben  aplicats,  impulsen  els  alumnes  de  totes  les

capacitats. 
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c. La recerca personal  i  l’estudi  autònom també són importants.  Hi  hauria

d’haver més oportunitats per a l’aprenentatge autònom a mesura que els

estudiants evolucionen.

3.  Les emocions són part integral de l’aprenentatge

a. L’aprenentatge resulta de la interacció dinàmica de l’emoció, la motivació i

la cognició, tres elements inextricablement entrelligats. 

b.  Les creences positives sobre un mateix com a alumne en general i en una

matèria concreta representen un component bàsic per al coneixement a

fons i la “competència flexible”. 

c.  Persisteix  la  tendència a identificar  les emocions amb la “feblesa”.  En

conseqüència, reconèixer la importància de les emocions és més fàcil en

la teoria que en la pràctica. 

d. L’atenció que totes les parts implicades, inclosos els estudiants, dediquen

a  les  motivacions  té  més  a  veure  amb  la  voluntat  d’aconseguir  un

aprenentatge més eficaç que més divertit (tot i que seria molt millor que

reunís ambdós trets).

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

a. Els  estudiants  difereixen  en  diversos  aspectes  fonamentals  per  a

l’aprenentatge:  coneixement  previ,  capacitats,  concepte  d’aprenentatge,

estils  i  estratègies  d’aprenentatge,  interès,  motivació,  creença  sobre

l’eficiència  pròpia  i  emocions.  També difereixen  en altres aspectes  que

tenen a veure amb l’entorn com per exemple, la llengua i la procedència

cultural i social. 

b. El  coneixement  previ,  que  varia  substancialment  entre  els  estudiants,

incideix molt en el procés d’aprenentatge. 

c. Els  entorns  d’aprenentatge  s’han  d’adaptar  per  reflectir  les  diferències

individuals  i  preestablertes,  de  maneres  sostenibles  tant  per  a  cada

alumne com per al grup. Distanciar-se del model “talla única per a tothom”

pot ser un repte.
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5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge

a. Tenir  en  compte  les  diferències  i  necessitats  individuals  també  vol  dir
estimular l’alumne perquè superi el seu nivell i capacitat.  

b. Els  estudiants  amb  un  rendiment  alt  poden  ajudar  els  estudiants  amb
rendiments més baixos. Això contribueix a la superació de tots. 

c. Cal  evitar  els  sistemes  desmotivadors  basats  en  la  monotonia,  la
sobrecàrrega, la por i la pressió excessiva; perquè són factors que no es
diuen  amb  l’evidència  cognitiva  i  motivacional  vinculada  amb
l’aprenentatge eficaç.

6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge

a. Cal  que  l’entorn  d’aprenentatge  sigui  molt  clar  pel  que  fa  a  allò  que
s’espera dels alumnes, a allò que fan i a per què ho fan. Si no és així, la
motivació  disminueix;  els  estudiants  són  menys  capaços  d’adaptar
activitats  senzilles  dins  de  marcs  de  coneixement  més  amplis  i  tenen
menys probabilitats d’aconseguir regular-se autònomament. 

b. L’avaluació  formativa  ha  de  ser  substancial,  regular  i  proporcionar  un
feedback pràctic.  A  més de retroalimentar  els  alumnes,  el  coneixement
procedent  de  l’avaluació  formativa  s’hauria  d’utilitzar  constantment  per
modelar la direcció i la pràctica dins de l’entorn d’aprenentatge. 

c. L’entorn d’aprenentatge es fonamenta en la naturalesa social del procés
d’aprendre i fomenta activament l’aprenentatge cooperatiu ben organitzat.
En l’entorn d’aprenentatge, es fonamental els docents estiguin en sintonia
amb  les  motivacions  dels  alumnes  i  amb  el  paper  clau  que  tenen  les
emocions en l’assoliment de resultats. 

7. Aprendre és construir connexions horitzontals

a. Un aspecte clau de l’aprenentatge és que les estructures de coneixement
complex es construeixen organitzant parts de coneixement més bàsiques
de  manera  jeràrquica.  Si  s’han  construït  bé,  aquestes  estructures
proporcionen un coneixement que es pot traslladar a situacions noves, una
competència essencial per al segle XXI. 

b. També  és  important  la  capacitat  dels  alumnes  de  veure  connexions  i
“connectivitat horitzontal” entre l’entorn d’aprenentatge formal, l’entorn més
ampli  i  la  societat  en  general.  L’“aprenentatge  autèntic”,  que  promou
aquestes connexions, també fomenta una comprensió més profunda. 
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3.3. Trets d’identitat - Caràcter propi
M

IS
S

IÓ

Ajudar  a  cada  alumne  a  trobar  la seva  pròpia  excel·lència en
cadascun dels seus àmbits: personal, acadèmic  i social.
Aconseguir que l’alumne sigui un agent transformador, potenciador
i model de valors vitals, psicològics, intel·lectuals, ètics i morals.
Hem de promoure una educació integral dels nostres alumnes on
cadascú  sigui  protagonista  del  seu  aprenentatge  i  tot  el  que
aprengui a l’escola li serveixi i capaciti per a la vida real.

V
IS

IÓ

Volem  ser  un  centre actiu, emprenedor,  amb prospectiva  de
futur,  que  pretén  la  millora  constant  del  rendiment  personal  i
acadèmic   dels  alumnes  mitjançant  l’ús  habitual  de  les  TIC,
l’impuls de les llengües estrangeres i la promoció de les habilitats
socials i l’aprenentatge cooperatiu. 
És per això que les línies d’actuació que s’emmarquen en el nostre
projecte  van  encaminades  a  desenvolupar  l’emprenedoria,  la
creativitat,  l’esforç, l’èxit educatiu i  el benestar a l’escola dins del
marc d’una educació inclusiva.

V
A

LO
R

S

L’ètica ha de presidir l’actuació de tots els agents de l’escola, que
té  com  a  valors  principals  la  solidaritat  i  la  inclusió,  l’esforç,  la
il·lusió,  l’actitud  democràtica  i  l’esperit  crític.  Cal  implementar  la
“cultura de cooperació” que afavoreixi la resolució de problemes i
la millora contínua.
L’escola treballa per transmetre els següents valors:

 Honestedat i bondat
 Acceptació de la diversitat i respecte
 Solidaritat
 Cooperació
 Igualtat d’oportunitats
 Equitat i no exclusió
 Innovació i Transformació
 Treball en equip i compromís 
 Interès general en les famílies i l’entorn
 Cultura de resolució de conflictes i mediació
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Apostem per una escola amatent als canvis del món en que vivim i que sàpiga
oferir estratègies als alumnes perquè essent protagonistes dels seu aprenentatge, puguin
desenvolupar a la vida el que aprenen a l’escola i siguin capaços de construir un món
millor.

Una escola que vol aprendre i que promou un aprenentatge contextualitzat que
reconegui les capacitats de cada alumne i li ofereixi l’oportunitat per a desenvolupar-se.

Treballem per personalitzar l’aprenentatge  perquè cada alumne tingui il·lusió i
entusiasme per ser ell mateix.

Una escola inclusiva per a tothom que afavoreixi el respecte i la cooperació entre
tots els membres de la comunitat educativa i on les diferencies sumen i enriqueixen.

Treballem  per  fomentar la  participació  i  el  compromís de  tota  la  comunitat
educativa com a eina de millora de la qualitat.

Una escola vinculada al barri  i  al  municipi que afavoreix l’arrelament al medi
més proper i potencia la relació amb l’entorn físic, social i cultural.

Una  escola  que  permet  una revisió  i  avaluació  continuada fruit  del  mateix
creixement.

Una  escola  amb  un equip  obert  a  les  situacions  de  canvi que  vol  donar
respostes  imaginatives,  actuals  i  rigoroses  als  reptes  d’una  societat  que  avança
constantment.

Una  escola  que  fomenta l’esperit  de  recerca entre  els  professionals  que  la
formen.

Una  escola  que  incorpora  les noves  tecnologies de  la  informació  i  la
comunicació com a eines per a potenciar l’aprenentatge significatiu i la construcció del
coneixement.
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3.4. Línia pedagògica
REFERENTS PEDAGÒGICS

“Quan  treballem junts en projectes estimulants que fan sortir  de la rutina,  les

diferències  entre  els  individus,  fins  i  tot  els  conflictes,  solen  disminuir  i,  a  vegades,

desapareixen del tot.” 

 “Si l’equip acadèmic aprèn, els nens seguiran aprenent; l’escola es converteix en

una  comunitat d’aprenentatge capaç de generar i compartir coneixement”.

Jacques Delors

La  noció  d'intel·ligència  ha  estat  restringida  a  les  capacitats  matemàtiques  i

lingüístiques. Fent-ho d’aquesta manera excloem a una gran majoria de l’aula”

Howard Gardner

“L’objectiu és que el nen pensi fent i faci pensant, que busqui alguna utilitat al que fa.” 

Celestin Freinet

“Cal acceptar a cada infant com un ser únic, diferent emocionalment a tots els altres”

Bernard Acouturier

“Una prova de l’encertada intervenció educativa és la felicitat del nen”

Maria Montessori

“L’èxit dels individus depèn de l’èxit del grup al qual pertanyen, la qual cosa

obliga a crear un clima de cooperació.

Teoria Social de l’aprenentatge

“Només si treballem junts aprendrem a conviure junts”

Pere Pujolàs

“L’actitud més important que es pot formar és el desig de seguir aprenent”

John Dewey
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3.4.1.EIXOS ESTRATÈGICS DE L’ESCOLA

1.EDUCACIÓ INTEGRAL

Propòsit educatiu dirigit a

desenvolupar competències per a la vida

Com  planteja  l'Informe  Delors  (Informe  per  a  la  UNESCO  de  la  Comissió

Internacional sobre Educació per al segle XXI) com la formació basada en quatre pilars:

Aprendre  a  conèixer.  L'educació  ha  de  garantir  que  els  nostres  alumnes  tinguin  la

curiositat  i  l’  interès  per  aprendre  i  també les  eines  i  l'actitud  necessàries  per  poder

aprofitar les possibilitats d'aprendre que tindran en el decurs de la seva vida.

Aprendre  a  fer. Hem  de  formar  els  homes  i  dones  del  demà  per  adquirir  unes

competències  que  els  capacitin  per  treballar  en  equip  i  fer  front  a  gran  nombre  de

situacions sortint enfortits de cada experiència.

Aprendre a viure junts. Hem de desenvolupar en ells competències socials, per saber

realitzar  projectes  en comú,  resoldre  de forma adient  els  conflictes,  amb actituds  de

comprensió, tolerància i respectant sempre els valors de pluralisme i pau.

Aprendre a ser. Perquè a partir de la consolidació i millora de tots els àmbits de la pròpia

personalitat, sàpiguen actuar amb autonomia, responsabilitat personal i criteri propi.

2. EMPRENEDORIA

“Somiar horitzons, dibuixar trajectòries: 

vet aquí els reptes de l’orientació educativa 

per a una escola que es mou.”

Carme Pellicer

L’emprenedoria és un dels reptes prioritaris del centre,  l’emprenedoria ha

esdevingut una oportunitat de progrés en la nostra TASCA EDUCATIVA.

L’esperit  emprenedor en l’entorn educatiu, fa referència al desenvolupament de

qualitats  personals  com  ara  creativitat,  disposició  a  la innovació,  confiança  en  un

mateix, motivació pels resultats a obtenir, lideratge, cooperació i resistència al fracàs,

entre altres. Aquestes qualitats són necessàries en qualsevol context i per a qualsevol

persona.

El treball per competències ens permet entrenar habilitats emprenedores d’una manera

interdisciplinària, globalitzada i sistemàtica.

16 Gener 2018



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
(FRAGMENT)

Escola
Àngela

Bransuela

La metodologia més adequada per estimular la competència d’aprendre a emprendre

són els projectes d’emprenedoria ètica, l’aprenentatge servei, i el treball cooperatiu.

L’escola promou l’educació del talent emprenedor des d’edats primerenques perquè: 

 permet treballar l’autonomia de l’alumne

 permet fomentar la creativitat i l’esperit crític

 permet un alt grau de participació de l’alumnat

 permet acostar-se  a situacions i desafiaments de la vida real

 permet entendre el món i a implicar-se en millorar-lo des de petits

 permet la reflexió i l’autoavaluació

 permet el treball amb la diversitat, estimulant la descoberta de les possibilitats de

cadascú 

 permet assolir les competències bàsiques

Un projecte per ser emprenedor haurà de tenir les següents característiques:

a. Lligat al currículum

b. Promoure interacció social (col·laboració amb la comunitat i entorn, treball

cooperatiu i progrés)

c. Entrenament  de  la  competència  emprenedora:  funcions  executives  i

creadores

d. Creació d’un bé social (una millora en l’entorn)

3. INNOVACIÓ EN ELS APRENENTATGES

“Hem de tornar a pensar en gran

 i imaginar de nou l’educació

 en un món canviant”

Irina Bokova

 (Directora genral de la UNESCO)

Entenem la innovació com l’esforç de preparació davant les noves realitats amb una

gran voluntat de l’equip docent per millorar, adoptant el propòsit dirigit  a desenvolupar

competències  per  a  la  vida  en  el  nostre  context  històric  i  en  unes  pràctiques

d’aprenentatge fonamentades en el coneixement existent de com les persones aprenen.

L’ús  de  noves  metodologies  d’ensenyament  i  aprenentatge  significatives  i  el  treball

transversal de les habilitats artístiques, tot potenciant la creativitat i atenent el talent de

cadascú,  esdevenen  elements  clau  d’un  model  flexible  i  innovador  enfocat  a  assolir

l’excel·lència educativa.
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L’objectiu  final  és  que  tot  infant  pugui  gaudir  d’experiències  d’aprenentatge

empoderadores i rellevants que li  permetin desenvolupar el seu projecte de vida, amb

dignitat, sentit i benestar.

4. EDUCACIÓ EMOCIONAL

 “la salut és un estat complert de benestar físic,

 mental i social i no solament l’absència d’afeccions o malalties”

(definició de salut de la OMS)

L’escola esdevé un espai important per educar en la prevenció i la cura de la salut

fomentant hàbits saludables i promovent una cultura de tenir cura del nostre cos tant en la

vessant física com emocional.

Les  emocions  i  la  motivació,  davant  de  qualsevol  activitat  humana,  tenen  molta

importància. Les emocions són la porta d’entrada principal de l’aprenentatge.

L’emoció i la cognició funcionen constantment dins del cervell per orientar l’aprenentatge.

Les emocions positives estimulen processos cognitius i també es treballen com a base de

benestar i ajuda per a la convivència.
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4.OBJECTIUS EDUCATIUS 

Segons  el  document  anomenat  “Ofensiva  de  País  a  favor  de  l’Èxit  Escolar”,  el

Departament d’Ensenyament proposa quatre grans objectius i un dels quals és d’aplicació

a  l’ensenyament  Primari:  Millorar  el  nivell  competencial  dels  alumnes  d’Educació

Primària. També hi ha fixats com a objectius estratègics lluitar contra l’absentisme escolar

i  l’abandonament  prematur  del  sistema  educatiu,  basant-nos  en  això  el  nostre  PEC

estableix els següents:
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Millorar els resultats educatius atenent tota la diversitat de l’alumnat,

assegurant el mínim per a tots i el màxim per a cadascú.
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2

Desenvolupar l’ Emprenedoria com a actitud i competència 

transversal.

O
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T
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3 Desenvolupar  a  l’escola  un  clima  de  convivència  excel·lent  i  de

equitat, treball i esforç.
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4

La vinculació amb l’entorn, promovent la participació i la implicació de

la comunitat escolar i dels agents de l’entorn més proper per facilitar

l’èxit escolar i millorar la cohesió social.
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1 Millorar els resultats educatius atenent tota la diversitat de l’alumnat, assegurant

el mínim per a tots i el màxim per a cadascú.
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1.1.Mantenir  el  percentatge d’alumnes amb baix  rendiment  en competències
bàsiques  en  llengües  i  matemàtiques  per  sota  del  15%  en  les  proves  de
Competències Bàsiques de 6è. 

1.2.Planificar i organitzar els recursos humans per tal de prioritzar l’atenció a la
diversitat tot fent-los el més eficaços i eficients possibles. 

2 Desenvolupar l’ Emprenedoria com a actitud i competència transversal
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 2.1.Desenvolupar  projectes  emprenedors  des  d’educació  infantil,  vetllant

perquè compleixin les característiques d’un projecte emprenedor.

3 Desenvolupar a l’escola un clima de convivència excel·lent i de equitat, treball i 
esforç.
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S 3.1.Continuar  mantenint  a  l’escola  un clima de convivència,  equitat,  treball  i

esforç. 

3.2.Fomentar activitats d’Ensenyament-Aprenentatge que afavoreixin la cohesió

social  i  les dinàmiques positives en els diversos grup-classe i  en l’escola en

general. 

4 La vinculació amb l’entorn, promovent la participació i la implicació de la 
comunitat escolar i dels agents de l’entorn més proper per facilitar l’èxit escolar i
millorar la cohesió social .
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4.1.Mantenir,  millorar  i  innovar  la  relació  i  col·laboració  amb les  famílies  del

centre,  les  institucions  i  altres  entitats  de  la  població,  fomentant  des  de  la

participació activa, vincles sòlids que permetin contribuir a la dinamització social

i cultural del poble. 

4.2.Conèixer i respectar l’entorn natural proper fomentant la responsabilitat i el

compromís  envers  el  medi  ambient  i  l’adquisició  de  valors  vinculats  amb la

sostenibilitat. 

4.3.Promoure l’observació i l’apropament a l’entorn natural i social com a espais

privilegiats de descoberta, aprenentatge i creixement personal. 

4.4.Potenciar el coneixement de la cultura, la història, la geografia i la realitat

sociocultural  del  territori,  facilitant  l’adquisició  del  sentiment  de  pertinença  i

l’arrelament al país. 
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5. CRITERIS DESENVOLUPAMENT CURRICULAR

Les bases sobre les que es desenvolupa el currículum són:

 Enfocament constructivista de l’aprenentatge.

Els  alumnes  han  de  trobar  sentit  a  allò  que  fan,  és  fonamental  la  relació  entre  els

aprenentatges i la vida. (aprenentatge significatiu). Partim de la base dels coneixements

previs de l’alumne i de la interdisciplinarietat, establint relacions entre els continguts de

les diferents àrees curriculars i de manera prioritària amb la realitat i la seva experiència

quotidiana.

 Metodologia activa

L’objectiu és aconseguir que l’alumne sigui protagonista del seu aprenentatge orientat i

guiats pels educadors i educadores. L’alumnat aprèn a aprendre d’una forma dinàmica i

vivencial i els hi donem eines perquè es facin bones preguntes sobre allò que els envolta

que  formulin  hipòtesis,  que  facin  recerca  d’informació,  que  arribin  a  les  seves

conclusions, que s’expressin i facin els seus raonaments.

 Pedagogia de l’esforç

Treballem per a que cada alumne desenvolupi al màxim les seves potencialitats i ajudem

per assegurar que l’esforç de l’alumne és la clau del progrés.

 Atenció a la diversitat

Considerem la diversitat i la diferència com un valor. La diversitat des de la cooperació i la

solidaritat és una font de creixement i enriquiment mutu. Adaptem l’ensenyament a les

diferències  de  nivells,  velocitat  i  ritme  en  l’aprenentatge  de  cada  alumne  i  aquest

aprenentatge s’adequa a les diverses capacitats.

 Vincular l’aprenentatge a les emocions

Fem  que d’aquesta manera l’aprenentatge no s’oblidi i sigui veritable aprenentatge.

 Aprenentatge a través de projectes

Desenvolupant  la  recerca i   la  investigació   a través del  mètode científic.  Permet  un

aprenentatge actiu i  col·laboratiu per observar la realitat, desenvolupar la competència

informacional amb un esperit crític i constructiu.

Es realitza com a mínim un al curs amb temàtiques variades segons el nivell.
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 Aprenentatge cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu ens aporta una millora de les relacions entre l’alumnat i l’ajuda

mútua afavoreix la millora dels aprenentatges i és una de les estratègies més potents per

atendre la diversitat de manera inclusiva. Cal ensenyar a aprendre a cooperar i cooperar

per aprendre.

 Gestió positiva del conflicte

Utilitzar  els  conflictes  com  a  eina  pedagògica,  educar  en  i  per  al  conflicte  és  un

aprenentatge per a la  vida.  Establir  espais  de negociació i  rutines de pensament  per

ensenyar els alumnes a solucionar ells mateixos els conflictes. 

 Participació activa en la comunitat i compromesa amb el país i amb la ciutat

Promovem la relació i participació de l’escola en el barri i la ciutat. 

La llengua i la cultura són els elements fonamentals que conformen la nostra identitat,

ens fa sentir membres d’una comunitat i ens fa estimar el país on vivim. L’escola és un

lloc d’aprenentatge de proximitat i, per tant, participa de la vida social i cultural del barri i

de la ciutat.  Ajudem els nostres alumnes a conèixer, comprendre i respectar l’entorn on

viuen i a desenvolupar actituds de compromís, participació, d’estima i respecte.

Participem en projectes en Xarxa com el Cantània que vetlla per l’educació musical dels

nens  i  nenes  a  través  d’un  camí  acompanyat  de  música,  cultura  i  emoció.  Un  altre

Projecte en Xarxa és: Fem Dansa, que permet la participació en un espectacle de dansa

compartit entre molts centres. En anglès Projectes e-Twinning

 Coneixement social i cultural de l’entorn

Donem a conèixer la ciutat tant els seus espais  com la seva vida cultural  (sortides a

museus, exposicions, activitats i espais: biblioteques, parcs, cementiri, espai agrícola cinc

sènies, ermita Sant Simó, etc).

 Espais de conversa

Inici i final de setmana amb un espai de conversa: Parlem-ne

Les assemblees de classe, l’assemblea de delegats i les tutories individuals i grupals són

espais per poder expressar sentiments, emocions, idees i projectes individuals i comuns.
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5.1. Singularitats ensenyaments  

 PROJECTES D’EMPRENEDORIA

L’escola Àngela Bransuela aposta per educar el talent emprenedor perquè és el fruit

de totes les capacitats i habilitats que durant la infantesa podem desenvolupar. Permetrà

als infants i als joves afrontar la vida amb energia, responsabilitat, capacitat de lideratge i

treball en equip, creativitat, valentia i eficàcia. Inclou valors personals com  la confiança

en  un  mateix,  la  disposició  positiva  per  a  la  innovació,  la  motivació  per  a  l’èxit,

l’acceptació del fracàs com a font d’experiència i les actituds de cooperació. 

Teixint  un  mosaic  d’aprenentatges,  hem  establert  unes  temàtiques  de  projectes

emprenedors als diferents cicles. Al cicle inicial es treballa al voltant de l’art i es contacta

amb artistes locals. Al cicle mitjà el projecte és “Petits Grans Creadors”, on s’empren la

fita de fer una obra de teatre a 3r, i elaborar un llibre o una pel·lícula curtmetratge a 4t.

Finalment a  Cicle superior es treballa a 5è el projecte RadioBransuela i a 6è el Projecte

d’Emprenedoria CUEME, on es crea una cooperativa que elaborarà productes artesans

que es vendran i els guanys seran per fer una donació a una ONG.

 PROJECTE MATEMÀTIC – INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

És un programa didàctico-pedagògic  basat en les Intel·ligències Múltiples que permet

treballar  les  matemàtiques  de  manera  contextualitzada  i  adaptada  a  la  realitat  dels

alumnes.  És  un programa  cíclic que  treballa  des  d'edats  primerenques  tots  els

conceptes matemàtics per a aprofitar l'adaptabilitat del cervell dels alumnes en els seus

primers  anys  de vida. D'aquesta  manera,  es  faciliten  els processos d'aprenentatge i

s'aconsegueix que es familiaritzin amb els conceptes des de petits.

Utilitzem molts materials manipulatius per aprendre matemàtiques a través de l’

experiència i a través del joc.

Dividim cada sessió en tres parts: a la primera establim rutines d’escolta activa amb el

càlcul mental, a la segona part ensenyem i aprenem nous conceptes matemàtics jugant i

establint estratègies concretes de metacognició i a la tercera part fem que els alumnes

reflexionin sobre el que han après.
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 APADRINAMENT LECTOR

És una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades per alumnes de sisè que

fan de padrins de lectura i els alumnes del Cicle Inicial que fan de fillols. Aconseguim:

▫ Generar una experiència positiva i plaent de lectura

▫ Reforçar i potenciar els aprenentatges per part de tots els participants

▫ Crear  contextos  significatius  

▫ Establir lligams afectius entre padrins i fillols al voltant de la lectura

 PROJECTE RÀDIO BRANSUELA

El  projecte de ràdio  Bransuela,  és una proposta pedagògica que es dur a terme per

incentivar  les  competències  comunicatives  i  reforçar  els  aprenentatges  així  com

desenvolupar habilitats com la creativitat, el pensament crític, la memòria i l’aprenentatge

cooperatiu. Els alumnes de 5è lideren el projecte amb la creació d’un programa on fan

participes a la resta de cursos.

La ràdio a l’escola és també un canal de comunicació i informació per a la comunitat i

vincula d’una manera participativa els alumnes amb el seu entorn.

 RUTINES D’ANGLÈS

Es  treballen  els  continguts  de  cada  cicle  d’anglès  amb  diferents  tipus  d’activitats  i

materials  emprant  una  metodologia  dinàmica  i  participativa  amb  suport  de  recursos

diversos (vídeos, webs, llibres, … en versions originals). Es dóna preeminència a l’ input

davant  de l’output  per  aconseguir  que els  alumnes entenguin,  el  màxim possible,  les

situacions comunicatives que es donen en la vida quotidiana en països de parla anglesa.

De mica en mica s’intenta que els alumnes parlin i s’expressin en llengua anglesa.
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10. EPÍLEG 

Considerem la reflexió com un dels motors de canvi i un element important per

millorar-ne la qualitat i la progressiva adequació als reptes que l'evolució social planteja. 

Ens cal incidir en allò que s'ensenya i en com s'aprèn, que prioritza el gust per aprendre,

l'estímul a pensar i l'esforç per entendre i què ajuda a despertar el sentit crític de l'alumnat

i del professorat.

Aquest  és  doncs  un  projecte  Educatiu  viu  en  constant  revisió  i  capacitat  per

adaptar-se a les noves necessitats i obert a canvis que impliquin una millora en la finalitat

educativa de l’escola. Volem millorar l'èxit escolar de tot l'alumnat, i promoure l'esforç de

tots per aconseguir l'excel·lència educativa.

“ Reconduïm la vida amb la certesa de que cap esforç no cau en terra eixorca”

Miquel Martí i Pol
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