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Resolució de la directora del centre educatiu Antonio Machado, de 
Mataró, per la qual aprova el projecte educatiu de centre. 
 
 
Com a directora del centre Antonio Machado, de Mataró, i en aplicació de les 
competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, de Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, 
per a la millora de la qualitat educativa, d’acord amb la Resolució de 20 de juny 
de 2019, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió 
dels centres per al curs 2019-2020, i d’acord amb el parer del consell escolar 
del centre, segons consta a l’acta de la sessió de data 16 de desembre de 
2019. 
 
 
RESOLC: 
 

1. Aprovar el projecte educatiu de centre, que s’adjunta a l’annex d’aquesta 
resolució, per al període 2019-2020.  

 
2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a 

conèixer a tota la comunitat educativa. Així mateix, aquest projecte 
estarà a disposició de l’Administració educativa. 

 
 
 
Mataró, 16 de desembre de 2019 
 
 
La directora 
 
 
 
 
 
Elisenda Terré Bellalta 
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L’escola Antonio Machado és una escola pública, situada entre dos barris de 
Mataró. El barri de Cirera i el de Via Europa. Es va crear l’any 2005 fruit de la 
necessitat d’acollir als infants de la zona degut al notable creixement de la població 
infantil i la demanda social de construir més escoles al barri. El projecte educatiu 
estableix les línies d’actuació per a tots els membres de la nostra Comunitat 
Educativa i és, alhora, el compromís de la nostra escola amb la societat del segle 
XXI. 
 
La finalitat principal del nostre projecte educatiu és vetllar pel desenvolupament 
dels nens i nenes, com a persones i futurs ciutadans i fer que cadascun d'ells i elles 
aconsegueixi els millors aprenentatges (intel·lectuals, afectius, emocionals i socials). 
A la vegada vol afavorir el creixement personal i professional de les seves i dels seus 
mestres així com facilitar la implicació i reflexió conjunta en els aspectes educatius 
del conjunt de famílies que formen part de la nostra comunitat. 
 
És una escola d’infantil i primària de doble línia amb 18 aules organitzada en 3 cicles: 
el petit (P3, P4 i P5), el mitjà (1r, 2n i 3r) i el gran (4t, 5è i 6è) per així poder millorar 
les relacions i comunicacions entre el professorat (tutor i especialista) i aprofitar la 
riquesa que tres edats en contacte permeten per a l’aprenentatge de l’alumnat. 
L’horari general del centre és de 9 a dos quarts d’1 (12:30h) i de 3 a dos quarts de 5 
(16:30h), impartint 25 hores setmanals lectives i 5 hores setmanals d’horari 
complementari (docent), i donant la possibilitat a les famílies que ho necessitin una 
oferta d’horari no lectiu de cinc hores repartides en 1 hora d’acollida matinal (de 8 a 
9h) més una d’acollida de tarda (de 16:30 a 17:30h) i una hora i mitja cada tarda 
d’extraescolars (de 16:30 a 18h) i servei de menjador (de 12:30 a 15h) amb cuina 
pròpia. 
 
La diagnosi del centre es presenta des de diferents punts de vista: 
 

Des de l’entorn 

 
La ciutat de Mataró ha sabut readaptar-se a les diferents realitats econòmiques, 
culturals, socials i polítiques que li ha tocat viure en els darrers anys. 
Ara per ara són més les famílies que demanen l’escola en primera opció i més les 
que durant les jornades de portes obertes s’interessen per aspectes significatius del 
projecte: com l’avaluació, el doblament docent o la gestió i organització dels grups 
dins de les aules i l’atenció a la diversitat. 
 
 
 
 
 
 

1. DEFINICIÓ INSTITUCIONAL 
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Des de la gestió organitzativa 

 
El primer nucli docent fundacional de l’escola es va constituir amb el director de 
llavors i 4 mestres: 3 tutores, 2 de P3, 1 pels alumnes barrejats de P4 i P5 i una 
mestra de suport. Aquest grup de P4/P5 es va desdoblar al curs següent. El segon 
any d’escola ja teníem un 1r de primària, i el setè any, la primera promoció 
d’alumnes de 6è que sortien cap a l’institut. Enguany ja tenim 4 promocions de 6è 
que estan als instituts. Les valoracions que hem obtingut dels diferents traspassos 
d’informació que ens han anat proporcionat els/les coordinadors/es pedagògics 
d’aquests IES, fan que com a centre tinguem la certesa de que ho estem fent bé, i 
que els resultats obtinguts en les primeres avaluacions dels cursos de 1r d’ESO 
sobretot i en els següents estiguin en la mitja dels centres amb la mateixa 
complexitat a nivell de Mataró. 
 
Normalment el nostre claustre està format entre 30 i 32 mestres (depenent de les 
reduccions de jornada),  dels quals 18 són tutores i tutors i 3 d’elles són també 
coordinadores de cada cicle, 1 és especialista d’educació física, 1 de música, 2 
d’atenció a la diversitat i 2 d’anglès. 
 
L’equip directiu està format per 3 persones que juntament amb la coordinació 
formen el Consell de Direcció (com a òrgan de gestió potent i d’anàlisi de relacions 
socials, de recursos, d’estratègies i metodologies). 
 
Com a personal del PAS (Administració i Serveis) tenim 1 administrativa i 1 TEI 
(Tècnica d’Educació Infantil); i com a professional d’atenció educativa 1 professional 
de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) que ve al centre tots els dijous al 
matí i que es troba amb les dues mestres d’Atenció a la diversitat. 
 

Des de les famílies 

 
Les famílies constitueixen un agent clau en el desenvolupament de les finalitats de 
l’escola i la seva participació i implicació en el projecte i en el dia a dia de l’escola és 
molt important, per això entenem la seva participació des d’un punt de vista 
pedagògic, per la relació directa que té amb els processos d’aprenentatge de tot 
l’alumnat. La participació de les famílies és necessària perquè en la mesura que 
caminem en la mateixa direcció es reforça el projecte d’escola i perquè hi ha unes 
finalitats compartides respecte als aprenentatges de l’alumnat i la cohesió social de 
tota la comunitat. 
 
Són diverses les maneres en que les famílies participen i es comuniquen amb el 
centre: per una banda a través de les reunions i assemblees que proposa l’AFA 
(Associació de Famílies dels Alumnes) com els tallers, xerrades, espais, etc. 
 
D’altra banda amb les trobades que el centre organitza cada curs, com les reunions 
de nivell i d’aula i les entrevistes; les jornades de treball on com a mínim, un cop a 
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l’any i sent normalment un dissabte al matí les famílies juntament amb els mestres 
venen a l’escola per tirar endavant diferents tasques que s’han definit com a 
necessàries per l’escola. Tanmateix poden participar com ajudants, acompanyants 
en les sortides o els espais d’experiències, experts d’algun tema o aspecte 
determinat, etc. 
 
Un altre factor important que creiem cabdal amb la relació amb les famílies és com 
cada vegada més intentem potenciar i optimitzar els canals de comunicació i 
l’organigrama de relacions (concretant els vincles entre els diferents estaments i 
representants), per una banda definint i reforçant el paper de les famílies delegades 
d’aula. Creant vies de comunicació efectives com el correu electrònic que permetin 
al tutor/a gestionar-lo directament i als/les delegats/des participar. 
Tanmateix el Consell Escolar on hi estan representades les famílies, on hi participen 
d’altres com a membres, i els seus representants de l’AFA, membres del 
professorat, de l’equip directiu, del PAS i de l’Ajuntament, esdevé un espai de 
valoració, participació i reflexió dels temes que es considerin oportuns. 
La coordinació entre famílies i professorat: 
 
La coordinació entre famílies i mestres es materialitza de diferents maneres:  
 

 Les entrevistes habituals entre famílies i mestres pel seguiment de l’evolució 
de l’alumnat.  

 Les reunions conjuntes entre l’AFA (associació de famílies)  i l’equip directiu.  
 Els i les delegats/des d’aula, que són un pont important de relació i 

comunicació quotidiana entre les famílies i entre aquestes i el consell de 
direcció.  

 L’assistència de l’equip docent a reunions de famílies.  
 Comissions de treball de l’AFA que es coordinen amb l’equip directiu. 

 

Des de l’administració i dels recursos i de les relacions externes 

 
A l’escola sabem que no només hem de conviure amb el que tenim a l’abast, si no 
que cal establir noves relacions i vincles amb les organitzacions externes. Clarament 
és el cas de les Administracions local i central. Però l’escola també manté relacions 
amb l’exterior en funció de les necessitats: 
 

- Departament d’Educació: en allò que fa referència al funcionament de 
l’escola (recursos, legislació, coordinació, plantilla (mestres i personal no 
docent, administració, etc) 

- Inspecció: En el que fa referència a personal, proves competencials, 
indicadors, plans de treball, etc.  

- Ajuntament: En tot allò que fa referència al manteniment de l’escola, 
coordinació amb entitats i ens de la ciutat, etc. 

- EAP: Assessorament i seguiment de l’atenció a la diversitat, facilitador de 
recursos, atenció a l’alumnat, famílies i mestres, etc. 
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- CRP (centre de recursos pedagògics): En tot allò que fa referència a la 
formació permanent, certificacions, recursos en diferents àmbits, 
assessorament, etc. 

- Serveis Socials de l’Ajuntament: Seguiment de famílies amb necessitats 
específiques, ajuts, beques, etc. 

- AV (associació de veïns) de Cirera: col·laboracions amb el barri, participació 
en actes i activitats, etc. 

- EMMM (Escola Municipal de Música de Mataró): la qual estableix des de 
l’inici un lligam que de forma recíproca fa que obtinguem beneficis mutus i 
també es faci ús de les instal·lacions (entès com l’ús social del centre) en 
benefici del barri, així com d’altres institucions de la ciutat. 

- Pla Educatiu d’Entorn: en el qual s’integren el reforç escolar, el pla de 
formació de zona, projectes amb instituts de la ciutat, etc.  

- Centre formador: compromís per continuar formant futurs/es mestres de 
diferents universitats així com altres centre de formació d’adults. 

- Pla català de l’esport: participació en activitats esportives de la ciutat, actes 
esportius,etc.
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El nostre objectiu és ajudar a què tot el nostre alumnat pugui construir el seu 
aprenentatge segons les seves capacitats, és a dir, dotar-los dels instruments 
necessaris per arribar-hi. Partint del reconeixement de què tots els nens i nenes 
tenen capacitat per aprendre. 
 
Som una escola acollidora de tots els col·lectius que la formen: alumnes, famílies, 
mestres i altres professionals. Creiem en l’escola inclusiva, integradora de diferents 
cultures i ideologies, i respectuosa amb les diferents capacitats de cada alumne/a. 
 

La llengua 
 
Assumim que el català és la llengua pròpia del país, tret prioritari on fonamentem 
tota la nostra actuació pedagògica. Així doncs, la llengua vehicular i d’aprenentatge 
de l’escola és el català. 
 
Per això pretenem 

 Fer ús del català dins tots els àmbits de la vida escolar: pedagògic, 
institucional, administratiu, humà i de serveis, de projecció exterior i de 
formació. 

 Fomentar que tots els estaments que integren l’escola utilitzin el català a 
totes les situacions de la vida diària 

 Vetllar perquè el català emprat per qualsevol membre sigui ric i correcte. 
 Garantir que els alumnes en acabar l’educació obligatòria hauran adquirit un 

nivell adequat de competència en comunicació lingüística en català i 
castellà. 

 Promoure l’aprenentatge de llengües estrangeres per tal de facilitar la 
comunicació i la interacció del nostre alumnat en diferents realitats 
culturals i, per tant, d’afavorir la mobilitat, la comprensió recíproca i la 
cooperació tant dins Europa com a la resta del món. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. ELS NOSTRES TRETS D’IDENTITAT 
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Confessionalitat 
 
L’escola Antonio Machado és aconfessional. Això vol dir que l’escola i cada un dels 
membres que la integren no adoptaran posicions religioses, sinó de respecte total 
envers les creences de cada persona. 
 
Per això pretenem 
Evitar promoure cap tipus d’ensenyament religiós, ni prendre postura en contra ni a 
favor de cap creença. 

 Evitar discriminar cap membre de la comunitat escolar per la seva 
confessionalitat. 

 Educar l’alumnat en el respecte envers totes les creences. 
 

Pluralisme i valors democràtics 
 
Som una escola plural, respectuosa amb tots els valors democràtics; no 
discriminatòria per raons de naixement, sexe, raça, religió, opinió o qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social. 
 
Per això pretenem 
Respectar totes les ideologies que defensen valors democràtics i rebutjar qualsevol 
agressió a aquest sistema de valors. 

 Educar els alumnes perquè siguin reflexius i respectuosos amb els principis 
bàsics de convivència i coherents a l’hora d’expressar les seves opinions. 

 Partir dels principis bàsics de convivència per fomentar l’esperit crític, amb 
una anàlisi prèvia i amb una actitud constructiva. 

 

Coeducació 
 
L’escola Antonio Machado exerceix la coeducació. Això vol dir que no fem cap 
discriminació per motius de sexe, i que ajudem a assumir la plena acceptació de la 
pròpia sexualitat i la de l’altre, així com la superació de papers assignats 
tradicionalment a l’home i a la dona. 
 
Per això pretenem 

 Reconèixer tots els drets i deures dels seus membres. 
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L’entorn escolar és l’espai adient pel creixement i desenvolupament dels nens i 

nenes, on se sentin reconeguts i valorats, que s’hi trobin segurs per poder 

desenvolupar les seves capacitats, i promoure la seva autonomia i exigir-los l’esforç 

i la responsabilitat que necessitaran en el seu futur. 

Per aconseguir aquests reptes fomentem els següents aspectes: 

- Enfocar les situacions d’aprenentatge a partir de reptes, de preguntes i, en 

general, dels interessos que sorgeixen de la quotidianitat de l’aula a través 

dels contextos d’ensenyament-aprenentatge. 

- Posar l’accent en la importància del procés, més que en el resultat final, que 

permetrà als infants donar múltiples i variades respostes i que els ajudaran a 

interpretar la realitat que els envolta. 

- Integrar les noves tecnologies en l’aprenentatge diari. 

- La formació integral dels nostres alumnes combinant  les activitats que es 

realitzen dins les aules a través dels contextos amb les creatives musicals i 

plàstiques, les físiques, i les generadores de múltiples experiències personals 

com els ambients i els espais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRIORITATS EDUCATIVES 
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1. Crear i consolidar estructures organitzatives pròpies i de context, que 

propiciïn la inclusió educativa.  

 % d’hores d’intervenció directa de la mestra d’atenció a la diversitat a 

l’aula per curs. 

 Índex d’alumnes que assisteixen a l’AA (aula d’acollida) i obtenen 

resultats positius a les avaluacions finals. 

 Nombre de trobades dels diferents equips de seguiment i coordinació 

dels processos d’E/A (ensenyament-aprenentatge) de l’alumnat. 

 

2. Incrementar i millorar l’acolliment i els canals de comunicació amb les 

famílies. 

 Índex de participació de les famílies a les reunions de nivell i d’aula. 

 % de famílies que reben ajuda a través de les diferents activitats i 

projectes d’acolliment de l’escola. 

 % d’activitats i projectes iniciats i  consolidats per l’AFA. 

 

3. Mantenir la formació permanent del professorat per promocionar 

oportunitats de creixement col·lectiu. 

 Índex de participació del professorat a les formacions de duració 

anual. 

 Nombre de formacions que tractin elements clau del projecte de 

l’escola. 

 Nombre de participacions actives en seminaris, grups de treball i 

jornades externes al centre. 

4. Identificar, compartir i definir propostes pedagògiques amb una mirada 

global i competencial. 

 Índex d’alumnes que superen les àrees instrumentals dels diferents 
cursos. 

 Índex d’alumnes que superen les àrees en acabar el cicle inicial, mitjà i 
superior. 

 Índex d’alumnes que superen les CCBB (competències bàsiques) de 
6è. 

 Índex d’alumnes que superen les proves diagnòstiques 
 

5. Reflexionar i definir la importància del paper del mestre com a figura 

d’acompanyament en el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’infant. 

 Índex de mobilitat del professorat. 

4. OBJECTIUS GENERALS i INDICADORS DE PROGRÉS 
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 Nombre de reunions d’equip en cicles pedagògics. 

 

6. Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn 

escolar proper i llunyà. 

 Índex de demanda d’escolarització a P3. 

 Nombre de projectes i convenis de participació d’entitats, centres 

educatius, organitzacions i institucions que col·laboren amb l’escola i 

l’AFA. 
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Metodològics 
 

Tot el que passa a la vida és objecte de possibles experiències que esdevinguin 

aprenentatges. Per això,  de manera deliberada, els/les mestres ens proposem que a 

l’escola es construeixi socialment una vida rica en vivències, sorgides de les 

necessitats i els interessos de totes les persones que en formen part, que 

esdevindran històries que aniran evolucionant en funció de les interaccions entre els 

membres del col·lectiu i d’aquests amb els sabers.  

Podríem dir que una de les nostres principals finalitats pedagògiques és la de 

promoure que l’infant sigui protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, 

promovent la reflexió sobre la seva pròpia acció des de una posició activa i 

competent.  

Hem tractat, doncs, de dissenyar unes metodologies que contribueixin 

significativament al creixement integral i global dels infants de l’escola, així com a la 

inclusió. 

Per poder dur a terme tots aquest propòsits ens organitzem metodològicament de 

la següent manera: 

 Contextos d’aprenentatge.  

 Espais d’aprenentatge. 

 Ambients. 

Tot això, es duu a terme partint del desenvolupament natural de l’alumne i tenint en 

compte, principalment: 

 Els seus coneixements previs 

 Promovent un aprenentatge vivencial i significatiu 

 Acompanyant per possibilitar que l’alumne pugui realitzar aprenentatges per 

sí mateix/a 

 

 

Organitzatius 
 

Equips docents 

Cada cicle està format per tots els mestres que imparteixen docència als alumnes 

d’un mateix cicle. Els especialistes que fan classe a cicles diferents quedaran adscrits 

a un d’ells, en funció de la quantitat d’hores que imparteixi docència I de l’equilibri 

5. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
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numèric dels cicles, a principi de curs, malgrat puguin incorporar-se a d’altres cicles 

de forma puntual.  

Constitueix la unitat bàsica d'organització pedagògica en matèria de programació, 

avaluació i recuperació de l'alumnat. 

La plantilla assignada a l’escola està constituïda per: 

 8 mestres d’educació infantil 

 11 mestres d’educació primària 

 2 mestres d’educació física 

  1 mestre de música 

 2 mestres de llengua estrangera. Anglès 

 4 mestres de pedagogia terapèutica 

 1 tècnica d’educació infantil 

 1 vetlladora 

Tot aquest equip docent està distribuït en 3 cicles: 

- Cicle Petit: P3, P4 i P5 format pels tutors i tutores, personal de suport 

(vetllador/a en funció de les hores assignades pel Departament 

d’Ensenyament) i la Tècnica d’Educació Infantil  i un membre de l’equip 

directiu. 

- Cicle Mitjà: 1r, 2n i 3r format pels tutors i tutores i els especialistes 

corresponents i un membre de l’equip directiu. 

- Cicle Gran: 4t, 5è i 6è format pel tutors i tutores, els especialistes 

corresponents i un membre de l’equip directiu.  

Cada equip de cicle estarà coordinat per la persona que fa la funció de coordinació, 

treballant de manera conjunta, amb la supervisió del/la cap d'estudis.  

 
Assignació d’equips docents 

Per a l’assignació dels mestres tutors i especialistes als diferents grups-classe, nivells 

i cicles caldrà tenir en compte aspectes com  la mobilitat de la plantilla, el nombre 

de mestres nous, les mitges jornades, les excedències, els permisos o reduccions 

horàries; les especialitats , tot prioritzant: 

1. La continuïtat del treball pedagògic dins el nivell, evitant que dos/dues 

mestres nouvinguts/des o que no hagin estat en aquell cicle, coincideixin en 

el mateix nivell.  

2. La complexitat del grup classe  

3. Que el/la tutor/a que tingui fills/filles al centre no estigui en el mateix nivell i/o 

cicle del/de la seu/va fill/a, sempre que sigui possible. 
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Cultura professional del centre. Formació del professorat. 

Per l’escola és essencial que el professorat reflexioni sobre les pròpies pràctiques i 
les dels altres, pugui compartir-les i valorar-les amb criteris cada vegada més 
compartits. Per això, ens interessa relacionar el que ens passa amb el que fan, diuen 
i escriuen altres professionals. 
Pensem que la interacció entre les nostres vivències i altres experiències, realitats i 
maneres d’entendre i fer ens pot ajudar a construir la professionalitat del centre. 
La finalitat última de qualsevol acció formativa és poder atendre millor tot l’alumnat 
de l’escola. 
Des d’aquesta perspectiva ens proposem potenciar i afavorir aquelles accions 
formatives que alimentin la nostra professionalitat. Això vol dir que el centre 
dinamitzarà espais, horaris i contextos de formació interna, així com proposarà i 
facilitarà l’assistència a realitats educatives que valorem molt interessants i que 
tenen lloc en altres indrets. 
El Pla de formació de zona (PFZ) el coordina el/la cap d’estudis del centre. Cada any 
es realitza una formació a l’escola en funció d’aquelles necessitats que van sorgint al 
llar del curs. Com a escola i com a equip, evoquem molts esforços en buscar 
formacions i formadors que tinguin molt a veure en la nostra manera de treballar i 
amb el nostre projecte d’escola. Creiem i estem convençuts que quan més 
s’identifiqui a la nostra manera de fer, més profit se l’hi podrà treure des de les 
pròpies aules, la gestió i/o la dinàmica d’aquestes. 
Les formacions al nostre centre es realitzen els dilluns en horari de 17h a 19h. 
 

Organització dels alumnes a l’aula 

Els alumnes estan agrupats per edats segons l’any de naixement i el nombre 

d’alumnes per grup segueix les ràtios determinades pel Departament 

d’Ensenyament. Cada nivell està format per dos grups-classe i té assignat un mestre 

tutor que està coordinat amb tots els mestres que intervenen en el grup. Disposem, 

doncs, de 18 grups: 6 d’educació infantil i 12 d’educació primària. 

La classe és el grup bàsic d’atenció, és l’espai on els nens i nenes interactuen, l’espai 

d’ensenyament i aprenentatge, l’espai de comunicació i convivència. 

El que dóna identitat als grups classe i les aules és la forma d'organitzar-les i els 

criteris que es fan servir per funcionar. 

La filosofia de l'escola estableix el sentiment de comunitat com l'eix que ha de regir 

la vida en el centre, una comunitat on tothom és acceptat, on tothom es preocupa 

dels demés, on els problemes i les contrarietats d'un també ho són pels altres. 

- Tothom té dret a ser com és, i es mereix el respecte de tots. 

- L’ajuda i la col·laboració sempre ha de partir de l’aula. 

- A l’aula es promou la col·laboració i la cooperació ( tutoria de companys, 

aprenentatge cooperatiu...) 
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A les aules s'ha de buscar aquesta mena de complicitat entre els alumnes i els 

mestres, tothom ha de tenir clar quin és el seu rol dins el grup i la manera de 

complementar-se. 

- És molt important que a l'aula es pugui parlar de tot, el que es decideix es fa 

col·lectivament. Sovint serà necessari dedicar temps a les decisions, en la 

mida que es comprenen les decisions del grup també s'activa la 

responsabilitat i el compromís. 

- L'aula és l'espai comú, l'hem de conèixer, respectar i cuidar... d'aquesta 

manera els alumnes se la fan seva. S'ha de donar a conèixer els altres espais: 

la biblioteca, menjador, la cuina, la sala gran, els despatxos dels mestres, la 

sala de mestres... 

- Cada grup classe haurà de pensar i construir les normes de funcionament 

pròpies del grup, des d’una perspectiva positiva: no es tracta de prohibir sinó 

d'impulsar i pactar les maneres en què volem conviure per garantir el nostre 

benestar i el nostra aprenentatge, així com els dels altres. 

 

Creació dels grups d’alumnes 

  

Formació dels grups de P3 E.I. 
Des de fa un parell de cursos els grups de P3 els elaborem a partir de la observació 

de les dinàmiques que organitzem els 3 primers dies d’acollida al centre. 

Per nosaltres no només és un procés pels infants sinó que també ho és per les 

famílies i els i les mestres.  

La nostra obligació com a docents és acollir a aquelles persones que arriben al 

nostre centre per primera vegada i entenem que pot ser un procés personalitzat 

depenen de l’infant i/o l’adult per tant els acompanyem en aquest moment i durarà 

el temps que necessitin. 

Abans d’iniciar el curs es realitzaran dues reunions amb les famílies noves. La 

primera té un caire més organitzatiu on s’explica el període d’acollida i la segona té 

un caire més individual i també es demana que hi assisteixin els infants per tenir un 

primer contacte amb l’espai (escola, aula, mestres, companys/es, etc.) 

Al llarg dels 3 dies acordats per l’inici del període d’acollida els infants estaran 

distribuïts en 4 grups. Aquests 4 grups es barrejaran al llarg d’aquests 4 dies i aniran 

seguint les dinàmiques que els i les mestres han planificat. 

Durant aquests dies els infants poden estar acompanyats de les seves famílies i 

durant la primera part de la sessió poder interactuar amb els seus fills i filles.  
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Al llarg d’aquests 3 primers dies els i les mestres que han participat activament en el 

procés d’acollida elaboraran els grups de P3 fruit de les observacions i de tot allò 

que es cregui convenient. 

En el moment de confeccionar els grups, a banda de les observacions que s’han fet 

en les dinàmiques proposades, també es tindran en compte els següents criteris: 

 Nombre de nens i nenes  

 Bessons 

 Nens i nenes que han assistit a escola bressol  

 Escola Bressol de procedència 

 Nens i nenes segons les recomanacions de L’EAP (Equip d’atenció pedagògica) 

 Nens i nenes de parla estrangera  

 Repetició de noms  

 Nens i nenes que tenen germans a l’escola  

 Edats cronològiques 

 

 Reelaboració de grups d’alumnes de P5 a 1r i de 3r a 4t 
Tots els mestres i les mestres de l’escola ens proposem com a objectiu prioritari i 

ineludible que tot l’alumnat s’enriqueixi del treball amb els altres. Per això, és 

rellevant l’esforç que els grup-classe fan per viure de manera acollidora i positiva la 

conformació dels grups. 

Sabem que, a mesura que passa els temps, les persones que configuren una aula es 

van construint com a col·lectivitat; i que la nostra feina és que aquesta interacció 

enforteixi les capacitats socials i de construcció del coneixement de tot l’alumnat. 

Aquesta proposta dels nous grups, serà elaborada durant els darrers dies de curs 

per els/les mestres tutors/es actuals (P5 i 3r) i la corresponent mestra d’ATD 

(atenció a la diversitat) i especialistes que es considerin necessaris, així com la 

persona coordinadora del cicle actual i del que acollirà els grups. 

Es presentarà a cicle i aquest l’aprovarà amb el vist i plau de la direcció. 

Per elaborar la proposta es tindran en compte els següents criteris: 

 
 Relacions i argumentacions de la barreja anterior (en cas de 3r) 

 Equilibri entre: data de naixement, nens i nenes, meitat de cada aula... 

 ATD (nouvinguts, dictàmens...) 

 L’autonomia 

 El llenguatge verbal (expressió i comprensió) 

 L’atenció i l’esforç 

 El control i la gestió de les emocions i sentiments. 

 La relació amb els companys (grups d’amics naturals) 

 L’acceptació de límits 

 Els diferents ritmes d’aprenentatge 
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 Participació en les activitats 

 Aportació de materials 

 Relació entre les famílies 

 Possibles demandes de famílies 

Es pot proposar una nova reelaboració de grups sempre i quan es defensi la 

necessitat a proposta del/la tutor/a. Aquesta proposta es presentarà i s’aprovarà als 

corresponents cicles i s’informarà al claustre. 

 

Organització del temps 

A l’escola es dona valor educatiu a tots els moments de la jornada. La complexitat i 

gran qualitat del projecte fa que les nostres franges horàries siguin més àmplies i el 

nostre dia es divideix en tres franges: la primera (de 9 a 10.30h), la segona (d’11 a 

12.30h) i la de tarda (de 15 a 16.30h). 

Dins l’horari, s’estableix, de d’inici de curs, els moments dedicats a les 3 

especialitats: psicomotricitat/educació física, música i llengua estrangera (anglès); 

els d’espais d’experiències de cada cicle, els d’ambients a educació infantil (un 

moment amb la pròpia aula, un moment en nivell i un altre amb el cicle), i els de 

context d’aprenentatge. 

L’estona d’esbarjo varia segons l’etapa educativa. Els alumnes d’educació primària 

la fan de 10.30 a 11h i els d’educació infantil de 10.30 a 11.15h. 

 

Per l’atenció a la diversitat 
 

Totes les persones que participen a l’aula han de tenir present que la classe és el 

grup bàsic d’atenció. És l’espai central on els nens i nenes interactuen, l’espai 

d’ensenyament i aprenentatge, l’espai de comunicació i convivència. 

El que dóna identitat als grups classe i les aules són les persones que els conformen. 

La forma d'organitzar-les i els criteris que es fan servir per funcionar-hi ha d’afavorir 

que els processos de construcció del coneixement incloguin tothom. 

La filosofia de l'escola estableix el sentiment de comunitat inclusiva com l'eix que ha 

de regir la vida en el centre: “Una comunitat on tothom és acceptat, on tothom es 

preocupa pels altres, on els problemes i les contrarietats d'un també ho són per als 

altres. Així, a cada aula hi ha un nombre determinat d’alumnes, cadascú dels quals 

requereix que el/s mestre/s es proposin uns objectius personals per a ell/a. Aquests 

objectius seran d’ordre divers (cognitiu, social, de llenguatge, psicomotor...). La 

persona tutora és la principal responsable d’establir aquests objectius i demanar, 

quan calgui, suport al cicle o a l’ED (equip directiu). Donat que cada alumne té les 

seves capacitats i dificultats, la visió de l’aula és personal i, a la vegada, col·lectiva; 

no hi ha “alumnes ordinaris” i “alumnes d’educació especial” “alumnes 
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nouvinguts”. Una cosa és que administrativament cadascú té les especificitats que 

la documentació oficial demana. Una altra cosa, és la manera de plantejar-nos el 

treball amb l’alumnat a l’aula. Des d’aquesta perspectiva –personal i col·lectiva, i no 

de grups etiquetats- creiem que es pot endegar un bon treball que inclogui tot 

l’alumnat en el marc del grup-classe”. 

El/la mestre/a d’atenció a la diversitat (ATD) pren un paper encara més important, 

sobretot en el marc d’escola inclusiva en el que ens trobem. Com a persona 

especialista amb coneixements i experiència, ens ajuda a entendre encara més que 

amb les seves accions, propostes i atencions, els alumnes poden treballar 

individualment, en parelles, en petit o gran grup dins de l’aula, ja que és aquí on 

trobem les característiques més determinants per a què aquestes tasques de treball 

es desenvolupin de la manera més òptima. 

Així, el/la mestre/a d’ATD haurà de vetllar perquè a les aules en què intervingui es 

donin unes propostes metodològiques i didàctiques prou flexibles, obertes i 

globalitzadores que permetin que tot l’alumnat s’hi pugui aproximar. Amb el 

convenciment que qualsevol modificació que s’estableixi en una aula fruit de les 

necessitat d’algun dels seus membres repercutirà positivament en benefici de la 

totalitat de l’alumnat. 

Les tasques, a nivell més concret, del/la mestre/a ATD poden classificar-se en relació 
a cinc àmbits d’intervenció:  
 

1. El desenvolupament de tasques en col·laboració amb la resta de docent 

 Treballar col·laborativament amb els mestres a fi d’afavorir l’atenció a la 

diversitat i el desenvolupament de les competències bàsiques de tots i 

cadascun dels nens i nenes del centre educatiu, però en concret d’aquells 

que tenen NEE. 

 Proporcionar suport tècnic i educatiu específic per assolir les finalitats del 

currículum, assessorant els docents en el disseny, desenvolupament i 

avaluació d’activitats inclusives i en l’elaboració i adequació de materials 

curriculars.  

 Contribuir a la planificació, el seguiment i l’avaluació del conjunt 

d’intervencions adreçades a cada alumne amb NEE, juntament amb la 

resta de professionals que hi intervenen.  

 Elaborar estratègies didàctiques, metodològiques i avaluatives per 

atendre la diversitat.  

 Col·laborar amb el mestre-tutor en l’orientació a les famílies dels alumnes 

amb NEE. 

 Col·laborar en el seguiment i l’avaluació de l’alumnat. En l’elaboració dels 

informes trimestrals o d’aquells documents informatius que calgui 

facilitar a les famílies. 
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2. L’àmbit d’intervenció amb els alumnes   

 Personalitzar l’atenció educativa de l’alumnat amb NEE segons les 

característiques pròpies, ja sigui individualment o en petit grup, sempre 

dins de l’aula.  

 Delimitar, juntament amb l’EAP, les NEE (necessitats educatives 

específiques) de l’alumnat i dissenyar, desenvolupar i avaluar les pautes 

d’intervenció corresponents.  

 Quan la CAD (comissió d’ atenció a la diversitat) així ho decideixi, ajuda a 

elaborar el pla educatiu individualitzat (adaptacions curriculars 

individualitzades o modificacions de currículum) amb orientacions 

didàctiques (metodològiques i d’avaluació) pels qui col·laborin en la seva 

implementació.  

 Elaborar, adaptar i /o proporcionar material didàctic necessari per 

atendre les NEE dels alumnes.  

 
3. La relació amb les famílies  

 Orientar, informar i col·laborar amb els pares, mares o tutors legals en 

relació a l’atenció de les NEE de l’alumne (pautes, suports interns i 

externs al centre, materials...)  

 Amb la col·laboració del/la mestre/a tutor/a, donar suport a les famílies de 

l’alumnat amb NEE de manera personalitzada.  

 Fomentar la participació de totes les famílies dels alumnes en el centre 

per contribuir a una millor inclusió social i escolar de tot l’alumnat.  

 
4. Com a part d’un centre educatiu  

 Promoure la inclusió a l’escola des de diferents vessants: mitjançant 

pràctiques inclusives d’intervenció a l’aula, facilitant propostes 

organitzatives i d’agrupament de l’alumnat, fomentant la revisió dels 

plantejaments institucionals i promovent la revisió sobre la pràctica 

docent dels mestres per millorar-la. És a dir, contribuir que l’escola sigui 

una comunitat educativa que acull tothom.  

 Participar activament en la vida del centre (reunions, comissions, 

festes...)  

 Impulsar el canvi d’actituds de tota la comunitat educativa envers 

l’atenció a la diversitat i la inclusió social, si s’escau.  

 Organitzar, gestionar i acondicionar el despatx d’educació especial, 

assessorar per ampliar la dotació de recursos a la biblioteca, l’aula 

d’informàtica, el gimnàs, aula d’audiovisuals, etc.  

 Fer de mediador/a entre els serveis externs i l’escola, el/la tutor/a i la 

família, el/la tutor/a i l’alumne/a, en els casos d’alumnes amb NEE.  

 
5. En relació amb altres institucions  
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Col·laborar amb institucions i serveis externs per identificar les NEE dels alumnes 

per tal de fonamentar les decisions respecte als suports i ajuts que pot necessitar en 

àmbits concrets (dèficits sensorials, motrius, de comunicació o psicològics). 

 

 

 

Estructura organitzativa i gestió 
 

L’estructura organitzativa del centre ha de permetre i facilitar, en el marc del 

Projecte Educatiu de centre:  

a) L’autonomia de gestió organitzativa i pedagògica del centre i la definició 

dels seus objectius. 

b) L’assoliment dels objectius i competències dels ensenyaments que s’hi 

imparteixen i la seva adequació a les necessitats de l’entorn i context 

sociocultural.  

c) La participació de la comunitat educativa i l’exercici dels drets i deures 

dels membres que la componen.  

d) La millora del procés d’ensenyament - aprenentatge dels alumnes i de la 

seva avaluació.  

e) La investigació i innovació educatives. 

     f) La formació del personal docent. 

 

ÒRGANS COL.LEGIATS 
 - Consell Escolar. 

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el 

govern de l’escola, està integrat pel director/a el/la cap d’estudis, els  secretari del 

centre que actua com a secretari. Les seves funcions són les que estableix l’article 

27 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius. Dona suport 

a l’equip directiu per al  compliment de la programació anual del centre i del 

projecte de direcció,  d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació. 

- Claustre de mestres. 

El claustre de mestres  és l’òrgan de participació del professorat en el control i la 

gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt d’aspectes educatius 

del centre. Les seves funcions són les establertes en l’article 146.2 de  la LEC i dóna 

suport a l’equip directiu per al compliment de la programació  anual del centre i del 

projecte de direcció, d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació. 

Està integrat per tot el professorat i la TEI i el presideix el/la director/a del centre. 

- Equip Directiu 

6. CRITERIS D’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA i DE GESTIÓ 
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El/la director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretari/a formen l’equip directiu que és 

l’òrgan executiu de govern i que treballa de forma coordinada en l’exercici de les 

seves funcions.  

 

 

ÒRGANS UNIPERSONALS  
Són òrgans unipersonals de govern el director/a, el o la cap d'estudis i el secretari o 

secretària. Les seves funcions estan concretades a l’article 142 de la LEC, a l‘article 

31/32/33 del decret d’autonomia i al capítols corresponents del Decret de direcció i 

es concreten a les NOFC. 

 
ÒRGANS DE COORDINACIÓ 
- Coordinadors/es de cicle:  són els òrgans de coordinació col·legiats del 

centre i la seva funció és la d’organitzar i desenvolupar els ensenyaments 

dels cicle en el marc del Desenvolupament Curricular del Centre aprovat pel 

Claustre. 

- Consell de direcció: És un òrgan col·legiat format pels/les coordinadors/es de 

cicle  i l’Equip directiu que té la funció de donar a conèixer a tots els cicles les 

activitats que fa cadascun d’ells i vetlla per la coherència i continuïtat de les 

accions educatives en tot el centre. És l’equip  impulsor pedagògic del 

centre. 

- Òrgans de coordinació unipersonals. Els òrgans de coordinació unipersonal 

del 

entre són a més a més dels coordinadors i coordinadores de cicle, el/la 
Coordinador/a TAC, el/la Coordinador/a LIC i el/la Coordinador/a de riscos 
laborals. 

 
 

Concreció de les funcions dels òrgans unipersonals del 

nostre centre 
 
Funcions de/la director/a del centre: 
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Funcions del/la cap d’estudis del centre: 

 
- Seguiment i selecció de publicacions. 
- Elaboració del Pla Funcional. 
- Coordinació primària – secundària. 
- Coordinació EB (escola bressol)– infantil. 
- Coordinació ATD i EAP. 
- Seguiment dels horaris i les substitucions i aplicació absències. 
- Coordinació de la formació. 
- Coordinació alumnes en pràctiques de grau, de TEI (tècnic d’educació infantil) i vetlladors/es. 
- Acollida i seguiment professorat substitut de cicle petit i d’anglès. 
- Documents de festes i valoracions. 
- Calendari d’exclusives. Google Calendar. 
- Seguiment acollida P3.  
- Seguiment Reforç Escolar i SEP (Suport escolar personalitzat). 

 
Funcions del/a secretari/a del centre: 

 
- Gestió i seguiment dels pagament de les famílies (quotes, sortides i colònies). 
- Gestió de les vendes de 5è i 6è. 
- Gestió dels informes trimestrals. 
- Preinscripció i Matriculació (matrícula viva). 
- Autoritzacions (drets d’imatge, sortides i colònies, medicaments, etc.). 
- Encarregar:  teatre Monumental, colònies i sortides de música. 
- Encarregar i pagar sortides (autocar). 
- Correus electrònics aules i de les famílies al de l’escola. 
- Credencials el personal docent. 
- Acollida i seguiment professorat substitut de cicle mig i Ed. Física. 
- Supervisió i seguiment TAC (tecnologies aprenentatge del coneixement) 
- Servei comunitari. 
- Gestió Cantània i Clap (econòmica). 

 

- Representació d’escola. 
- Relacions exteriors (Departament, Serveis territorials, Ajuntament, entitats, Associació de veïns, 

etc.) 
- Convocatòria i presidència del Consell d’Escola i del Claustre 
- Coordinació amb SS (serveis socials) -EAP, etc.  
- Coordinació amb l’AFA, i empreses de menjador i extraescolars. 
- Acollida i seguiment professorat substitut del cicle gran i música. 
- Gestió Cantània i Clap (organització) 
- Elaboració i coordinació Pla General Anual i Memòria 
- Coordinació consergeria. 
- Coordinació empresa de neteja. SELSA 
- Gestió del correu postal i correu Xtec de l’escola. 
- Gestió d’ATRI i Xtec. 
- Gestió de permisos i baixes de mestres i personal PAS (personal administració i serveis). 
- Coordinació Projecte Singular i APS (aprenentatge i serveis). 
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Concreció de les funcions dels òrgans de coordinació al 

nostre centre 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinació de cicle Coordinació de riscos laborals Coordinació TAC (tecnologies 
aprenentatge del coneixement) 

Coordinació LIC (llengua i cohesió 
social) 

- Fer el pont Consell de 
direcció -cicle i cicle-Consell 

de direcció des de la 
perspectiva global d’escola. 

- Vetllar pel benestar dels 
mestres del seu cicle. 

- Elaborar l’ordre del dia i 
l’acta de cada cicle. 

- Preveure temes per tractar 
als cicles 

- Gestionar el grup de 
WhatsApp del cicle. 

- Elaborar el calendari de 
vigilància de pati. 

- Organització de les sortides 
de cicle. 

- Seguiment de les festes del 
cicle. 

- Recull de les valoracions de 
les festes del cicle. 

- Coordinar les actuacions en 
matèria de seguretat i salut. 

- Promocionar i fomentar 
l’interès i la cooperació dels 

treballadors en l’acció 
preventiva. 

- Elaborar el Pla d’Emergència 
i realització dels simulacres. 

- Revisar la senyalització del 
centre. 

- Col·laborar amb el personal 
tècnic de Servei de Prevenció 

de Riscos Laborals en la 
investigació dels accident 

que es produeixen al centre. 
- Avaluació i control dels 

riscos generals i específics 
del centre. 

- Promoure la formació dels 
mestres. 

- Assessorar als professionals 
del centre en l’ús didàctic de 

les TAC. 
- Orientar als professionals del 

centre en la formació TAC 
que ofereixen els serveis 

educatius de zona. 
- Vetllar per el manteniment 

de les instal·lacions i dels 
equipament digitals del 

centre. 
- Realitzar inventari del 

material TAC. 
- Etiquetar el material TAC. 

- Reposar tot aquell material 
que s’hagi fet malbé. 

- Gestionar el bloc de l’escola. 
- Orientar, elaborar i revisar 

periòdicament el Pla TAC. 

- Coordinar i supervisar 
l’elaboració del Projecte 

Lingüístic del centre. 
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A l’escola enfoquem les situacions d’aprenentatge a partir de reptes, de preguntes i, 

en general, dels interessos que sorgeixen de la quotidianitat de l’aula. Es tracta, per 

tant, d’un aprenentatge obert que parteix de la necessitat de saber i de l’interès per 

aprendre que té qualsevol infant. 

  

Buscar una manera de treballar que posa l’accent en la importància del procés, més 

que en el resultat final, que permet als infants donar múltiples i variades respostes 

que els ajudaran a interpretar la realitat que els envolta. Hem d’estar especialment 

atents per captar els reptes que la realitat ens planteja i promoure estratègies 

diverses per resoldre’ls, que fomentin la creativitat i el pensament divergent. 

 

L’organització dels processos d’ensenyament i aprenentatge de l’escola es basen en 

5 elements clau (la conversa, la documentació, la presa de decisions, l’organització 

social de l’aula i l’(auto)regulació dels aprenentatges) que esdevenen la base on les 

diferents propostes pedagògiques de la nostra escola cobren sentit. Els contextos 

d’aprenentatge, els ambients i els espais d’experiències esdevenen l’articulat 

necessari per desenvolupar les capacitats i competències al llarg de les etapes 

d’educació infantil i primària.  

 
Ens aturem per poder explicar millor cadascun dels elements. 

 

La Conversa entesa com la forma més habitual de comunicació, i és per això que 

dediquem esforços i estones al llarg del dia per explicar-nos coses importants que 

ens ajuden a donar significat, valor i sentit al que ens està passant. Tot recollint i 

fent explícites les idees prèvies dels infants per, en definitiva construir coneixement 

conjunt.   

 

És important que busquem i fomentem moments de conversa, per parlar i 

intercanviar opinions, ja que a tal efecte, aprenem a través de la llengua.  

 

Així doncs és imprescindible que el paper del/la mestre/a sigui de guia, 

d’interpretació i escolta del que els i les alumnes diuen i verbalitzen, per fer-los 

conscients dels avenços i dificultats i puguin, al cap i a la fi, desenvolupar una actitud 

autoreguladora del seu procés d’aprenentatge. 

 

Amb la documentació partim de la base que tot és susceptible de ser documentat, 

per això és l’eina que ens ajuda a mostrar, a fer visible i a fer memòria dels 

7. CLARA IDENTIFICACIÓ DEL MODEL PEDAGÒGIC DEL CENTRE 



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola Antonio Machado 

 
 

25 
 

processos que s’han construït i han evolucionat. Documentar ens ha d’ajudar a 

escoltar i ésser escoltat tot donant a conèixer, a ampliar i a elaborar nous discursos, 

des d’una reflexió individual i col·lectiva, d’alumne/a i mestre/a, que es centra més 

en la vida d’aula que no pas en el resultat final. 

 
Amb la intenció de comunicar al món la vida quotidiana tot fent l’escola més 

transparent, més real i més viva. 

 

És doncs el resultat intencionat de voler donar vida als processos viscuts, amb 

l’acció de recuperar per revisar, per reflexionar, valorar, donar sentit, entendre i 

comprendre el valor del que fan els/les alumnes i les persones que poden formar 

part del grup, les relacions del que saben i del que poden saber, però sobretot de la 

importància de la metacognició.  

 

Per nosaltres l’organització social suposa canvis metodològics i per això no pot fer-

se al marge dels qui hi conviuen ni tampoc del tipus d’acció i experiència pedagògica 

que es desenvolupi. Es tracta d’afavorir la millora de l’aprenentatge a través de la 

interacció social, promovent la cooperació, facilitant estructures i dinàmiques 

diferents en funció de l’activitat que es dugui a terme. 

 

Les diferents organitzacions han d’incorporar la funció reguladora dels 

aprenentatges, socialitzadora i equilibri emocional.  

 
Si volem convertir l’aula en un espai de comunicació i aprenentatge el que cal 

aconseguir és que l’espai sigui viscut com a tal per tots els aprenents, alumnes i 

adults. L’organització de l’espai ha d’adequar-se a les característiques dels nens i 

nenes, fomentar el seu desenvolupament, autonomia i confiança i la comunicació 

entre iguals. Els diferents espais han de cobrir les necessitats bàsiques dels nens: 

fisiològiques, motores, d’afecte, d’autonomia, de socialització i de descobriment del 

món. 

 

La presa de decisions ens dona l’oportunitat de participar i implicar-nos activament 

en tot allò que passa a les aules. Les decisions que prenem com a grup ens han 

permetre aprendre dels altres, conèixer-nos i entendre’ns millor, diferenciar-nos de 

la resta, i, sobretot, entendre que les opinions són tan diverses com el nombre de 

persones del grup del què formem part, ja sigui l’aula, el nivell, el cicle o la mateixa 

escola i que aquestes ofereixen una riquesa diferenciada perquè l’aprenentatge 

sigui més i millor. 
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La presa de decisions tant a nivell individual com col·lectiu es caracteritza pel fet 

que una persona fa ús del seu raonament i pensament per a triar una decisió a un 

problema que se li presenti a la vida. 

 

L’(auto)regulació i consciència dels aprenentatges es presenta com l’oportunitat 

de que l’infant aprengui més i millor, perquè l’avaluació ha de tenir una funció 

reguladora, on la consciència de les fortaleses i debilitats de cadascú tenen un 

efecte important en l’augment de la motivació i l’autoestima i els ajuda a entendre 

millor les pròpies dificultats i a trobar camis per millorar. 

 
El què passa a les aules ha de tenir sentit i significat perquè l’alumnat hi trobi relació 

entre el què passa i el que ha de resoldre, d’aquesta manera els processos de 

reflexió, el compartir les idees amb la rest així com els diferents i diversos punts de 

vista, el que pensem, imaginem, dibuixem, dissenyem, etc. permet continuar 

construint aprenentatges i nous coneixements cada vegada més reals, funcionals i 

significatius.  

 

Els contextos d’aprenentatge 
 
Tot el que passa a la vida és objecte de possibles experiències que esdevinguin 

aprenentatges. Per això, de manera deliberada, el professorat es proposa que a les 

aules es construeixi socialment una vida rica en vivències, sorgides de les 

necessitats i els interessos de totes les persones que en formen part (que no vol dir 

que tots els alumnes coincideixin sempre amb els mateixos interessos), que 

esdevindran històries o contextos d’ensenyament i aprenentatge que aniran 

evolucionant en funció de les interaccions entre els membres del col·lectiu i 

d’aquests amb els sabers. 

Aquests contextos tindran diverses característiques, en funció de les decisions que 

el mestre vagi prenent sobre la seva durada, l’aprofundiment, la intensitat, 

l’organització social de l’aula, les activitats a realitzar, la metodologia a emprar, els 

recursos que calen, etc. 

 
Aquesta visió aposta de manera convençuda, doncs, per unes aules en les que 

sorgeixen o es plantegen preguntes, reptes, problemes, qüestions, necessitats, 

fites… que requereixen dels sabers curriculars per ser abordades. Per tant, el sentit 

dels continguts curriculars pren forma i rellevància en aquest marc, ja que 

necessitarem aprendre, repassar, transferir i, especialment, mobilitzar 

coneixements per tractar i/o resoldre les històries que la comunitat d’aula s’hagi 

proposat. 
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La manera o les maneres (ja que sempre hi ha diverses possibilitats) d’abordar 

aquestes històries també formaran part dels aprenentatges a realitzar. Per això, 

progressivament i en la mesura que sigui possible, l’alumnat anirà implicant-se en la 

responsabilització de les decisions de gestió que els grups requereixin. 

Així, queda palesa la necessitat de tractar, de manera especialment curosa, tots els 

continguts que tinguin a veure amb les competències d’aprendre a aprendre, 

d’iniciativa i autonomia personal, social i ciutadana, i tractament de la informació i 

competència digital; així com els continguts de valors, actituds i normes, i de 

procediments i estratègies d’aprenentatge que, tot i que no apareixen de manera 

explícita com a tals en el currículum, segueixen sent imprescindibles per a qualsevol 

aprenentatge de qualitat competencial. 

 

Ja hem dit abans que hi ha moltes maneres d’arribar a les finalitats que ens anem 

proposant en cada curs. Per això, desestimem tancar-nos en algunes determinades 

estratègies organitzatives o metodològiques com els projectes, els racons, els 

tallers, els ambients, etc. Caldrà valorar, en tot cas, si allò que ens passa a les aules 

garanteix o no els objectius d’ensenyament i aprenentatge que ens hem marcat i, en 

cas que no sigui així, què ens poden aportar aquestes metodologies 

organitzatives. Aquests són els principals criteris que els contextos d’Ensenyament 

Aprenentatge han d’acomplir, cadascun en la seva mesura: 

 

 Que siguin propostes que permetin activitats obertes i flexibles en les que 

tot l’alumnat hi pugui participar (cadascú al màxim de les seves possibilitats i 

necessitats) 

 Que parteixin i permetin que sorgeixin propostes i preguntes que els infants 

es plantegin  

 Que requereixin una organització de la classe que afavoreixi que els alumnes 

col·laborin entre si, s’ajudin i s’organitzin de manera autònoma. 

 Que potenciïn que el grup classe organitzi i documenti els coneixements que 

té sobre un tema, fet, pregunta… determinat. 

 Que les activitats no s’encaminin a “saber” sinó a comprendre el món. 

 Que les propostes requereixin anar més enllà de l’aula, quant a 

coneixements, espais i persones (cerca i tractament de la informació; sortides pel 

centre, la localitat i el país; altres persones: alumnes, professorat, famílies, 

persones de l’entorn, experts…) 
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Els ambients al cicle dels petits 

 

La nostra finalitat és la de promoure que els infants siguin protagonistes del seu 

propi procés d’aprenentatge. Volem que els ambients siguin estimuladors, creatius i 

participatius on els nens i nenes actuïn, però també reflexionin sobre la seva pròpia 

acció, des d’una posició activa i competent i que possibiliti la comunicació i la 

trobada amb les persones que hi participen. 

La necessitat d’idear els ambients ve donada pels beneficis que n’obtenim com: 

 Promoure l’activitat i l’autonomia dels infants en els seus processos 
d’aprenentatge. 

 Permeten a l’infant prendre decisions i provar estratègies diferents, la qual 
cosa li permet pensar, conèixer i descobrir. 

 Resoldre problemes per si mateixos o amb suport dels seus companys. 

 Propicien aprendre del fracàs i l’error i utilitzar els resultats per a resoldre 
problemes en contextos diferents. 

 Generen espais d’interacció entre els infants en els quals l’aprenentatge es 
construeix conjuntament. 

 Permeten la inclusió d’infants de diferents edats i moments evolutius 
diversos. 

I és que els ambients han estat pensats i dissenyats per provocar l’interès dels 

infants i desenvolupar diferents continguts curriculars en els 6 espais fixes que ens 

han permès crear els 6 ambients d’aprenentatge amb una disposició planificada de 

diferents materials i propostes, ja que tant els recursos materials com les propostes 

estan disposats d’una manera acurada i atractiva per tal d’oferir seguretat i 

benestar als nens i nenes. 

 

Al llarg de la setmana es duen a terme tres sessions d’ambients per aula: una sessió 

d’aula, una sessió de nivell i una sessió d’internivell (A’s i B’s) tot organitzant cada 

sessió en tres fases: la tria, l’estona de desenvolupament de l’ambient i la posada en 

comú o reflexió. 

Cada ambient té una necessitat de ser: 

AMBIENT DEL COS: Promou la consciència corporal, el coneixement del cos, les 
emocions i els sentits. 
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AMBIENT DE DESCOBERTA: Es desenvolupen conceptes científics i matemàtics 
mitjançant la interacció amb determinats materials naturals, la creació d’hipòtesis i 
l’experimentació i exploració lliure dels objectes. 

AMBIENT CREATIU: S’afavoreix la imaginació i la creativitat a través de materials 
estructurats i no estructurats que permeten construir diverses instal·lacions i/o 
estructures. També es treballen diferents conceptes matemàtics (gran-mitjà-petit), 
formes geomètriques, relacions de simetria i equivalència, seriacions, lògica, etc. 

AMBIENT ARTÍSTIC: En aquest ambient volem fomentar la sensibilitat artística 
personal i no “estereotipada”, per això apostem per utilitzar, generalment, material 
no estructurat i que pugui donar moltes possibilitats a l’infant. En conseqüència, 
experimentem diverses tècniques artístiques tot seleccionant, interpretant i 
composant amb els elements. 

AMBIENT NATURAL: Es pot observar de ben a prop tot el procés de creixement dels 
vegetals i els infants s’involucren en les diferents fases com són: preparar la terra, 
treure les males herbes, plantar i finalment recol·lectar les hortalisses. També 
servirà per conscienciar l’alumnat sobre la cura del medi ambient, per treballar la 
observació directa i el pas del temps. 

AMBIENT LECTOR: És un espai per gaudir i trobar el gust per la lectura i l’expressió 
oral, un espai que ens ajuda a pensar, a reflexionar, a créixer, a estimar el món que 
ens envolta, a escoltar i comprendre les persones, a gaudir de la diversitat. 

Tanmateix la mestra guia i motiva sense interferir en l’activitat, tot observant 
l’infant per tal de reconèixer i detectar el millor moment per plantejar preguntes per 
impulsar l’infant a buscar alternatives, i provocar nous reptes. Aquestes preguntes 
han de permetre respostes obertes.  

Cal també saber esperar, donar el temps perquè busquin les seves respostes. Per 
tant, respectar el temps dels infants i els seus propis processos. 

 

 Els espais d’experiències 

 

A l’escola sabem que perquè qualsevol aprenentatge esdevingui una apropiació 

personal cal que en les experiències que es tenen hi convergeixin aspectes 

emocionals, cognitius i socials com la motivació, els reptes, la conversa, la 

consciència, la reflexió, el pensament, etc. Per això, en qualsevol dels contextos que 

es donen a l’escola, el professorat incideix de manera deliberada per afavorir que 

aquests aspectes passin infusionadament en el marc de les històries que es 

treballen, amb els continguts propis dels sabers disciplinars que ens ajuden a 
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aprendre i créixer. Tanmateix, també creiem que és important que al llarg de la 

setmana l’alumnat pugui viure experiències de manera més personal, més 

autònoma, més lliure. I que hi pugui transferir i mobilitzar, cadascú a la seva manera, 

allò que va aprenent en altres contextos. 

 

Oferir un espai amb possibilitats de moments, activitats, recursos i materials per tal 

que l’alumnat pugui decidir individualment i lliurement quines experiències vol tenir, 

com les vol viure, quina durada vol que tinguin, amb qui les compartirà i què en farà 

d’aquestes vivències. Les experiències que s’hi poden donar no passarien, 

habitualment, en el marc de l’aula. Dotar-nos d’una oportunitat per conèixer 

l’alumnat del Cicle des d’una altra mirada més. 

 

Són espais d’ubicació fixa i amb la mateixa oferta de recursos i materials per a totes 

les edats (de P3 a 6è). Aquests Espais pretenen oferir simulació d’entorns que 

existeixen en la realitat. A cadascun hi haurà, com a mínim, un adult (del claustre o 

de les famílies). L’alumne decideix a l’aula a quin Espai vol anar, sense haver-ho de 

pactar ni acordar amb la resta del grup-classe. Quan arriba a l’Espai decideix què vol 

fer-hi. La manera com aprofitarà l’Espai és personal. Es pot fer, mirar, parlar del que 

els altres fan, imaginar, canviar d’activitat… La seva interacció amb l’Espai pot ser 

individual i/o col·lectiva. Com que donem valor a la vivència, no cal que de 

l’experiència en surti cap producte físic. L’alumne/a pot decidir canviar d’Espai al 

llarg de la mateixa sessió. No és prescriptiu que tot l’alumnat passi per tots els 

Espais en un determinat període de temps. 

 

Cada Espai ha d’oferir un ventall prou ampli de materials i recursos per tal que tot 

l’alumnat, independentment de les seves característiques (edat, capacitat, llengua, 

interessos, etc.), pugui trobar-hi experiències enriquidores i personals. Per això el 

nom dels Espais es vincula a l’indret i no al nom que acostumen a tenir-hi les 

persones que hi actuen. Segurament el nombre de persones que ocuparà cada espai 

serà diferent i fins i tot desequilibrat en cada sessió. Aquest serà un dels arguments 

que l’alumne/a podrà emprar per decidir canviar d’espai en la mateixa sessió. 

Els espais que es proposen són: 

 Silicon Valley: Ordinadors, tauletes, pissarra digital, espai Croma, càmeres 

fotogràfiques i de vídeo, … la tecnologia a les seves mans. 

 La Cova: un espai multisensorial on la llum, la foscor, les olors, el tacte, 

juguen un paper fonamental... 

 La Tèxtil: Gairebé un món tèxtil a tocar de les mans. Robes, fils, llanes, 

patrons, … creació, imaginació, … 
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 El Casinet: Jocs de taula tradicionals, escacs i dames, … al nostre casinet és 

possible! 

 Chillout: Relaxació, tranquil·litat, descans, … un clima molt especial, cuidat i 

amb un objectiu: desconnectar! 

 Moviment: saltar, moure’s, rapidesa i equilibri, habilitats físiques al màxim! 

 La Biblioteca: dracs, mons màgics i de fantasia, bruixes i nans,... tot en un 

entorn tranquil on poder gaudir de la lectura i molt més!  

 Palau de la Música: Instruments i experiències musicals en un espai que 

ofereix multitud de possibilitats. 

 La Ciutat: El joc simbòlic i molt més. La ciutat ofereix un entorn real a petita 

escala: el restaurant, el centre mèdic, la botiga, … 

 El Museu: Un món d’art i plàstica, varietat de materials, invencions, 

creacions, … la imaginació no té límits! 

 El despatx de Gaudí: Un espai per desenvolupar i apassionar-se amb les 

construccions. Materials diversos amb infinites possibilitats! 

 El teatre Monumental: Teatre en estat pur! disfresses, escenificacions, 

dramatitzacions, titelles, … 

 
La durada de l’Espai d’Experiències és d’1’30h a la setmana. Cada Cicle ocupa una o 

dues sessió setmanal de l’Espai: són 6 grups classe repartits en un nombre d’Espais 

que oscil·la en funció de cada cicle i de les necessitats que cada equip de mestres 

hagi pogut decidir. La resta de la setmana, l’Espai està disponible per a les aules o 

els grups que ho necessitin. 

Es convida a les famílies a participar en els Espais en dues modalitats: 

 Com a responsable de l’Espai. Caldrà que la persona es comprometi a assistir 
en el període de temps acordat. 

 Com a col·laborador/a de l’Espai. Les famílies podran acompanyar els adults 
responsables dels Espais de forma més puntual. 

El paper de l’adult en aquests Espais consisteix en deixar fer, observar, mostrar 

models i/o possibilitats i, a diferència de la resta de la setmana només quan 

s’escaigui, orientar i guiar l’alumnat. La principal responsabilitat de l’adult és deixar 

que l’alumnat visqui experiències com li plagui, garantint que es compleixen les 

premisses de cada Espai. 
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