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1. INTRODUCCIÓ

Aquest document recull els plantejaments i les directrius que l’escola i la comunitat educativa proposen per continuar cap una millor proposta
educativa en sintonia amb el Projecte Educatiu de Centre i el projecte de direcció del proper curs. S’ha de dir que és un projecte de
continuïtat, entenc que la valoració dels resultats de la pràctica educativa emprada ha de tenir una mirada a llarg termini, és per això, que els
objectius i les estratègies d’actuació durant el curs vinent aniran encaminades a la consolidació i/o millora d’allò que ja es va començar el curs
anterior.

S’han prioritzat dos objectius que són la millora a l’àmbit lingüístic i la consolidació en la sistematització del treball de matemàtiques. A banda
d’aquests dos objectius principals es desenvoluparan d’altres recollides en aquest document:
· Els objectius que desenvoluparem durant aquest curs.
· Les dades necessàries per a l’organització i el funcionament del centre.

Aquest és un projecte que compte amb la col·laboració i participació de tota la comunitat educativa amb un objectiu comú:
“Fomentar el desenvolupament integral i competencial dels nostres alumnes i alhora vetllar pel bon funcionament de l’escola.”
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2. PRIORITATS DEL CURS

MILLORA A L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC

OBJECTIUS ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ

1. Aplicar activitats i proves competencials.

2. Continuar aplicant l’ortografia PNL i banc
de paraules imprescindibles.

3. Fomentar la lectura.

1.1 Revisió i aplicació dels criteris i eines
d’avaluació competencials per tal que quedin
sistematitzats i conformin una línia d’escola.

1.2 Ús d’un registre de l’evolució
competencial dels alumnes i detallat per
dimensions que serveixi per establir els
reforços necessaris.

2.1 Aplicació del treball sistemàtic
d’ortografia PNL a 4t.

2.2 Revisió del banc de paraules
imprescindibles que s’han de treballar de P3
a 6è.

3.1. Creació d’un banc de llibres,  per la
biblioteca d’aula fent ús del préstec de la
biblioteca Joaquim Carbó.

3.2. Dinamització de la biblioteca de l’escola
com a espai de consulta, treball i préstec
creant un espai dins i fora de l’horari lectiu.

1.1 S’ha fet servir els criteris de correcció
basats en els models de competències
bàsiques.
1.1 S’ha avaluat per rubriques i s’han
compartit els criteris d’avaluació amb els
alumnes.
1.1 Les activitats i proves tenen un sentit
competencial.
1.2 % d’alumnes que superen i/o milloren la
seva competència lingüística trimestralment.
I a final de nivell.
1.2 % d’alumnes que superen les proves
externes.

2.1 % d’alumnes que milloren la seva
ortografia d’inici  trimestralment.
2.1 % d’alumnes que coneixen les paraules
imprescindibles treballades trimestralment.

3.1. Els alumnes de cada grup han creat i
revisat, periòdicament, la seva pròpia
biblioteca d’aula.

3.2. Nombre de llibres que han estat en
préstec al llarg del curs, a la biblioteca
Joaquim Carbó.

3.3. S’ha habilitat una espai per facilitar
aquesta pràctica.
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FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ

1
Temporització: curs 18-19
Equip impulsor: Equip Impulsor
Responsables: Claustre

Al llarg del mes de octubre, l’equip de
mestres treballarà en cicle per consensuar
els criteris d’avaluació.  Aquests criteris es
compartiran amb els alumnes, per tal de
facilitar que puguin regular els seus
aprenentatges.
Portar a terme un registre d’avaluació, basat
en els criteris establerts, dels que s’han
d’extreure els alumnes que necessitaran
rebre reforços en alguna de les dimensions
de la llengua.
S’establiran reforços individuals i en petit
grup, per treballar de manera més acurada
les habilitats lingüístiques.
Cada final de trimestre, durant les juntes
d’avaluació, els mestres realitzaran un
seguiment dels alumnes que han mostrat
alguna millora en la seva competència
lingüística.
Durant el curs, es sistematitzaran activitats i
proves d’avaluació amb un enfocament
competencial que respongui als criteris
establerts en claustre.

2
Temporització: curs 18-19
Equip impulsor: Equip Impulsor
Responsables: Claustre

Els alumnes de 4t, al llarg del primer
trimestre, realitzaran el treball sistemàtic de
l’ortografia PNL amb els material de
l’Editorial Boira.

Durant el més d’octubre, els claustre revisarà
i establirà les paraules imprescindibles de
cada nivell, que s’aniran treballant al llarg del
curs.

A més, es començarà a treballar de manera
sistemàtica l’ortografia i el lèxic per tal de
donar als alumnes eines i recursos que els
ajudin a millorar la seva expressió oral i
escrita.

Aquesta sistematització caldrà explicitar-la i
facilitar les eines d’informació i consulta a les
famílies, per tal que coneguin i puguin
col·laborar en aquesta nova manera de
treballar.

3
Temporització: curs 18-19
Equip impulsor: Equip Impulsor
Responsables: Claustre i comissió de
biblioteca

Durant el mes de octubre, cada grup/classe
crearà la seva pròpia biblioteca d’aula amb
l’ajut del mestre encarregat d’aquesta
mateixa i/o tutor/a, que vetllaran per tal que
els llibres escollits contemplin tot tipus de
lectures i que, aquestes mateixes, siguin
adients. A més, al llarg del curs, cada grup
tindrà una franja horària establerta per fer ús
de la biblioteca de l’escola.

Al llarg del curs, el mestre encarregat de la
biblioteca s’encarregarà de revisar amb els
alumnes de cada grup/classe la seva
biblioteca d’aula per tal que s’adeqüi a les
necessitats del grup en cada moment del
curs.
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SISTEMATITZACIÓ DEL TREBALL DE MATEMÀTIQUES

OBJECTIUS ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ

1. Aplicar activitats i proves competencials.

2. Continuar amb la sistematització de la
resolució de problemes

3. Continuar amb la Sistematització de
l’aprenentatge de les taules de multiplicar.

1.1 Revisió i aplicació dels criteris i eines
d’avaluació competencials per tal que quedin
sistematitzats i conformin una línia d’escola.

1.2 Ús d’un registre de l’evolució
competencial dels alumnes detallat per
dimensions que serveixi per establir els
reforços necessaris.

2.1 Aplicació del treball sistemàtic en la
resolució de problemes de matemàtiques
fent ús dels quaderns Boira.

3.1. Aplicació de la proposta metodològica de
l’editorial Boira i materials concrets per
facilitar i sistematitzar  aquest aprenentatge.

1.1 S’ha revisat el format i els criteris de
correcció basats en els models de
competències bàsiques
1.1 S’ha avaluat per rubriques i s’han
compartit els criteris d’avaluació amb els
alumnes.
1.1 Les activitats i proves, tenen un
enfocament i un sentit competencial.
1.2 % d’alumnes que superen i/o milloren la
seva competència matemàtica
trimestralment. I a final de nivell.
1.2 % d’alumnes que superen les proves
externes

2.1 % d’alumnes que milloren la seva
competència en resolució de problemes.

3.1. % d’alumnes que aprenen els continguts
relacionats amb les taules de multiplicar
corresponents al seu nivell.
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FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ

1
Temporització: curs 18-19
Equip impulsor: Equip Impulsor
Responsables: Claustre

Al llarg del mes de octubre, l’equip de
mestres treballarà en cicle per tal de revisar i
consensuar els criteris d’avaluació.
Aquests criteris es compartiran amb els

alumnes, per tal de facilitar que puguin
regular els seus aprenentatges.
Portar a terme un registre d’avaluació, basat
en els criteris establerts, dels que s’han
d’extreure els alumnes que necessitaran
rebre reforços individuals o en petit grup, per
treballar de manera més acurada les
habilitats matemàtiques.
Cada final de trimestre, durant les juntes
d’avaluació, els mestres realitzaran un
seguiment dels alumnes que han mostrat
alguna millora en la seva competència
matemàtica, atenent als diferents aspectes
que estan proposats per treballar en aquest
document.
Durant el curs, es sistematitzaran activitats i
proves d’avaluació amb un enfocament
competencial que respongui als criteris
establerts en claustre.

2
Temporització: curs 18-19
Equip impulsor: Equip Impulsor
Responsables: Claustre

Per tal de seguir la línia d’escola sobre la
sistematització de la resolució de problemes.
S’ha acordat en claustre que es seguirà fent
ús de la metodologia proposada per Daniel
Gabarró. Es faran servir els materials de
l’editorial Boira, creats expressament pel
treball amb aquest enfocament específic.

Es comunicarà als alumnes dels cicles mitjà i
superior el nou canvi i es dedicaran unes
sessions per aprendre la nova metodologia.

Aquesta sistematització caldrà explicitar-la i
facilitar les eines d’informació i consulta a les
famílies, per tal que coneguin i puguin
col·laborar en aquesta nova manera de
treballar.

3
Temporització: curs 18-19
Equip impulsor: Equip Impulsor
Responsables: Claustre

Per tal de crear una línia d’escola i
sistematitzar la metodologia en
l’aprenentatge de les taules de multiplicar.
S’ha acordat en claustre que es farà servir la
metodologia proposada per Daniel Gabarró.
Es faran servir els materials de l’editorial
Boira, creats expressament pel treball amb
aquest enfocament específic.

Es comunicarà als alumnes dels cicles mitjà i
superior el nou canvi i es dedicaran unes
sessions per aprendre la nova metodologia.

Aquesta sistematització caldrà explicitar-la i
facilitar les eines d’informació i consulta a les
famílies, per tal que coneguin i puguin
col·laborar en aquesta nova manera de
treballar.
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TREBALL PER PROJECTES I AMBIENTS D’APRENENTATGE

OBJECTIUS ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ

1. Avaluar els projectes a través del treball realitzat a la
xarxa de CCBB pel grup impulsor i la formació de centre
“Treball per projectes. Programació i avaluació
competencial”.

2. Consolidar els ambients com a eina d’aprenentatge a
Educació Infantil.

1.1 revisió dels criteris i eines
d’avaluació per tal que quedin
sistematitzats i conformin una
línia d’escola.

2.1 consolidació dels ambients
d’aprenentatge  per fomentar
l’autonomia dels infants per tal
que siguin subjectes actius i
participants en el seu procés.

1.1 S’han compartit els criteris d’avaluació
dels projectes amb el claustre.
1.2 S’han consensuat els criteris d’avaluació
dels projectes.

2.1 S’han creat graelles d’observació per a
cada ambient d’aprenentatge.
2.2 S’han revisat els criteris d’ avaluació de
cada ambient.

FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ

1
Temporització: curs 18-19
Equip impulsor: Equip Impulsor

Responsables: Claustre + equip impulsor.
L’equip impulsor convocarà el grup de treball CCBB per treballar
els aspectes tractats a les trobades de coordinació CCBB. El
grup de treball compartirà un dels projectes realitzats al llarg dl
curs amb la resta de les escoles de la xarxa i amb el claustre.
A través de la formació de centre, es revisaran i elaboraran els
criteris d’avaluació i les rúbriques per als diferents continguts
treballats a l’aula.  Aquestes rubriques i/o criteris, es compartiran
amb els alumnes, per tal de facilitar que puguin regular els seus
aprenentatges.

2
Temporització: curs 18-19
Equip impulsor: Equip Impulsor
Responsables: Equip de Mestres d’Infantil + Educació Especial.

Es faran sis ambients que tenen una durada d’una sessió cadascun. Els
ambients s’organitzen per grups internivell dues tardes a la setmana.
S’anirà avaluant per observació segons els objectius de cada ambient
que quedarà recollit en la última  sessió.
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TREBALL DE TUTORIA, EL BOSC DE LEM

OBJECTIUS ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ

1. Continuar amb el treball d’educació
emocional començat el curs passat.

1.1 Organització d’un espai dins de la tutoria
per treballar El bosc de Lem de manera
sistemàtica durant tot el curs a primària.
Treball de les emocions a partir de contes al
Cicle Infantil.

1.1 S’ha portat a terme un registre individual i
de grup per part del tutor del grau de
competència emocional dels alumnes en
cadascuna de les situacions plantejades.

FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ

1
Temporització: curs 18-19
Equip impulsor: Equip Impulsor.
Responsables: Tutories.
A primària, a l’ inici de curs es facilitarà a les tutories l’accés als materials online del Bosc De Lem, per tal que en puguin conèixer el
funcionament i descarregar les guies didàctiques abans de treballar a l’aula la sessió corresponent.
El programa proposa unes tasques a fer i una avaluació de grup. El/la tutor/a haurà d’anar fer un seguiment i registre d’observació dels
aspectes individuals que sorgeixen a les sessions de classe a una llibreta específica del treball de tutoria. Aquest registre ha de servir per
ajudar i acompanyar als alumnes en el seu desenvolupament personal  i també per avaluar el grau de competència a nivell de valors i de
competències transversals.
A Cicle infantil es treballaran les emocions a partir de contes i es farà un registre de les emocions treballades i es crearà un banc de
recursos emprats i activitats desenvolupades. Es farà un registre que ha de servir per detectar, ajudar i acompanyar als alumnes en el seu
desenvolupament personal  i també per avaluar el grau de competència a nivell de valors treballats.
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PROJECTE TÀNDEM DE TEATRE

OBJECTIUS ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ

1. Millorar la dimensió comunicació oral en
català dels nostres alumnes.

1.1 Creació d’un taller de teatre per cicles per
part de l’escola i la companyia de teatre
que ens assigni la Regidoria d’educació de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

1.1 Nombre de sessions dedicades a
l’activitat, quantitat d’activitats realitzades i
recursos que s’han fet servir.

1.1. % d’alumnes que han millorat en
expressió oral.

FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ

1
Temporització: curs 18-19
Equip impulsor: Grup coordinador.
Responsables:Claustre + companyia de teatre.

Es crearà un equip de coordinació per definir i desenvolupar les actuacions , activitats i fer previsió dels recursos que necessitarem per les
mateixes.

L’activitat es farà durant el curs escolar en l’espai de tallers que tots els grups tenen dins d’horari lectiu.
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XARXA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES

OBJECTIUS ACTUACIONS INDICADORS D’AVALUACIÓ

1. Continuar i ampliar la participació del
claustre a la Xarxa de Competències
Bàsiques.

1.1 Ampliació del  grup impulsor.

1.2 Desenvolupament del pla de treball
previst a la Xarxa CB.

1.1 Nombre de mestres que s’han afegit a la
Xarxa CB.
1.2. Nombre d’experiències compartides per
part dels membres participants relacionades
amb el pla de treball.

FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ

1
Temporització: curs 18-19
Equip impulsor: Equip de coordinació Xarxa CB.
Responsables: Equip impulsor Xarxa CB.

A l’ inici de curs s’actualitzarà l’equip impulsor i es mantindrà el de coordinació. L’escola preveurà les formacions en horari lectiu per tal de
facilitar l’assistència.

Els materials i metodologies treballades seran d’aplicació al centre per les persones que formen l’equip impulsor i es compartirà la feina
realitzada amb la resta del claustre.
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3. FUNCIONAMENT DE CENTRE

HORARI I CALENDARI

Horari Lectiu

Calendari (Annex 1)

L’horari continua sent de 9 a 12:30h i de 15 a 16:30h.
L’escola farà jornada intensiva quan ho determini el departament d’ensenyament.

Es continua amb l’ entrada acompanyada per les famílies i alumnes d’infantil.

Els SEP de 6è es seguirà fent en horari de mig dia de 12:30 a 13h de dilluns a dijous.

ORGANITZACIÓ D’ESCOLA

Organigrama (Annex 2)

ACTIVITATS I SERVEIS

Sortides i colònies

Activitats complementàries d’escola.

Activitats extraescolars AFA

El quadre d’activitats, sortides i colònies per aquest curs 2018-19 (Annex 3)

Quadre d’activitats aquàtiques (Annex 4)

El quadre d’activitats extraescolars AFA (Annex 5)
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4. AVALUACIÓ I RETIMENT DE COMPTES

L’avaluació es farà a partir d e la Memòria Anual, document que s’elabora entre tots els membres de la comunitat educativa i s’aprova en

Consell Escolar. Cada objectiu porta associats uns indicadors que serviran de pauta per saber si l’escola està en camí o no d’aconseguir les

fites proposades.


