
 
 
 
 

     CURS 2018-2019                                ENS FORMEM PER TRANSFORMAR  
 

Benvolgudes famílies, 
 
Em fa molt feliç poder-vos saludar un curs més en nom del claustre de mestres de                
l’escola. 
Comencem un nou curs i es van consolidant els canvis engegats els darrers anys. Uns               
canvis que s’agrupen en quatre objectius i les actuacions que se’n deriven: 
 
1.-Impulsar metodologies i estratègies innovadores i inclusives per tal d’afavorir          
l’equitat:  

● treball per projectes des de P3, tardes d’ambients, treball per grups cooperatius,            
franges horàries llargues, desdoblaments a les àrees instrumentals, etc.  

 
2.-Proporcionar al claustre la formació adequada a les necessitats de l’escola i que             
respongui al camí d’innovació pedagògica iniciat els últims temps:  

● enguany consolidarem la formació del claustre amb la continuïtat de la formació            
en coeducació començada el curs anterior, farem una FIC (formació interna de            
centre) per donar magnitud al grup impulsor de Xarxes per al canvi (Escola             
Nova 21) i acollirem i formarem els mestres nous que es van incorporant al              
centre degut a les jubilacions que hi ha hagut i que hi haurà aquest curs i els                 
propers.  

 
3.-Millorar la relació amb les famílies de l’escola:  

● consolidació del treball de la mediadora paquistanesa, tertúlies pedagògiques,         
festa de fi de curs, etc. 

 
4.-Millorar la imatge de l’escola per tal d’aconseguir l’ascens social al barri:  

● aquest estiu s’ha completat la fase 1 de les obres d’adequació de l’escola i ja               
tenim les sis aules d’infantil acabades, s’ha canviat la tanca perimetral de            
l’escola i de l’escola bressol per tal d’evitar actes vandàlics i en breu, es              
canviaran les portes d’entrada de l’escola i es pintaran els murs interiors i             
exteriors que compartim amb l’escola bressol.  

 
Us hem destacat alguns aspectes dels quatre objectius que ens guien però serà a la PGA                
(programació general anual) on s’acabaran de desplegar amb tot detall.  
 
Us demanem el vostre suport, la vostra implicació i sobretot, us agraïm la confiança              
dipositada en l’escola. Entre tots fem escola!  
 
Que tinguem un bon curs 2018-2019!  
 
 
Isabel Costa 
Directora Escola Poble-sec.                                    Setembre 2018  


