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1.

PRESENTACIÓ DEL CURS 2018-2019

Comencem un nou curs amb la il·lusió de seguir creixent com a escola i de continuar
fent camí envers una educació pública de qualitat per a tothom, que tingui en compte
la diversitat de característiques personals, interessos i necessitats de cadascun dels
nostres alumnes.
Per poder avançar, és indispensable que família i escola caminem plegades cap a un
mateix objectiu, amb plena confiança mútua i sense perdre de vista que al centre de
totes les nostres actuacions hi ha d’haver els nens i les nenes, veritables protagonistes
d’una tasca educativa comuna.

2.

NOVETATS DEL CURS:

 Grup addicional a P-3. Com ja es va informar durant el curs passat, enguany l’escola acull, novament, un
grup addicional a P3. Així, doncs, l’escola és de 2 línies, amb l’excepció dels grups de P3 i 1r, on hi ha 3 grups.
 Canvi d’ubicació de les aules de 3r. Les aules de 3r passen a ubicar-se a la planta baixa de l’edifici dels
grans. Així, doncs, a l’edifici dels petits hi haurà només Parvulari i Cicle Inicial i a l’edifici dels grans, Cicle Mitjà
i Cicle Superior.
 Equipament de projecció digital a totes les aules. Actualment, la totalitat de les aules de l’escola compta
amb sistemes de projecció digital: PDIs, panells digitals o canons de projecció.
 Nova aula d’informàtica itinerant i reubicació de l’actual. Des del Consorci se’ns va fer una dotació prou
important per a la compra d’un armari de portàtils i/o IPADS, segons la necessitat de l’escola. Malgrat tot, hem
mantingut una aula d’informàtica a cada edifici, reubicant l’Aula Arrova a l’antiga Aula d’Acollida.
 Renovació de la calefacció de tota l’escola. Des de finals del curs passat i durant l’estiu s’ha estat duent a
terme la renovació total de la caldera i la calefacció dels dos edificis, amb la instal·lació de nous radiadors.
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 Auxiliar de conversa en anglès. Aquest curs, entre octubre i maig, comptarem amb la presència d’una
auxiliar de conversa en anglès, que preferentment intervindrà amb l’alumnat més gran. Es tracta d’una
estudiant universitària procedent dels Estats Units i estarà a l’escola 12 hores setmanals.
 Noves propostes metodològiques: Seguint amb la renovació metodològica que estem duent a terme els
darrers cursos, us presentem les novetats previstes enguany:
o Nou plantejament dels Ambients al Parvulari. Els ambients seran de lliure elecció per als nens i
nenes i es faran tres tardes a la setmana. S’organitzaran 10 ambients diferents per als infants de les 7
classes de P3, P4 i P5.
o Dels llibres de text als recursos digitals. Continuem amb la tendència de reduir els llibres de text,
per tal de treballar amb materials més manipulatius, polivalents i actualitzats, més visuals, motivadors i
propers als interessos de l’alumnat.
o Espais d’aprenentatge al CI. Per tal de donar continuïtat a la metodologia iniciada als nivells del
Parvulari i donar resposta a les necessitats, ritmes i interessos de l’alumnat, en algunes sessions es
treballarà per espais d’aprenentatge. Es realitzaran per nivells, tot barrejant alumnat de les diferents
aules per treballar expressió corporal, experimentació, aspectes matemàtics i lingüístics, expressió
artística...
o Tallers de Matemàtiques a 5è i a 6è. Per tal de donar un caire més manipulatiu i vivencial a aquesta
àrea, la qual cosa ja es fa amb la Geometria mitjançant el Jump Math, aquest curs s’ha decidit dedicar
dues sessions a aquesta opció organitzativa, responent als bons resultats dels Tallers de Llengua.
o Nova proposta de Plàstica a l’escola. Amb la intenció d’iniciar un canvi en aquesta àrea i establir
una línia d’escola, al nivell de 6è s’implementarà una metodologia a través de propostes que pretén
potenciar el plaer per l’art creatiu, gaudir de la responsabilitat i l’autonomia i fer un tast de diferents
tècniques plàstiques, oferint així a l’alumnat la llibertat de triar amb criteri quines propostes vol repetir.
 Renovació del Consell Escolar. Aquest curs caldrà convocar eleccions al Consell Escolar durant el primer
trimestre, per tal de cobrir places de pares i mares, mestres i PAS. Animem a tothom a participar-hi.
 Elaboració del Projecte de Convivència. Enguany iniciarem l’elaboració del nou Projecte de Convivència,
que segons normativa ha d’estar acabat el març del 2020. Per tal de realitzar-lo, caldrà la col·laboració de
pares i mares, mestres i tot aquell personal que treballa i conviu a la nostra escola.
 Un pati ple de possibilitats. Seguint la proposta de la Comissió En Xarxa de l’AMPA, aquest curs treballarem
plegades per aconseguir un espai d’esbarjo més acollidor, diversificat i amb noves propostes de joc per a tots
els infants que millorin la convivència.
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 Nova licitació del Servei de Menjador. Després del desistiment de la licitació que es va haver de fer el curs
passat, quan es resolgui el tema des del Consorci caldrà dur a terme la nova licitació del Servei de Menjador i
monitoratge. Com a novetat, també lligada a aquest servei, a partir d’aquest curs l’alumnat de l’Institut
Emperador Carles no farà ús del menjador de la nostra escola. Això ha de servir per permetre uns torns de
dinar més tranquils i afavorir la bona convivència en el temps de migdia.
 Calendari de pagaments:
Per tal de facilitar els diversos pagaments que es realitzen al llarg del curs, hem establert el següent
calendari:
●
●
●
●
●
●
●

14/09/18: Material i sortides 1r trimestre. 5è només colònies.
02/10/18: AMPA i recursos i materials socialitzats (al compte de l’AMPA)
02/11/18: 1r pagament colònies. 5è material i sortides 1r trimestre.
02/01/19: Material i sortides del 2n trimestre.
02/02/19: 2n pagament colònies.
02/03/19: Material i sortides del 3r trimestre.
02/04/19: 3r pagament colònies.

3.

PROJECTES EN MARXA
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 Escola Nova 21 / Xarxes per al canvi. Seguim fent camí en la construcció d’una línia metodològica més
globalitzadora i, per això, continuarem amb el treball en xarxa amb diferents escoles de Barcelona, aprenent i
construint plegades una nova visió de l’educació.
 Consolidació del programa d’Educació emocional al Parvulari. Com a continuació de la formació i
aplicació del Programa d’Educació Emocional per als més petits, als nivells de P3, P4 i P5 es treballarà de
manera sistemàtica l’Educació Emocional. Les temàtiques que es treballaran són l’amistat, el sentiment de
pertinença, la pèrdua i l’autoestima, entre d’altres.
 GEP 2017/20. Des del curs passat, participem en el Programa Generació Plurilingüe 17-20, que posa especial
èmfasi en l’aprenentatge de la Llengua Anglesa a través de les diferents matèries.
 Jump Math: Continuem desenvolupant una part de les Matemàtiques del Cicle Superior (Geometria) en
Llengua Anglesa, experiència que està donant molt bons resultats.
 Biblioteca PuntEdu: Seguim mantenint dues sessions (1,5h) de la persona responsable de la Biblioteca per
seguir avançant amb aquest projecte, ja que són molt importants totes les actuacions que s’ hi estan fent, tant
pel que fa a l’ organització de la Biblioteca com per la posada en marxa d’ activitats de dinamització a la
lectura, el Club de Lectura, el Jurat Atrapallibres i la Bibliopati.
 Escoles + Sostenibles: Seguirem treballant per aconseguir un món més sostenible a través de totes les
actuacions que hem estat duent a terme fins ara, però aquest curs volem fer especial incidència en el projecte
de Patis i de reciclatge.
 Recursos i materials socialitzats: Aquest projecte inclou, a més de llibres de text i de lectura, l’ús de
llicències digitals i de materials per als espais d’aprenentatge.
 A casa i a l’escola fem equip amb la fruita: Un curs més, participem en aquesta campanya que consisteix en
el repartiment gratuït de fruites i hortalisses per a tot l’ alumnat de l’ escola, per tal de fomentar l’ hàbit del
consum de menjar saludable.
 Ja nedo (piscina alumnat de 1r): Un curs més participarem del programa “Ja nedo” en què l’alumnat de 1r fa
l’activitat de piscina en horari de migdia, sempre i quan es compti amb la participació del 75% de l’alumnat
matriculat en aquest nivell.
 Certàmens i altres activitats participatives: Com ja és habitual, i amb la finalitat de motivar l’alumnat en
determinades habilitats, seguirem participant en diferents certàmens, com ara són: Dibuixem la Mercè, Premi
Sambori d’Òmnium Cultural, Jocs Florals del Districte, Premi Atrapallibres, Punt de Llibre del Comerç i les
escoles, etc.

4.

EIX TRANSVERSAL CURS 2018-19:
Som diferents, però tan iguals!
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Cada curs plantegem un tema central que farà d’eix transversal i guiarà moltes de les activitats que
desenvoluparem amb l’alumnat. Enguany, ens ha semblat molt adient tractar el tema de la diversitat i el
respecte a les diferències entre les persones.
Aprofitant una part del text de la cançó de l’Escola Pràctiques, aquest curs el nostre Eix Transversal és “Som
diferents, però tan iguals!”. Què pretenem treballar al voltant d’aquesta frase?
 Les diferents capacitats, interessos i característiques de les persones, partint de les pròpies vivències
dels mateixos nens i nenes.
 La diversitat cultural, de llengües, costums, gastronomia... de les famílies de la nostra comunitat
educativa.
 Els rols de gènere i la necessària igualtat entre homes i dones, totes persones per igual.
I, per damunt de tot, el respecte i la valoració de la diversitat com a riquesa, com a fet que ens aporta
diferents mirades, diverses formes de ser i fer i, en definitiva, afavoreix la bona convivència entre les
persones, la bona comunicació i l’entesa.
Tenim un munt d’idees per treballar aquest Eix Transversal, idees que s’aniran concretant al llarg del curs, en
diferents activitats adaptades a cada nivell, com:
 Narració de contes i històries d’arreu del món
 Celebració d’una jornada gastronòmica de diferents països
 Treball sobre els drets dels Infants, posant especial èmfasi en les situacions en què es vulneren
aquests drets (guerres, refugiats, explotació infantil...)
 Reflexió sobre els rols de gènere, tot analitzant la realitat més propera
 Anàlisi dels diferents models familiars, així com de la diversitat sexual
 Realització de sessions amb l’ ONCE, pràctica d’esports adaptats
.... i moltes altres propostes, que segur que aniran sorgint a mesura que avanci el curs.
Com sempre, necessitarem la complicitat, la participació i la col·laboració de les famílies. Entre totes farem
d’aquest un curs inoblidable. Ens hi ajudeu? Esperem les vostres propostes!
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5.

Equip humà de l’escola
EQUIP DIRECTIU
DIRECTORA
Laura Casals

CAP D’ESTUDIS
Mari Pau Rosales
COORDINADORES DE CICLE

PARVULARI

C. INICIAL

Teresa García

Alba Vicente

C. MITJÀ
Montserrat Martínez

SECRETÀRIA
Montse Eguiagaray
C.SUPERIOR
Neus Salvo

TUTORES
PARVULARI
P-3
Grup Baldufes: Mª Antònia Galbete Grup Xiulets : Teresa García Grup Picarols: Pilar Castells
P-4
Grup Gegants: Gemma Fontelles
Grup Castellers: Cesca Barranco
P-5
Grup A: Sílvia Mas
Grup B: Mª Jesús Llop
SUPORT PARVULARI: Maria Camús, Laura Casals, Carme Pérez, Mª Angeles García / Dolors Palau , Marc Blanch
TEI: Maite Balcells
PRIMÀRIA
Cicle Inicial
1r
Grup A: Blanca Baró
Grup B: Imma Tacies
Grup C: Carme Vilana
2n
Grup A: Alba Vicente
Grup B: Pili Ibáñez
Cicle Mitjà
3r
Grup A: Anna Subirana
Grup B: Verònica Goitia
4t
Grup A: Pepa Cuberes
Grup B: Núria Vila
Cicle Superior
5è
Grup A: Mireia Huete / Josep Castelló /
Grup B: Agnès Reygosa
6è
Grup A: Neus Salvo
Grup B: Rosa Binefa
SUPORT PRIMÀRIA: Carme Pérez, Mª Carmen Manzanares, Montserrat Fau i Mª Angeles García / Dolors Palau
PROFESSORAT ESPECIALISTA
MÚSICA
ED. FÍSICA
ANGLÈS
N.E.E.
RELIGIÓ
Montse Eguiagaray
Montse Martínez
Blanca Baró
Núria Sanz
Montserrat Fau
Marc Blanch
Carme Pérez
Robert Madueño
Mari Pau Rosales
Alberto Herrera
Mireia Huete
Vero Goitia
Pilar Martínez
Administració i serveis
CONSERGERIA: Isabel Muñoz i Sergi Vallvé
ADMINISTRATIVA: Mª Lluïsa Montolío
VETLLADORES: Mª Àngels Hernández i Cristina Gallego
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6.

Calendari curs 2018-2019
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a8002058@xtec.cat
c. Melcior de Palau, 138
08014 Barcelona
934907023
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