Escola Misericòrdia, curs 2020-2021.
Aquest curs a banda d’adaptar-nos als protocols que estableix el
moment de pandèmia global que vivim, continuem el nostre camí amb
els mateixos objectius que marquen la nostra identitat.
UNA ESCOLA COHESIONADA, ESTRUCTURADA,
OBERTA I ARRELADA A L’ENTORN,ADEQUADA ALS NOSTRES TEMPS
I ORIENTADA A L’ÈXIT ESCOLAR DE TOTHOM.

Per al curs 2020-2021 ens proposem:
Aquest any continuem implementant la



metodologia innovamat a l’àrea de matemàtiques incorporant-la
també a educació infantil, 5è i 6è. Aquesta metodologia
innovadora ens permet treballar les matemàtiques de manera
manipulativa, significativa i competencial.
. Participem en el tercer any del programa



d’innovació STEAM.cat. Continuem impulsant la metodologia
STEAM en les nostres aules i anem ampliant el projecte d’escola
“el meu carnet de salut” amb projectes de medi relacionats amb
el coneixement del cos i la salut.

El claustre de docents ens formem en el



programa de la UVIC “cooperar per aprendre_ aprendre a
cooperar”. A partir d’aquest segon any de formació anem
incorporant l’aprenentatge cooperatiu de manera transversal a
totes les aules.


Busquem noves maneres de continuar treballant festes i
tradicions... malgrat no podem compartir moments
presencialment pensem alternatives per no perdre les nostres
arrels.

A través d’aquesta formació reflexionem amb



docents d’altres centres de la zona sobre la pràctica educativa
per tal de transformar l’escola en un espai afavoridor de
l’aprenentatge. Aquest curs continuarem avançant en el tema de
l’avaluació.
En el marc de la transformació digital de


centre:
o

Hem adquirit dispositius Chromebooks i tablets per poder
donar resposta a les necessitats a l’aula.

o Implementem la plataforma “google Classroom” com a
eina de treball dintre i fora de l’aula.

obrim nous canals de comunicació família


escola:

o Accés de les famílies als correus d’escola dels mestres per
poder justificar absències i fer comunicacions directes amb
el tutor/a del grup.
o Creem correus per als alumnes/famílies amb el domini
d’escola. Aquest canal serveix per enviar comunicacions
directes a les famílies per part del tutor/a.
o Us del “google calendar” de grup com agenda d’aula a
educació primària (tasques, notificacions...).
o APP d’escola canal per rebre comunicacions, accedir a
documentació d’escola, i signar autoritzacions; amb accés
a les web d’escola, AFA i menú de menjador.

