
Pla d’acollida de mestres nous                                                                              Escola Antoni Tàpies 

 

 
1 

 

  

 

 

              

Pla d’acollida 

mestres nous 

Escola Antoni Tàpies 

 

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola  Antoni Tàpies 
  
Carrer Pau Clarís 6-8 
08830 Sant Boi de Llobregat 
Tel. 93 654 11 54  
escolaantonitapies @xtec.cat 
http://www.escolaantonitapies.cat 
  

http://www.escolaantonitapies.cat/


Pla d’acollida de mestres nous                                                                              Escola Antoni Tàpies 

 

 
2 

 

  

 

 Breu recorregut històric del centre 

 

1. Context 

 

L’escola  

L’escola Antoni Tàpies, depèn del Servei Territorial del Baix Llobregat. Consta de 

dues línies d’Educació Infantil i Primària. El claustre està constituït per una plantilla 

de 27’5 docents i una Tècnica d’Educació Infantil. 

És una escola de referència en el barri i en el municipi en general i té una bona 

demanda de preinscripció. Sempre ha estat molt respectada pels ciutadans de Sant 

Boi i s’està treballant perquè mantingui una projecció externa positiva.  

El barri  

L’escola Antoni Tàpies està situada al barri centre-vinyets de Sant Boi de Llobregat. 

L’edifici no disposa de barreres arquitectòniques per la qual cosa està catalogada 

dins el poble com a escola preferent per acollir alumnat amb dificultats motrius. 

 

El barri centre vinyets té 3 escoles públiques més i 2 de concertades, fet que agreuja 

la competitivitat a l’hora d’escollir escola com a primera opció juntament amb la 

davallada de natalitat al municipi. 

 

L’alumnat i les famílies.  

El nivell sociocultural i econòmic del barri i el seu entorn és divers, doncs tenim tant 

famílies acomodades, com famílies amb dificultats per assumir els pagaments de 

materials, sortides i activitats varies del centre, o famílies amb problemes 

econòmics que pateixen d’una manca d’ingressos regulars amb dictàmens SCD o en 

procés. 

Aquesta diversitat queda reflectida en el nivell inicial o punt de partida de l’alumnat. 

Estem treballant amb les famílies per augmentar el vincle família-escola que ens 

permetrà l’èxit de tota la comunitat educativa. 

 

Inauguració 
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L’absentisme és gairebé inexistent com podem comprovar al SIC. Tot i això hem 

posat en marxa un protocol d’absentisme i retards, per aconseguir que sigui 

totalment inexistent. 

Els alumnes d’altres nacionalitats han augmentat aquests últims 6 anys, tot i que el 

percentatge per aula continua sent inferior al 25-30%. 

Aquest curs s’estan renovant i ampliant els representats i col·laboradors de l’AFA, 

fet que ha incrementat la participació de les famílies i el nombre de famílies 

associades. 

Trobem una inquietud per part de les famílies en poder participar en més activitats 

del centre. Des de l’equip directiu volem aprofitar-la perquè any rere any vagi 

incrementant-se aquesta relació, implicant-les més en el dia a dia del centre. A hores 

d’ara ja s’han engegat activitats d'interrelació famílies – alumnat on les famílies que 

fan l’activitat de formació de català per a adults entren a les aules a compartir 

activitats d’Ensenyament Aprenentatge amb l’alumnat, famílies expertes que fan 

exposicions a les aules, famílies que col·laboren amb diferents projectes, i famílies 

que comparteixen amb els alumnes les sortides i les festes escolars.. 

 

Dades del centre 

Nom del centre: Escola Antoni Tàpies 

Codi del centre: 08038259 

Titularitat: Pública 

Etapa: Infantil i Primària 

Línies del centre: Dues línies 

Adreça: Pau Claris 6-8 

CP: 08830 

Municipi: Sant Boi de Llobregat 

Correu electrònic: a8038259@xtec.cat 

mailto:a8038259@xtec.cat
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2 Renovació metodològica. 

L’escola, entesa com un agent que ajuda les persones a arribar al seu màxim 

potencial, que pretén fer créixer i desenvolupar les habilitats de cadascú i vetllar pel 

projecte vital dels alumnes, que està en un moment de canvi.  

En aquest estat de renovació pedagògica i metodològica, són molts els agents que 

promouen i incentiven refer els idearis d’innovació educativa per adaptar-los als 

canvis que demana la societat actual. 

Apostem per continuar amb els canvis en les estratègies metodològiques de treball, 

per tal d’assegurar la participació i l’aprofitament de tots els alumnes. Aquestes 

estratègies es centraran en: 

 

 

 

 

3.  Participació familiar. 

Obrir les portes de l’escola a la participació de les famílies pretén ser un gest de 
complicitat i de confiança. Enguany, amb l’objectiu de potenciar l’aprofundiment en 
la nostra coneixença i el nostre model educatiu, apostem per seguir comptant amb 
les famílies com a expertes i per seguir col·laborant en les activitats de centre, 
sortides pedagògiques i de setmana cultural. 

Hem fet un treball conjunt amb les altres escoles de Sant Boi en el que hem 
redissenyant el model d’entrevista personalitzada entre el tutor i la família. 

El treball conjunt, famílies i Escola,  ens permetrà enfortir els lligams i potenciarà la 
implicació de tothom que forma part de la Comunitat Educativa.  

 el treball cooperatiu 

 el treball per projectes 

 la docència compartida 

 ambients d’aprenentatge 

 els espais d’aprenentatge 

 els racons de treball 

 suport escolar personalitzat (SEP) 

 les tutories individualitzades 

 el suport tecnològic (TAC) 

 els tallers 

 Impuls de la lectura i de l’anglès. 

 Projectes amb l’institut adscrit. 

 

Prioritats  

Famílies 
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Característiques del centre 

El PEC del centre és un document obert, que inclou tots els documents normatius 

que formen part del quefer quotidià del centre i que defineixen les línies d’actuació 

a trets generals. 

Els diferents documents que l’integren són: les Normes d’Organització i 

Funcionament de Centre (actualitzat), el Projecte lingüístic, el Pla d’Atenció a la 

Diversitat, els diferents projectes que s’han anat renovant any rere any , el Projecte 

de direcció, i els Plans anuals que d’ ell se’n deriven, entre d’altres. 

 

4.Projectes de centre 

Els projectes en que participa el nostre centre són: 
 
- Centre Formador. 

Què és un centre formador? 

És un centre de referència on l’alumnat de diferents universitats catalanes i instituts 

de Educació Secundària realitzen el seu període de pràctiques tant de magisteri com 

de diferents mòduls de Formació Professional. 

 Per què som centre formador? 

Des de fa gairebé 10 anys la nostra escola acull alumnat en pràctiques. Rebem una 

valoració molt positiva per part de les Universitats i Instituts donat que vetllem per 

un procés de pràctiques de qualitat. 

Des del primer dia, acollim a aquests joves donant-los una participació activa a 

dintre de la nostra comunitat educativa, ja que els mestres que els tutoritzen els hi 

fan un seguiment molt acurat, alhora que afavoreixen la seva participació en el 

procés d’ensenyament aprenentatge. 

Projectes 
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Aquesta convivència entre el nostre claustre i l’alumnat en pràctiques fa que 

l’aprenentatge sigui bidireccional ja que ens aporten moltes de les innovacions 

pedagògiques que els transmet la Universitat. 

 

- Consum de la Fruita. 

 Aquest pla, a Catalunya, es realitza gràcies a l’acció coordinada entre el 

departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el 

departament de Salut i el d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

El que es busca amb aquesta nova iniciativa, és potenciar el consum de fruita i 

verdura entre els escolars per tal de què aquests adquireixin des de ben petits, bons 

hàbits alimentaris i puguin esdevenir en un futur, adults amb una responsable 

alimentació i cura de la pròpia salut. 

- Cruyff Courts 6vs6 

Cruyff Courts 6vs6 és un Campionat per a nois i noies de 10 a 12 anys que connecta 

tots els Cruyff Courts. Més de 20.000 nens s‘ enfronten entre ells en el seu propi 

Cruyff Court. Els guanyadors competeixen contra els millors equips. Primer en 

l’àmbit regional i nacional i potser fins i tot internacionalment! 

Respecte: «Respecta als demés» 

El respecte, és una de les 14 normes de Johan Cruyff, és fonamental pel campionat. 

Les 14 normes establertes per Johan Cruyff s’apliquen en tots els Cruyff Courts del 

món. 

A cada torneig es juga per a aconseguir la classificació a la següent fase, el Premi al 

Respecte, que s’atorgarà a l’equip amb la màxima esportivitat. Tots els participants 

són conscients que juguen per respecte, ja que firmaran una bandera comuna, 

portaran a sobre de les samarretes el pitral del respecte, i al final del partit donaran 

la mà als seus contrincants, per demostrar respecte i esportivitat. 
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El nostre Cruyff Court es troba a l’Escola Llor. La fase prèvia d’aquesta competició es 

farà allà i la fase final a Igualada. 

L’escola ha de presentar el màxim nombre d’equips femenins i masculins de les 

classes de sisè. Només l’equip guanyador de la fase territorial (Sant Boi) tant en 

categoria masculina com femenina, anirà a la fase final del Campionat de Catalunya 

que tindrà lloc al mes de maig a Igualada. En aquesta fase final hi participaran els set 

municipis catalans que disposen de camps de futbol Cruyff. És a dir, Igualada, Reus, 

Vendrell, Mollerussa, Barcelona, Sant Boi i Vilanova i la Geltrú. 

I finalment, el guanyador del campionat de Catalunya anirà al campionat 

Internacional, que uns cops és a Holanda i uns altres a Igualada. El premi és una 

estada de cap de setmana convivint amb gent d’altres països i d’altres cultures, a 

part de disputar els partits corresponents d’aquesta fase. 

- Projecte 50/50 d’estalvi energètic. 
 
El curs 2015-2016 la nostra Escola es va afegir al Projecte Euronet 50/50. L’Euronet 

50/50 és un projecte que incentiva l’estalvi energètic en edificis públics a partir de 

l’aplicació de bones pràctiques en l’ús i la gestió de l’energia. La metodologia que es fa 

servir és el 50/50, que consisteix en 

introduir incentius econòmics a l’estalvi 

energètic aconseguit. L’ajuntament (que és 

qui paga les factures) i l’equipament signen 

un compromís on el primer es compromet 

a retornar el 50% dels estalvis econòmics 

aconseguits i l’equipament es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i 

liderar el projecte. 

Fases del projecte: 

o Creació de l’Equip Energètic 

o Recorregut energètic 
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o Pla d’acció 

o Comunicació i us dels diners 

 
- Sharing to learn  
 
Un grup de 8 alumnes de batxillerat de l’Institut Rubió i Ors amb un excel·lent nivell 

d’anglès fan de “Language Assistants” una tarda a la setmana a les aules de 5è i 6è . 

Aquests alumnes fan suport a la mestra d’anglès en activitats orals, com ara petits 

grups de lectura en veu alta, jocs, role-plays i petites converses. 

L’objectiu principal d’aquest projecte és afavorir l’intercanvi entre alumnat de 

diferents etapes educatives i donar suport a la millora de l’expressió oral en llengua 

anglesa, per tal de facilitar l’accés a entorns plurilingües i pluriculturals a l’alumnat 

participant. 

A més, altres objectius vinculats al projecte són: 

 Millorar la competència oral comunicativa de l’alumnat. 

 Promoure els entorns d’aprenentatge lingüístic no matern a partir de les interaccions 

personals entre l’alumnat de diferents etapes educatives. 

 Implementar metodologies d’aprenentatge-servei que permetin apropar l’alumnat 

de secundària a valors propis de la vida en societat 

 Afavorir actituds de compromís, respecte, responsabilitat i autonomia personal que 

ajudin a construir un entorn més humà. 

 Possibilitar el treball i l’intercanvi de centres i docents de primària i secundària per 

afavorir la transició entre etapes educatives. 

 Afavorir al voltant d’aquesta activitat mecanismes de progrés i participació entre els 

implicats del projecte: alumnes, docents, centres, famílies. 
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- Relacionar la vida  

“Relacionar la vida” és un projecte on permet crear un espai compartit per nens i 

nenes amb edats compreses entre els 10 i 12 anys i adults amb malaltia mental, on 

donar cabuda i possibilitats a una particular forma de treballar aspectes de 

sensibilització respecte a les malalties mentals. 

“Relacionar la Vida” és un projecte d’aproximació i coneixença de l’àmbit de la salut 

mental per als alumnes i d’integració i participació per a les persones que pateixen una 

malaltia, dins l’àmbit escolar. Per aquesta raó el projecte ha estat definit des dels seus 

inicis com a co-creatiu, ja que l’objectiu és bidireccional i estableix una relació on 

ambdós col·lectius tenen grans valors per aportar l’un a l’altre a partir de la seva 

experiència, que s’ha manifestat mitjançant la creativitat. 

- Aprenentatge servei ( servei comunitari d’aprenentatge) 

És un projecte de col·laboració amb l’Institut Rubió i Ors que té  per objectiu fomentar 

accions de compromís cívic i d’exercici actiu de la ciutadania entre alumnat de l’ESO i 

de la nostra escola. 

Les tasques que es desenvolupen en la prestació del servei comunitari consisteixen en 

col·laborar en activitats de suport d’aula i ambients de P3, P4, P5 i a grups de primària ( 

activitats d’anglès, música, informàtica, projectes...). 

 

5.Línia de Treball 

5.1 Educació Infantil 

Destaquem a infantil els ambients d’aprenentatge, projectes i espais d’aprenentatge. 

Ambients d’aprenentatge 

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir 

de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, 

inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els 
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altres. 

Aquest plantejament de treball respon a la necessitat que mostren els infants de jugar 

i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels 

infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge. 

Els infants disposen d’un espai d’experiència activa, on es reuneixen per explorar 

diverses possibilitats de joc i de materials. 

Els ambients segueixen el model socioconstructivista, el qual parteix d’un 

aprenentatge significatiu per part de l’alumne, que té en compte els seus 

coneixements previs i en el qual destaca la gran importància que té la relació amb els 

companys/es. 

Pretenem: 

– Potenciar la creativitat, l’autonomia i la capacitat de raonament 

– Potenciar i desenvolupar el llenguatge oral: lèxic, espontaneïtat en la parla… 

– Aprendre dels companys/es, no només de l’adult. 

– Afavorir les relacions socials i de convivència entre els infants. 

– Desenvolupar els hàbits socials; compartir espais, jocs, joguines, posar-se d’acord els 

uns amb els altres, establir normes de comportament i de joc… 

– Oferir als infants un espai de joc on poder investigar, observar, manipular…de 

manera constant i lliure sistemàticament. 

– Expressar els seus sentiments, emocions i sensacions lliurement. 

– Respectar a les persones i els materials. 

PRINCIPIS METODOLÒGICS DELS AMBIENTS DEL TÀPIES 

• L’Infant és el constructor del seu propi aprenentatge. Investiga, prova, assaja, 

modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa, imagina… 

• La funció de les mestres és fer de guia, d’organitzadores, de mediadores que faciliten 

el procés d’aprenentatge. 

• Donem molta importància als espais i a la seva organització. Creiem que tant l’espai 

com els materials són la principal estratègia d’intervenció. 

• Utilitzem tota mena de materials; naturals, efímers, durs, tous, continus, 
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discontinus… 

• Creem espais atractius i susceptibles d’aprenentatge. 

 

Treball per projectes 

A la nostra escola estem creant una educació interdisciplinària dotant de significat el procés 

d’ensenyament aprenentatge, cada cop més allunyat de l’escola tradicional. 

El treball per projectes és una metodologia que permet a l’alumnat pensar, investigar, 

aprendre dels seus errors, dels companys i d’aquesta manera fomentar el ser crítics. 

El tema escollit per cada projecte pot esdevenir de diferents maneres: 

• Un centre d’interès que afecta la vida de l’escola. 

• Una idea o vivència d’un infant. 

• Un esdeveniment relacionat amb l’aula. 

• Una proposta duta a terme per part d’una mestra. 

Les mestres d’infantil sempre busquem una manera atractiva per introduir el tema: per 

exemple una pel·lícula que faci referència al tema que treballarem, un personatge inventat, 

una capsa màgica, una carta, un correu electrònic, una notícia d’actualitat… 

La metodologia emprada a l’escola Antoni Tàpies per fer el treball per projectes a l’educació 

infantil segueix el següent esquema: 

1. S’escull un tema. 

2. Es cerquen els coneixements previs, “Què sabem?” 

3. Es plantegen els temes que es volen descobrir, “Què volem saber?” 

4. Es comença a buscar informació per resoldre els reptes plantejats. 

5. Es crea un mapa conceptual o índex de treball. Es reflexiona contínuament sobre el “què 

hem après” i “com ho hem après”. 

6. Es posa en comú els aprenentatges realitzats i es va construint una xarxa de continguts. 

7. Al llarg del projecte van sorgint contínuament nous temes per descobrir i els tractem 

segons els interessos de cada grup classe. 

8. El projecte finalitza amb un dossier que recull les diferents experiències, vivències, 

activitats, reflexions, fotografies… que s’han anant desenvolupant al llarg del propi 

projecte. 
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El paper dels mestres 

Fem de guies dels alumnes en la seva descoberta. Estimulem els infants i propiciem 

situacions d’aprenentatge que permetin a l’alumnat avançar i enriquir-se. Proporcionem els 

recursos necessaris perquè siguin ells qui construeixin de manera autònoma els 

coneixements propis. 

Duració del projecte 

Hem establert que un projecte duri màxim un trimestre, per tant en farem un mínim de 3 en 

cada curs escolar. Tindrem en compte la motivació dels nens i nenes, ja que aquesta és la 

que ens marcarà si cal allargar el projecte o l’hem de finalitzar. 

Espais d’aprenentatge de llengua i lògica matemàtica amb docència compartida 

A P4 i a P5, fem docència compartida en lectoescriptura i lògica matemàtica en 3 espais 

d’aprenentatge. 

– Un espai amb la mestra tutora amb feines de lectoescriptura o lògica matemàtica que 

requereixen més ajut de l’adult. 

– Un espai amb la mestra de suport amb una tasca també de lectoescriptura o lògica 

matemàtica amb un recurs digital, bé sigui la PDI, ordinadors, tauletes… (en funció de 

l’activitat) 

– Un espai de treball més autònom, amb activitats totalment lúdiques i/o de manipulació 

també de lectoescriptura i lògica matemàtica. 

Amb aquests espais pretenem atendre a tot l’alumnat amb metodologies diverses, per tal 

que sigui quin sigui el seu punt de partida tots avencin en el seu procés d’aprenentatge. 

 

5.2 Educació Primària 

Destaquem de Primària els Projectes de Medi, 30’ de lectura, tallers verticals, anglès i 

llenguatge de programació (scratch), racons d’aprenentatge i treball de la llengua 

mitjançant el Chroma. 
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Projectes 

El Currículum actual fa palesa la importància de l’adquisició de les competències bàsiques.  

Formar ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables és cabdal 

per al nostre futur. 

L’educació primària ha de preparar els alumnes per donar respostes innovadores en una 

societat canviant, per tant els nens i les nenes han d’aprendre a pensar i actuar de manera 

transversal i han de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball. 

És atenent a tot això que la nostra escola fem protagonistes del seu aprenentatge als 

nostres alumnes. 

Hem planificat per projectes l’àrea de Coneixement del Medi Social i Natural  a tota la 

Primària, i amb elles també les competències en el coneixement i interacció en el món físic, 

la competència social i ciutadana, la competència lingüística i audiovisual i la competència 

d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. 

Partim dels interessos dels alumnes per tal d’arribar a assolir els coneixements i capacitats 

que marca el Currículum, seguint la mateixa estructura a cada unitat temàtica: 

• Partim d’un element motivador 

• Treballem una temàtica emprant diferents recursos materials i digitals (tauletes, portàtils, 

mapes conceptuals, murals…) i diferents metodologies, com ara ABP, kahoots, 

presentacions en Power Point o en Prezi… 

• Fem agrupaments d’aula diferents, com ara petit grup, parelles, individual,  

• Fem avaluacions diverses: observació del mestre, autoavaluacions, coavaluacions… 

• Utilitzem metodologies diverses: treball cooperatiu... 

• Fem sortides i/o activitats lligades al tema que treballem. 

En definitiva, posem la mirada en l’alumne per tal que el seu aprenentatge sigui significatiu i 

durador. 

30 minuts de lectura 

A tota la Primària els alumnes gaudeixen de mitja hora, quatre dies en setmana, per 

treballar la comprensió lectora. Dins d’aquesta franja es fan activitats de gust per la lectura, 
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activitats de comprensió lectora i un dia es fa apadrinament lector entre els cursos 

d’Educació Primària i Educació Infantil i Cicle Inicial. 

 

 

Tallers verticals 

A tota la Primària els alumnes gaudeixen de sis tallers transversals de diferents temàtiques, 

com ara les artístiques (volum, decoració, dibuix en anglès…); les TAC, com ara el 

llenguatge de programació (scratch), Chroma. 

Tallers plens de continguts i aprenentatges, en grups més reduïts d’alumnes, i amb 

una vessant lúdica i de manipulació que assegura uns coneixements significatius per part de 

tots els infants. Dos d’aquests tallers s’imparteixen en llengua anglesa, per això trobem que 

el punt següent és molt important en el nostre Projecte. 

Anglès 

A més de l’anglès que fem curricularment, es fan dos tallers a cada curs en anglès, una 

educació física bilingüe a Cicle Mitjà i Cicle Superior i activitats entre centres com el English 

day, una gimcana amb altres escoles del poble. Aquesta matèria esdevé un pilar bàsic en la 

nostra escola i enguany serà molt important per al concurs de llocs de treball específics 

tenir docents preparats en aquesta llengua. 

Scratch 

L’Scratch, programa amb el que fem una introducció a la programació robòtica,  està 

dissenyat per a potenciar les habilitats fonamentals per al s. XXI, com ara la resolució 

creativa de problemes, el pensament computacional, la capacitat organitzativa o la presa de 

decisions. 

SEP 

A tota la Primària els alumnes gaudeixen de mitja hora, quatre dies en setmana, per 

treballar la comprensió lectora. Dins d’aquesta franja es fan activitats de gust per la lectura, 

activitats de comprensió lectora i un dia es fa apadrinament lector entre els cursos 

d’Educació Primària i Educació Infantil i Cicle Inicial. 

https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fagora.xtec.cat%2Fescolaantonitapies%2Fprojecte-educatiu%2Fprimaria%2Ftallers%2F&title=Tallers
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fagora.xtec.cat%2Fescolaantonitapies%2Fprojecte-educatiu%2Fprimaria%2Ftallers%2F&title=Tallers


Pla d’acollida de mestres nous                                                                              Escola Antoni Tàpies 
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