
  

Benvolgut/a:   
  

En  aquest  document  hi  trobaràs  les  9  FAQs  (frequently  asked  questions)  que  sorgeixen  a  les  reunions  adreçades  a                    
famílies   i   docents.     
  
  

1. Per  què  els  nens  i  nenes  quan  arriben  a  l’escola  es  posen  les  “sabates  tranquil·les”  (tipus  crocs,                   
sabatetes   toves   o   de   psicomotricitat…)?   

  
Quan  observes  el  pati  de  l’escola,  t’adones  de  la  seva  calidesa  i  de  l’absència  d’asfalt,  per  nosaltres  és  un  espai                      
més  d’aprenentatge.  Tot  i  això,  aquesta  terra  es  transforma  en  pols  i  fang.  Circular  dins  l’escola  amb  sabates                    
tranquil·les  permet  mantenir  el  terra  de  l’aula  net.  Les  sabates  tranquil·les  són  molt  còmodes,  produeixen  benestar                  
i   et   fan   sentir   com   si   estiguessis   a   casa.     
  

2. Com   treballen   des   de   casa?   No   fan   exàmens?   
  

Fruit  d’una  reflexió  conjunta  entre  escola  i  famílies,  es  va  acordar  facilitar  als  alumnes  unes  propostes  de  treball                    
que  són  voluntàries  fins  a  4t  de  primària  i  que  estan  d’acord  amb  la  línia  del  centre:  roda  de  contes  que  treballen                        
els  valors  a  3,  4  i  5  anys  i  propostes  basades  en  les  intel·ligències  múltiples  de  Howard  Gardner  de  6  a  9  anys.                         
Els/les  alumnes,  en  els  dos  últims  cursos  de  primària  (5è  i  6è),  comencen  a  fer  un  treball  gradual  i  adaptat  al  nivell                        
de  cadascú,  el  qual  està  enfocat  al  tipus  de  proves  del  Departament  d’Ensenyament  que  realitzaran  a  final  de  sisè                     
i   al   sistema   que   trobaran   a   la   secundària.   
Pel  que  fa   als  controls/exàmens,  a  partir  de  5è,  els  alumnes  comencen  a  fer  els  “He  après”  a  partir  de  les                       
conferències  dels  seus  companys  o  bé  de  les  exposicions  d’experts  que  ens  visiten.  L’objectiu  del  “He  après”  és                    
potenciar  les  tècniques  d’estudi  com:  prendre  apunts,  resumir,  fer  mapes  conceptuals,  estudiar  o  trobar-se  davant                 
de   diferents   tipologies   de   prova   (obertes,   tancades,   tipus   test…)   i   no   tant   assolir   una   nota   quantitativa.   
  

3. Què   és   el   pla   de   treball?   
  

El  Pla  de  treball  és  una  eina  de  gestió  del  temps  i  dels  aprenentatges  que  fomenta  l’autonomia,  la  responsabilitat,                     
el  compromís  i  l’autoavaluació.  L’aplicació  del  Pla  de  Treball  a  l’escola  és  una  contribució  del  pedagog  francès                   
Célestin  Freinet.  A  l’escola  podeu  trobar  més  informació  sobre  com  els  apliquem  a  l’aula  en  el  document  “Els  Plans                     
de  Treball”.  Segurament,  a  nivell  familiar  utilitzeu  Plans  de  Treball  de  forma  inconscient  dins  el  vostre                  
funcionament,   així   com   també   en   la   gestió   dels   grups   d’amics   o   en   la   repartició   de   les   tasques   a   la   feina.     
La  mentorització  durant  el  pla  de  treball  és  clau.  Una  bona  relació  de  comunicació  infant  mentor  ens  permet                    
detectar  els  motius  pels  quals  un  alumne  li  costa  anar  a  un  espai  i  busquem  una  solució.  Ens  funciona  molt  bé                       
treballar   a   través   del   pacte   i   dels   compromisos   on   es   busca,   també,   la   complicitat   de   la   família.   
  

4. Com   avalueu   als   i   les   alumnes?   Poseu   notes?   
  

L’avaluació  se  centra  en  un  seguiment  molt  proper  dels  aprenentatges  dels  alumnes.  El  progrés  dels  infants  queda                   
reflexat  en  el  pla  de  treball  que  arriba  setmanalment/quinzenalment  a  casa.  Per  tal  de  saber  en  quina  fase  o  etapa                      
d'aprenentatge  està  cada  nen/a  passem  les  proves  Galí-Canals,  així  com  les  proves  externes  del  Departament                 
d’Ensenyament  a  3r  i  6è.  Els/les  alumnes  d’educació  infantil  realitzen  les  proves  Teberosky  d’escriptura  i  es  fa  una                    
avaluació   contínua   dels   aprenentatges   de   les   matemàtiques.   
Les   famílies   de   primària   reben   dos   informes   competencials   i   una   autoavaluació   de   l’infant   cada   curs.     
Les  famílies  d’infants  d’educació  infantil  reben  tres  tipus  d'informes:  un  d’actitudinal,  un  d’autoavaluació  i  un  de                  
final   centrat   en   les   capacitats   que   marca   el   Departament   d’Ensenyament.   
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5. On   queden   les   diferents   àrees   (català,   castellà,   medi,   matemàtiques)   i   les   especialitats   (música,   art,   
anglès,   educació   física)   dins   l’horari   de   pla   de   treball?   
  

Disposem  d’aules  especialitzades  o  ambients  de  matemàtiques,  llengües  i  medi  on  els  alumnes  hi  van  durant  les                   
sessions  del  pla  de  treball.  A  mesura  que  es  van  fent  grans,  l’eina  del  pla  de  treball  permet  graduar  les  tasques  de                        
les  àrees  segons  les  necessitats  de  cada  alumne  i  fer  un  treball  interdisciplinar  utilitzant  el  material  a  l’aula  que                     
necessiten.  L’anglès  com  a  especialitat  es  realitza  normalment  en  dues  sessions  d’una  hora  o  hora  i  mitja  cada                    
una,  aquestes  sessions  poden  ser  en  gran  grup  o  mig  grup.  Pel  que  fa  a  la  música,  l’educació  física,  el  teatre  i  les                         
TIC  queden  recollides  dins  l’horari  setmanal  del  més  petits  i  a  partir  de  4t  es  converteixen  en  optatives  dins  el  marc                       
d’una   prova   pilot   que   ha   començat   aquest   curs.   
  

6. Com   és   l’adaptació   dels   alumnes   de   3   anys?   Poden   fer   la   migdiada   a   l’escola?   
  

A  l’escola  Nou  de  Quart  entenem  l’adaptació  com  un  procés  que  ha  de  fer  tant  la  família  com  l’infant  en  un  entorn                       
nou  i  desconegut.  Intentem  que  aquest  procés  sigui  viscut  amb  la  tranquil·litat  i  la  calma  que  es  mereix.  És  per                      
això,  que  els  primers  dies  les  famílies  poden  entrar  a  l’aula  i  acompanyar  al  seu  fill/a  fins  que  aquest  estableix                      
vincles  amb  els  companys  i  adults  de  l’escola  (es  facilita  un  protocol  a  la  família  de  com  fer  aquest                     
acompanyament).   
Tots   els   alumnes   que   ho   necessitin   poden   fer   la   migdiada,   sense   importar   l’edat.   
  

7. Com   participen   les   famílies   a   l’escola?   
  

Hi   ha   diferents   formes   de   participar   a   l’escola:   
- Comissions  mixtes  formades  per  alumnes,  famílies  i  mestres:  encarregades  de  gestionar  el  menjador               

escolar,   les   festes,   la   pàgina   web,   projectes   d’innovació   i   el   pati.  
- Experts  en  tallers/ambients  i  conferències:  Aprofitem  el  potencial  de  les  famílies  i  com  aquestes  ens  poden                  

enriquir   en   molts   aspectes   que   com   a   docents   en   som   poc   coneixedors   o   tècnics.   
- Voluntaris  esporàdics  i  regulars:  Sovint  requerim  de  més  mans  per  a  poder  fer  lectura  individual,  grups  de                   

treball   més   petits,   de   conversa   en   altres   idiomes   o   fer   sortides   a   l’entorn   privilegiat   que   ens   envolta.   
- Associació  de  famílies  (AFA):  Vetlla  pel  bon  funcionament  de  l’escola,  el  seu  projecte  educatiu  i  les  seves                   

necessitats,   fent   comunitat   educativa   i   gestionant   extraescolars   i   menjador   escolar.   
- Consell  escolar:   Òrgan  de  participació  dels  diferents  sectors  de  la  comunitat  educativa  en  el  govern  dels                  

centres   on   hi   ha   presència   de   les   famílies,   del   claustre   de   l’escola,   del   personal   PAS   i   l’administració   local   
  

8. Els   mestres   nous   que   comencen   coneixen   la   metodologia?   
  

Tots  els  mestres  que  arriben  se’ls  ofereix  un  acompanyament  per  tal  que  a  poc  a  poc  interioritzin  i  comparteixin  la                      
nostra  manera  de  treballar.  Si  ho  demanen  poden  observar  a  un  altre  company  de  feina,  tenir  un  referent  que  els                      
guiï  i  els  resolgui  els  dubtes.  Aquest  acompanyament  també  s’ofereix  a  voluntaris,  monitoratge,  alumnes  en                 
pràctiques   i   totes   aquelles   persones   vinculades   amb   l’escola.     
  

9. Què   passa   quan   els   i   les   alumnes   de   l’escola   Nou   de   Quart   fan   el   salt   a   la   secundària?   
  

Fins  a  dia  d’avui,  s’han  promocionat  5  grups  a  l’IES  de  Vilablareix.  A  les  reunions  de  seguiment  que  fem                     
escola-IES  les  sensacions  són  positives.  En  general,  els  alumnes  de  l’escola  Nou  de  Quart  s’adapten  a  la  seva                   
metodologia   i   normativa.   Els   resultats   són   els   esperats   i   molt   semblants   als   que   tenien   a   l’escola.     
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