
POEFA, Projectes amb opotunitats d'èxit educatiu a favor de l'alumnat   en c
entres educatius  

 

 

Aquest curs escolar el nostre centre ha estat seleccionat per implementar un Projecte amb 
Oportunitats d'Èxit Educatiu a Favor de l'Alumnat (POEFA). Es tracta d'un Programa 
finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançat pel Fons Social 
Europeu. És un projecte escolar que contempla accions innovadores de suport i reforç per a 
la reducció i la prevenció de l’abandonament escolar prematur i el foment de la igualtat 
d’accés a una educació de qualitat en les etapes de primària i secundària obligatòria.  
El nostre projecte té per nom APRENDRE I GAUDIR 
 
Durant aquest segon trimestre del curs 2020-21, està previst que diferents grups d’alumnes 
portin a terme tot un seguit de tallers que de ben segur ajudaran i motivaran el nostre 
alumnat per aconseguir bons resultats educatius i una integració social completa. Aquests 
tallers seran impartits per diferents formadors/es externs i giraran al voltant de tres eixos 
de treball: l’educació corporal, educació emocional i educació intel·lectual.  

Cal sumar tots els esforços per generar iniciatives que afavoreixin l'èxit educatiu a través 
d'activitats motivadores i significatives que consolidin els aprenentatges competencials en 
tots els àmbits amb la finalitat d’ajudar a formar ciutadans lliures en una societat europea 
moderna del S.XXI. 

 
En aquesta entrada podreu veure imatges de les activitats que es vagin realitzant dins del 
marc d’aquest programa. 

 

El tallers que s’han programat són els següents:  

MODALITAT A: REFORÇ EDUCATIU EXTERN 

- Tallers de Mindfulness: Empoderament emocional  

Entrenament atencional que permet aprendre a ser conscient de manera intencionada per 
sintonitzar amb el nostre món interior i l’entorn que ens envolta. Mindfulness, és estar 
conscient, present amb la intenció de comprendre, des d’una actitud oberta i amable, què 
és el que succeeix a la nostra ment: sensacions, sentiments i cos. Sense ignorar o deixar-se 
atrapar per qualsevol classe d’idea. Sinó, més aviat, reconeixent i acceptant. 

 



MODALITAT B: EXTENSIÓ EDUCATIVA AMB UN COMPONENT LÚDIC 

- Recuperació de Gorgònies: Conscienciació mediambiental   

Afavorir el coneixement del medi natural marí i incidir per a la seva conservació. Donar a 
conèixer una espècie clau de l’ecosistema marí del Mediterrani : Les Gorgònies. Introducció 
a l’ecologia del Phylum Cnidaris del Cap de Creus 

 
MODALITAT C: ORIENTACIÓ 

 - Teatre en anglès: Creativitat i idiomes. 

Millorar l’expressió oral en llengua anglesa i aprendre a moure's en una situació de 
comunicació en aquesta llengua. 

Orientació i millora de les habilitats psicosocials emocionals a través de les arts escèniques. 

 

MODALITAT D: GRUPS INTERACTIUS 

-Robòtica: Desenvolupament en noves tecnologies 

 Aplicar coneixements electrònics en components reals i de programació.  

Desenvolupar les capacitats creatives i d’organització, fomentar el treball en grup, 

promoure la necessitat d’experimentar, de descobrir noves habilitats i l’interès per 

investigar. 

 

 


