
     CURS 2019-2020                                                                                           S’ACABA UNA ETAPA  
 

Benvolgudes famílies, 

 

Un curs més us saludo en nom del claustre de mestres de l’escola.  

De mica en mica es van consolidant els canvis engegats els darrers anys. Uns canvis que com sabeu 

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:  

● Consolidació del treball per projectes des de P3, sessions d’ambients a Educació Infantil i 

Primària, treball per grups cooperatius, franges horàries llargues, desdoblaments a les àrees 

instrumentals, intervenció dins de l’aula ordinària dels mestres especialistes d’Educació 

Especial, repartiment dels recursos humans segons necessitats al llarg del curs, 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 l’equip docent d’Educació Infantil farà una formació per aprofundir en el treball per 

ambients,  l’equip docent d’Educació Primària es formarà en el treball de Classroom i seguirem 

acollint i formant els mestres nous que es van incorporant al centre cada curs.  

 

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

● Seguiment del treball de la mediadora paquistanesa en l’acostament dels aspectes 

d’interculturalitat que són propis de l’escola (setmana dedicada a la interculturalitat), trobades 

trimestrals amb els tutors i/o equips docents, consolidació de l’entrada de les famílies a les 

aules d’infantil l’últim dijous de cada mes, millora de la col·laboració de les famílies en els 

projectes d’aula, etc . 

 

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

● Seguiment de les obres d’ampliació de l’escola que començaran l’estiu de 2020 i que permetran 

disposar dels espais que necessita un centre de doble línia com ho serà l’Escola Poble-sec a 

partir del curs 20-21, consolidació de la relació amb les entitats de l’entorn (Fundació Miró, 

Ludoteca, Biblioteca Francesc Boix, CC El Sortidor, CC Albareda…), amb les escoles del barri 

(Xarxa 5 de Xarxes per al Canvi),  amb l’Escola Bressol Nic, etc 

 

 

Aquests són alguns aspectes que constaran a la PGA (programació general anual) d’enguany. En el 

document hi haurà moltes altres actuacions que es deriven de les propostes de millora de la MAC 

(memòria anual de centre) del curs 18-19.  

 

Us demanem el vostre suport, la vostra implicació i sobretot, us agraïm la confiança dipositada en 

l’escola. Entre tots fem escola!  

 

Em resta dir-vos que enguany és l’últim any del projecte de direcció vigent (2016-2020) i que si no hi 

ha res de nou, sortirà a concurs el lloc de director de l’Escola Poble-sec. Hauran estat vuit anys molt 

intensos i meravellosos que us agraeixo de tot cor!  

 

Que tinguem un bon curs 2019-2020!  

 

Isabel Costa 

Directora Escola Poble-sec.                                    Setembre 2019  


