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A. INTRODUCCIÓ

1. Justificació de la present PGA
Aquest curs, és el novè any que estem al barri de Can Baró ( Districte d’ HortaGuinardó). Voldríem trobar una solució definitiva a la ubicació de l’escola, tema
que es continua treballant conjuntament amb els Districtes de Sant Andreu, HortaGuinardó i també amb el Bisbat de Barcelona.
Aquest curs vindrà condicionat igual que el curs passat per les mesures
excepcionals de protecció individual i col·lectiva que continuem aplicant en motiu
de la pandèmia i anirem relaxant les mesures a mida que tant el Departament de
sanitat com educació ho comuniqui.
A cada planta, hi ha un grup estable de convivència organitzat en varies
subunitats:
•

1r. cicle: Classes grup A,B i C

•

2n cicle: Classes grup A i B

•

PDC ( Pretallers) 1r. grup i 2n. grup

Segons els documents per a l’organització i gestió als centres d’educació especial
en l’etapa de l’educació secundària obligatòria ( Juliol 2021), els centres
d’educació especial poden fer els programes de diversificació curricular per
alumnes a partir dels 16 anys. Estem reestructurant els continguts a l’estructura
formal del PDC, per afavorir l’adquisició d’habilitats funcionals que facilitin, a les
persones que els cursen, participar en els diversos contextos on es desenvolupa
la seva vida adulta, de la manera més autònoma possible tal i com es senyala en
el document. La intenció és que el PDC, tingui una durada de dos cursos i en el
segon any fer la part de pràctiques curriculars amb conveni amb diferents entitats.
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La resolució EDU/1010/2021, per la qual es dicten instruccions referents a
l’organització i el funcionament del centres d’educació especial proveïdors de
serveis i recursos (CEEPSIR), estableix que els centres d’educació especial
puguin esdevenir en CEEPSIR per desenvolupar programes específics de suport
dels alumnes, en coordinació amb els equips directius dels centres i els serveis
educatius. A l’escola s’ha organitzat la comissió per treballar sobre aquest projecte
conjuntament amb l’escola Sants Innocents. Periòdicament s’informa al claustre i
també es consensuen les propostes de treball. Estem a l’espera de que surti la
convocatòria per fer la presentació del projecte.
Per aquest curs hem reprès algunes de les activitats organitzades des del Pla
d’activitats escolars (PAE), fora del centre.
El quadern de gestió de centre, que ja fa uns cursos que estem utilitzant durant el
primer trimestre a totes les classes, serà fonamental per establir pautes d’educació
emocional també relacionades amb els sentiments que ens provoquen les
mesures de seguretat per la pandèmia.
El quadern de gestió recull els eixos bàsics del projecte de convivència de centre.
Aquest curs introduirem la comissió de convivència formada per professorat i
alumnat per recollir les aportacions de l’alumnat i fer-los partícips de la gestió
positiva dels conflictes.
La nostra escola continua com cada curs tenint la peculiaritat d’anar canviant en
funció de la demanda de nous alumnes.
Per aquest curs, pel pla de contingències en motiu de la pandèmia i hauran 3
grups estables, amb varis subgrups a cada unitat de convivència.
El primer cicle s’organitzarà en 3 classes, una tutora per cada grup-classe.
El segon cicle amb dues aules, una d’elles amb cotutoria i 2 aules de PDC
( pretallers) amb dues tutores a cada aula, per les característiques dels grups.
Hi ha tres tutores amb jornada reduïda.
Tenim també 6 educadors/es, dos logopedes, una psicomotricista i una
fisioterapeuta a temps complert . També igual que el curs passat la treballadora
social està compartida amb l’escola Sants Innocents. Comptem amb el suport dels
Serveis Educatius i Inspecció. Aquest curs tindrem com a inspector Jaume Miró.
6
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Quan a esports, mantenim la natació per els alumnes del 2n. Cicle d’ ESO i PDC
(Pretallers) de forma quadrimestral i els alumnes del 1r. cicle d’ ESO la realitzarà
setmanalment durant tot el curs; Les dues etapes realitzen l’activitat al CEM
Sardenya, Euròpolis.
Farem les activitats sol·licitades al Consell Municipal d’esports de l’ Ajuntament,
seguint les indicacions sobre les mesures de seguretat i si ho permeten segons
evolució de la pandèmia.
Com cada curs, hi hauran les comissions de festes que coordinen la programació i
activitats a fer, seguirem les instruccions que tinguem a cada moment des del
Departament d’Ensenyament i el Departament de sanitat de les recomanacions
segons evolucioni la pandèmia.
Altres comissions que funcionen interactuen amb les comissions de festes:
-

Comissió d’ escola sostenible

-

Comissió d’escola saludable

-

Comissió de participació de les famílies

Aquesta Programació Anual recull totes les voluntats de treball que ens plantegem
per aquest nou curs, a partir de les propostes de millora recollides a la Memòria
Anual del curs passat, i prenent com a guia el caràcter propi que ens defineix com
a centre, sense oblidar l’entorn, la realitat que vivim i totes les persones que
formen la nostra comunitat educativa.

A. 2. Certificat de l’acta de presentació al Consell Escolar

Aquesta PROGRAMACIÓ ANUAL DE CENTRE ha estat presentada
a la comissió permanent del Consell Escolar en la reunió del dia..........
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A. 3. Organigrama del centre
COMPOSICIÓ DEL CLAUSTRE:
Òrgans de govern unipersonals
Càrrec

Nom i cognoms

Directora

Montse Campà

Sots-Directora

Susagna Guillén

Cap d'Estudis

Ana Lecina

Primer Cicle Secundària
Curs

Nom i cognoms

Grup A

M. Jose Benavente

Grup B

Amparo Sánchez,

Grup C

Rosario Garcia

Segon cicle Secundària
Curs

Nom i cognoms

Grup A

Nuria López

Grup B

Candelas Cuellar/ Jordi Ros

Suport a les tutories

Marta Mahadas/ Alba Gracia/ Montse Campà

PDC ( Pretallers)
Curs

Nom i cognoms

PDC 1

Esther Cosín, Susagna Guillén

PDC 2

Irene Garriga / Ana Lecina

Suport a les tutories de 2n Jorge Arroyo
cicle i Pretallers
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Especialistes
Logopedes

Assumpta Riera / Ramona Guiu

Psicòloga

Conxi Aznar

Fisioterapeuta

Marisol Royuela

Psicomotricista/
física

Educació Mila Lagar

Assistent social

Pilar Vega (1/2 jornada)

Educadors / Suports a les tutories
Ana Sandalinas
Consuelo Pérez
Jordi Sapena
Ariadna Codina
Xavi Vila
Lucia Hernández

Càrrecs

Nom i cognoms

BIBLIOTECA

Ramona Guiu, Rosario Garcia

FESTES

Castanyada/Tots Sants:
Nadal:
Carnaval: ( Primària) :
Sant Jordi: .
Primavera:
Olimpíades:
Comiat Pretallers:

MATERIAL

Marisol Royuela, Xavi Vila

FARMACIOLA

Mila Lagar
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WEB

Mª Jose Benavente/ Ariadna Codina

FACEBOOK

Irene Garriga

INFORMÀTICA

Jordi Sapena

FOTO I VIDEO

Amparo Sánchez

REVISTA

Conxi Aznar, Assumpta Riera

Suport a l’ AMPA

Maria Dinarès ( voluntària)

Sala professors/es Consuelo Pérez

Comissions curs 2021-2022
Aquestes comissions estan pensades per subdividir en temes de treball i per
incloure a les comissions de festes per tenir presents el temes que facin referència
a cascuna d’elles.
Comissió

Nom

Escola Sostenible

Jordi Sapena, Irene Garriga, Susagna Guillén, Marisol
Royuela, Xavi Vila, Núria López, Cande Cuéllar

Escola saludable

Consuelo Pérez, Assumpta Riera , M. Jose Benavente, Mila
Lagar, Ariadna Codina, Montse Campà, Ana Lecina.

Participació
famílies

Anna Sandalinas., Ana Lecina, , Montse Campà,

Càrrecs i coordinacions assignades pel centre
Projectes

Nom

CEEPSIR

Ana Lecina, Susagna Guillen, Conxi Aznar, M. Jose
Benavente, Montse Campà

PDC

Ana Lecina, Susagna Guillen, Conxi Aznar, Irene Garriga,
Esther Cosín, Montse Campà

CONSELL ESCOLAR: ( Renovació parcial)
Representants mestres
Rosario Garcia

Representants famílies
Soraya Aquilar
Silvia Soto
Olga Landeira
10
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Esther Cosín
Susagna Guillen
Candelas Cuéllar
Susagna Guillén
Montse Campà
Representant AMPA
Erika Velasquez

Representants
Institució
Joaquim Sabater
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B. DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ ACTUAL DEL CENTRE
B.1 PROPOSTES DE MILLORA RESULTANTS DE LA MEMÒRIA ANUAL DE
CENTRE:
1. GESTIÓ GENERAL DE CENTRE
➔

➔

Establir un calendari durant el curs amb les tasques de revisió i
actualització des documents interns de centre. Temporització al llarg dels
tres trimestres..
En motiu de la pandèmia de la COVID-19,vam reduir els claustres pel
numero de persones a les reunions. Recuperem aquest curs els claustres
amb una periodicitat de cada 3 setmanes i setmanalment hi hauran cicles
i reunions de coordinacions. Les reunions quedaran de la següent forma:
Dimarts de 8
a 9h.

Dimecres de 12
a 14h.

Dijous de 13 a
14h.

Dijous
de 15
16h.

Coordinació
setmanal
cicles:
1r.
cicle, 2n cicle
+ PDC

Coordinació
equip directiu

Coordinació
treball
social/psicòleg/
Direcció

Coordinació
cicles

Claustres
(cada
3
setmanes)

➔

Respectar al màxim les franges horàries destinades a tasques i
coordinació del equip directiu.

➔

Dinamitzar que els membres dels cicles proposin temes i utilitzin els
espais de reunions de l’equip per difondre bones pràctiques, informacions
i sigui el lloc de les coordinacions de les accions educatives.
Continuar lliurant a començament de curs a tot l’ equip professional del
centre, un dossier en el drive amb diferents documents relacionats amb
el projecte educatiu i amb la gestió acadèmica de l’escola. Lliurar també
el document de gestió de l’aula, per aquest curs: “ CerclAmic” detallat a
l’apartat de projectes específics del curs.
Continuar coordinant els aspectes relatius a l’organització del menjador
escolar per part dels professionals del Centre que realitzen el servei,
coordinant amb els tutors/es de l’aula quan sigui necessari.
Establir moments periòdics de trobada amb l’equip de monitors/es del
pati.

➔

➔

➔
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Vetllar perquè les famílies que s’incorporen aquest curs se sentin
partícips de la vida escolar, intentar incorporar nous membres en la gestió
de l’ AMPA.
Dinamitzant les propostes de formació on-line respecte al tractament de
les dificultats dels alumnes per tal de millorar els recursos de l’equip per
atendre adequadament les necessitats .de l’alumnat.
Dinamitzar la formació on-line, respecte al coneixement i millora de
recursos tecnològics pel treball amb alumnes.
Fomentar el treball conjunt de coordinació amb la treballadora familiar de
l’escola i psicòloga amb els diferents serveis educatius, serveis socials,
CSMIJS i altres d’atenció als alumnes del Centre.
Explicar a les noves famílies el contingut de la carta de Compromís
educatiu, així com la dependència institucional del patronat OSAS.
Informar a les famílies de la nova llei de protecció de dades respecte a
les autoritzacions de drets d’imatge i tractament de les dades entre els
serveis.
Aprofitar les reunions d’inici de curs per les famílies noves i les reunions
de classes de principi de curs, per explicar les autoritzacions generals que
signen les famílies i/o tutors/es durant el curs.
Vetllar els tutors/es de les classes perquè les famílies retornin les
autoritzacions signades.
Participar en projectes convocats per les diferents administracions
publiques o bé d’iniciativa privada, que comportin una dotació econòmica
que ens ajudi a tirar endavant el nostre projecte educatiu.
Establiment de dues reunions mínimes amb les famílies per part dels
tutors/es.
Vetllar per la continuïtat de diferents projectes de curs: Escola sostenible,
Jocs florals del Districte de Sant Andreu, programa de relaxació a les
aules. Programa convivencial,..
Continuar amb al projecte Escola Saludable de l’ Ajuntament de
Barcelona amb la implementació i continuïtat dels programes que
proposen en les diferents etapes.
Sol·licitar les xerrades formatives de la guàrdia urbana
Sol·licitar les gratuïtats per activitats del PAE que poden ser adequades
pels alumnes, pels continguts que treballen i/o activitats didàctiques,
culturals o esportives.
Lliurar les programacions generals i les actes d’avaluació signades dins
dels períodes acordats.
Vetllar pel manteniment de l’escola, fomentant entre l’alumnat el bon ús,
continuar amb el taller de manteniment de l’aula de pretallers.
Penjar al lloc web de l’escola les informacions de caire general sobre
calendari escolar , informacions generals de l’escola i menús mensuals
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2 . GESTIÓ CURRICULAR I ATENCIÓ A LES NESE

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔
➔
➔
➔

➔

➔
➔
➔
➔

➔
➔
➔

Fer una revisió cada principi de curs del currículum i la resta de normativa
legal amb l’equip i establir mecanismes de revisió en diferents moments del
curs.
Avaluar amb l’equip el projecte de gestió a d’aula , encaminant a millorar la
convivència i establir unes pautes generals de coneixement i implicació en
la normativa de l’escola.
Acabar les programacions de les aules en relació a competències . Revisar
el currículum i la resta de normativa legal amb l’equip i establir mecanismes
de revisió en diferents moments del curs.
Informar dels projectes que es portaran a terme a l’escola com a línia
metodològica en algunes àrees a les reunions amb les famílies i als nous
membres del claustre.
Revisar les periodicitats dels projectes de treball i els continguts que es
treballen segons les àrees. Portar un registre amb els temes treballats per
cada alumne/a o grup.
Crear la dinàmica de guardar un model de cadascun dels projectes
treballats, per tal d’establir lligams entre els diferents projectes que aniran
sorgint al llarg de tota l’escolaritat .
Aprofitar la biblioteca del barri com a recurs en la recerca d’informació.
Utilitzar els llibres de lectura fàcil creant un fons bibliogràfic de la col·lecció.
Tenir cura del material informàtic, no instal·lar programari nou sense
comunicar-ho al coordinador d’informàtica.
Portar un registre informàtic dels ordinadors que es compren nous, de les
reparacions que porten
els equips, amb les dates d’adquisició i
característiques dels equips.
Buscar mecanismes, propostes per fomentar el lloc web de l’escola entre les
famílies i l’alumnat .Establir, com a mínim, una entrada mensual al lloc web,
per veure el recull de fotos, treballs i altres activitats
Buscar mecanismes i propostes, per fer que les famílies utilitzin la web per
conèixer el que fem a l’escola.
Ser més actius a la revista escolar i pàgina web de l’escola
Difondre entre la Comunitat educativa, la pagina web , el facebook, twitter,
la revista escolar les activitats de l’escola.
Revisió de la feina feta dels dos grups de treball, tant en relació al Pla de
convivència de Centre com als protocols de detecció de les necessitats
educatives especials dels alumnes.
Continuar en la elaboració del Pla de convivència. Elaborar instruments que
facilitin el pla i que tothom tingui coneixement .
Acordar les proves bases de detecció de dificultats, que haurà de tenir
l’alumnat quan entri al Centre per poder veure els suports que es necessiten.
Aprofitar mecanismes de difusió per difondre les bones pràctiques.
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Utilitzar el programa glifing per la millora del procés lector amb alguns
alumnes. Aprofitar els cicles per fer traspàs d’ aquestes informacions.
Acordar amb quins alumnes s’utilitzarà el programa per treballar la dislèxia,
aprofitar els cicles per traspàs de les informacions del procés que segueixen
ells alumnes.
A les reunions de cicles, establir moments de coordinació i traspàs
d’informacions per part dels especialistes en relació a l’alumnat que
necessita dels suports individuals de logopèdia, fisioteràpia, relaxació o
treball psicològic .
Aprofitar les reunions de cicle per traspàs d’informacions de la treballadora
familiar en relació a l’entorn familiar o altres informacions que siguin
rellevants de l’alumnat.
A les comissions d’avaluació definir els criteris d’avaluació. Fer una
avaluació qualitativa, no només numèrica de l’alumnat .
Analitzar i reflexionar sobre diferents pràctiques metodològiques que es
realitzen a les aules per fer visibles les bones pràctiques.
Coordinar les proves d’avaluació que realitzaran els alumnes a finals del
mes de maig.
Establir mètodes de recollida i enregistrament d’observacions (registres
anecdòtics, graelles d’observació,...) per afavorir el procés d’avaluació
contínua.
Determinar a les reunions de cicle quins casos necessiten de un suport
individualitzat per les característiques de l’alumne/a en relació a dificultats a
la convivència o en relació a dificultats en els aprenentatges detectats.
Determinar el tipus de resposta. I quins professionals s’impliquen en
l’atenció.
Coordinació per part de l’equip pedagògic de propostes metodològiques
alternatives o noves iniciatives .
Unificar els models de programació a les aules i tenir-les recollides, per
facilitar el traspàs d’informació en cas de substitucions.
Fer la distribució de les hores de suport a les aules en funció de les
valoracions que es facin durant les primeres setmanes de curs segons
necessitats dels grups i revisar aquests suports en cas de necessitat.
Tenir una carpeta per classe de recursos o activitats programades per
poder recórrer en cas de substitucions.
Establir el PI segons necessitats detectades, tant a nivell curricular com
de conducta.
Donar pautes d’actuació que s’hauran de recollir en el PI conductuals, per
l’alumnat que requereixi d’estratègies diferents d’intervenció per a la
millora de la conducta.
Possibilitar la flexibilització d’espais, tallers, classes activitats per adequar
els continguts a les necessitats dels alumnes
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4 . GESTIÓ DE BEQUES I AJUTS A FAMÍLIES
➔

➔
➔
➔

Continuar vetllant perquè les famílies puguin acollir-se a la convocatòria
d’ajuts i subvencions dins les convocatòries de la Generalitat de
Catalunya
Informar sobre els recursos existents als barris de procedència de
l’alumnat
Vehicular a les famílies les informacions que arriben sobre activitats
extraescolars i diferents informacions que poden ser d’interès.
Proposar conjuntament amb el Casal Pirineus activitats extraescolars a les
famílies que estiguin interessades, en el cas de que es puguin fer.

5. SERVEIS ESCOLARS: MENJADOR /PATI
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Establir un temps a les reunions de l’equip per fer el seguiment del servei de
menjador a l’escola.
Establir un temps de trobada amb els monitors/es del pati per fer el
seguiment del funcionament del pati.
Recordar al monitoratge que la llengua d’ús durant el moment de lleure és
el català.
Fer el seguiment amb la dietista de l’empresa de càtering quan a menús.
Aprofitar l’espai del lloc web de l’escola dedicat al menjador, per penjar els
menús, informacions, novetats,...
Continuar organitzant durat el temps d’esbarjo activitats de lleure.
L’alumnat que utilitza carmanyoles a l’hora de dinar, mengi directament de
les mateixes, per no incrementar les quotes del que dinen a l’escola o tenir
que pagar per aquest servei.

B. 2. NECESSITATS DETECTADES I OBJECTIUS DE L’ESCOLA

Per la nostra particularitat com a centre d’educació especial que atén alumnes amb
necessitats educatives especials, hem de continuar vetllant perquè la nostra
estructura s’adapti tenint en compte les dificultats i limitacions derivades d' un
projecte que va canviant en relació als alumnes que marxen cada any i els que es
van incorporant quan a edat, maduració, diferències personals i característiques de
cada grup.
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Necessitats detectades:
➔Vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions actuals, tenir cura dels espais i
adaptar-los a les nostres necessitats. Implicar a les famílies a valorar la tasca
educativa de l’equip docent i a la necessitat de col·laborar amb el centre amb
l’objectiu comú d’ajudar i acompanyar en el procés de creixement dels seus
fills/filles.
➔Millorar els espais per adaptar-los a les necessitats que plantegen les mesures
de protecció de la COVID-19. ( Distància de seguretat, desdoblament de grups..)
➔Acollir totes les persones que s’incorporen aquest curs a la Comunitat Educativa.
En el cas de les famílies noves que s’incorporen aquest curs, aprofitar la carta de
compromís educatiu, per comprometre’ls activament a l’educació dels seus
fills/filles.
➔ Donar a conèixer entre les famílies que el Patronat de l’ escola és OSAS i entre
els objectius de la nostra institució està el fet de vetllar per la formació integral, i
humana de tots els alumnes.
➔ Pel Pla de Convivència a l'escola, tenim també per aquest curs el projecte
d’implementació a les aules del quadern : “ Gestió a l’aula”, plantejat a principi de
curs i consensuat amb el claustre. Per les peculiaritats del curs i les dificultats del
curs passat pel confinament, incidir en els aspectes de seguretat, protecció,
educació emocional.
➔ Continuar amb les tècniques de relaxació vivencial a l’aula.
➔ Revisió del Projecte Curricular de Centre
➔Implementar els protocols d’actuació, per a la millora de la convivència Acordar
pautes per donar a conèixer a l’alumnat les NOFC, perquè els alumnes puguin
implicar-se activament en el compliment, treball presentat al claustre a principi de
curs.
➔ Utilitzar els mecanismes i estratègies d’intervenció per a l’alumnat amb greus
problemes de conducta, facilitat al claustre com a Protocol d’actuació i portar el
registre de totes les actuacions.
➔ Aplicar els programes de l’ Agència de la salut pública: “ Escola saludable”, com
a prevenció de conductes adictives i creació d’hàbits saludables, adaptat a les
edats dels alumnes.
➔Incentivar la participació de les famílies en diferents projectes que puguin intervenir.
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Objectius de la nostra escola:
Ser una escola...
➔ On els protagonistes siguin els nens/nois i nenes/noies :protagonistes dels
seus aprenentatges, implicats i partícips a l' escola, que aprenguin a valorar tot
allò que tenen, ajudar a que l’alumnat prengui consciència de les possibilitats que
tenen respecte a les ajudes pedagògiques que reben.
➔ Amb una prioritat màxima: potenciar el millor de cada alumne/a.
➔ Participativa: tothom s’ha d’implicar, nens i nenes, nois i noies, professorat,
famílies, altres professionals. La nostra escola s’ha de construir entre tots.
➔ Comunicativa: establint un diàleg permanent entre tots els sectors, compartint
objectius comuns
➔Positiva: Entendre que els conflictes formen part de la convivència. Gestionar de
forma positiva la seva resolució, aprendre de l’error i possibilitar formes positives
de relació amb els altres.
➔ Il·lusionada: en aprendre a aprendre tots plegats, mantenint la il·lusió comuna
pel projecte d’escola.
➔ Verda i sostenible: treballant amb l’alumnat de la importància del fet que tenir
cura del nostre planeta i dels seus recursos és cosa de tots i totes
➔Solidària: Ser una escola on es respecti a tothom tal com és, poder entendre les
diferències de cadascú i ajudar-nos els uns als altres en tot el que necessitem.

Ser un claustre capaç de...
➔On tothom es pugui sentir partícip del projecte educatiu.
➔ Treballar en equip, aprofitant i compartint tot el que cadascun dels seus membres
pot aportar amb un mateix fi comú
➔ Vetllar per la formació contínua, tant a nivell individual com de grup
➔ Restar oberts i atents a tots els recursos que l’entorn ens aporta, encara que
aquest curs, serà diferent quan a les relacions amb l’entorn, donades les
restriccions en motiu de la pandèmia.
➔Ser un claustre obert i

flexible per analitzar i aportar solucions el màxim

d’efectives possibles per les necessitats educatives i relacionals de l’alumnat.
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Ser una comunitat educativa que...
➔ Treballa de forma conjunta i coordinada, respectant els espais de cadascun/a
➔ Fa que tothom s’hi senti part important
➔ Respecta les diferències de cadascú i aporta les ajudes i acompanyaments
necessaris a l’alumnat segons les necessitats plantejades al llarg del procés
d’escolarització de l’alumnat..
➔Implica a les famílies dinamitzant les seves aportacions per educar en fites
comunes escola-casa.
➔Es coordina i relaciona amb els serveis de la comunitat i serveis externs que
donen atenció a l’alumnat

C. OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE PER AQUEST CURS
C. 1. Definició dels objectius generals del centre
Els objectius estan relacionats amb els diferents àmbits:

OBJECTIUS
Vetllar per tal que en el Consell Escolar de Centre existeixi la representació de cadascun
dels estaments.
Fer un seguiment de l’ ajut a les famílies per a la gestió econòmica de l’ AMPA
Dinamitzar que les famílies puguin participar en trobades familiars i s’impliquin en
l’educació dels seus fills i filles seguint les orientacions i pautes que es donen des de
l’escola.

Organitzar la documentació acadèmica de l’alumnat, amb la pauta informàtica que facilita
el Departament.
Establir sistemes de comunicació entre la Comunitat Educativa i els diferents estaments.
Vetllar pel manteniment i conservació de l’escola.
Millorar les estratègies i la línia metodològica de l’escola
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OBJECTIUS
Elaborar les programacions de les aules de forma competencial i els plans individualitzats
dels alumnes respecte a les necessitats educatives especials.
Elaborar l’avaluació de Primària i Secundària seguint les noves orientacions del
Departament d’ Ensenyament, amb avaluació per competències.
Establir els criteris i els procediments d’avaluació del procés d’ensenyamentaprenentatge
Afavorir que tots els alumnes puguin tenir els suports pedagògics que necessitin en
funció de les necessitats detectades.
Continuar amb l’elaboració dels documents que han de respondre a la nostra identitat
com a centre.
Continuar amb la inclusió dins la programació del treball sobre el Pla de convivència. El
treball de les habilitats socials i dels valors de l’escola i els objectius dels plans de treball
d’escola sostenible i escola saludable.
Fomentar actituds positives vers les habilitats socials i implementar protocols d’ actuació
per millorar la convivència i la resolució positiva dels conflictes.
Promoure la implicació i el compromís de tots els agents educatius en la millora de la
convivència en el Centre i l’entorn.
Planificar i organitzar activitats que afavoreixin un aprenentatge significatiu i una millor
atenció a l’alumnat
Ajudar a organitzar la gestió econòmica de l’escola per rendibilitzar al màxim els
recursos.
Gestionar les beques i altres ajuts
Facilitar els recursos referents a lleure i activitats extraescolars de l’entorn dels alumnes.
Buscar recursos i materials econòmics
Organitzar i vetllar pel bon funcionament del servei de menjador
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D. PROJECTES DE CURS
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D.0 PROJECTE: SEGONA MOSTRA FOTOGRÀFICA

Al segon trimestre (del 1 al 11 de març) s’organitzarà la SEGONA MOATRA
FOTOGRÀFICA a l’escola.
Aquestes seran les bases de concurs:
BASES DE LA MOSTRA FOTOGRÀFICA:

-

-

-

-

Hi pot participar tothom alumnes i professors.
El jurat estarà format per 3 alumnes que valoraran les fotos
dels professors. I 4 professors que valoraran les fotos dels
alumnes.
Es poden fer amb el mòbil o amb càmera.
Cada grup classe programarà sortides per poder fer les
fotos. Les fotos que es presentin i que no s’hagin fet en
aquestes sortides es valoraran totes en la categoria de
fotografia lliure.
Les millors fotografies de cada categoria s’exposaran en
format gran a l’entrada de l’escola. Aquest serà el premi. La
resta de fotos formaran part d’un gran mural.
Cada foto ha d’anar acompanyada d’un títol i un pseudònim.

Hi haurà les següents categories:
1. BLANC I NEGRE
2. FOTOGRAFIA URBANA
3. FOTOGRAFIA DE NATURA
4. MATEMÀTICA
5. ARTISTICA
6. EDITADA
7. RETRAT DE GRUP
8. RETRAR D’UNA PERSONA
9. COMPOSICIÓ
10. LLIURE
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D.1 PROJECTE ESCOLA + SOSTENIBLE
PUNT DE PARTIDA pel curs 2021-2022:
Projecte educatiu del centre:
Pel que fa al projecte educatiu, el nostre centre segueix incorporant els
objectius i les accions que cada curs ens proposem. Seguirem recollint
en la Memòria Anual de Centre la valoració i les propostes de millora
de les accions educatives vers la sostenibilitat, i les afegirem a la PGA
d’aquest curs 21-22.
Programació general anual:
Pel que fa a la programació general anual, el nostre centre seguirà
incorporant objectius i accions vinculades a la sostenibilitat de forma
transversal a partir de la memòria del curs anterior i de la seva
valoració. Continuem revisant la Programació General Anual i seguim
afegint les propostes de millora pel curs 2021-2022.
Participació:
Les estratègies de comunicació del nostre centre són freqüents, fem servir:
cartells informatius als passadissos, lloc web, Facebook, Instagram, notes i
circulars a les famílies, revista escolar... Volem donar continuïtat a aquesta
comunicació, ampliar-la i millorar-la a nivell de participació, implicant més a
l'alumnat i a les seves famílies.
Actitud davant els canvis:
Pel que fa a l'actitud davant dels canvis, les persones implicades en el nostre
centre cada vegada estem més disposades a millorar l'organització per distribuir
les tasques i responsabilitats a l’hora de dur a terme el nostre projecte.
Continuarem en aquesta línia de treball implicant més a l'alumnat en quant a
l’organització, planificació i presa de decisions.
Treball en xarxa:
La nostra implicació amb l'exterior es limita a les relacions que
continuem establint i mantenint amb el veïnatge amb el qual
compartim l'espai de l'hort.
El centre vol continuar establint relacions amb l'exterior i ampliar-les.
Volem implicar-nos en programes amb altres centres educatius i/o altres entitats
o xarxes. El treball en xarxa és un dels nostres objectius a millorar i veiem molt
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convenient donar continuïtat al treball començat per tal de millorar i ampliar les
nostres relacions externes i contactar amb escoles que han fet millores al seu
hort i pati.

Projecte 21-22: Natura i silenci: Jardí zen i espais de calma.
Què volem fer? Aconseguir? Canviar? Quin repte tenim?
OBJECTIUS:
•

•

Com objectiu principal, aquest curs volem relacionar la natura i el
silenci amb espais de calma i la creació d’un jardí zen, la qual cosa
afavorirà el clima de convivència i serenor al centre.
Volem seguir millorant l’hort i el pati, augmentant la implicació i participació dels
diferents col·lectius de la comunitat educativa.

•

Implicar als alumnes i a les famílies perquè tinguin una participació més
activa en el projecte d’escola, fent que tant l’hort com el pati siguin més
sostenibles i respectuosos amb el mediambient. Aquest curs tindrà un
pes especial la reducció de la contaminació acústica, convidant al silenci i
valorant el que ens aporta.

•

Volem implicar a l’alumnat en una participació més activa sobre tot en la
millora del pati ja que en l’hort ja fa anys que hi participen. Crearem un
jardí zen entre tots i totes.

•

Continuar amb activitats i propostes per crear consciència de la
importància de la sostenibilitat.

• Fer participar més a les famílies tant en l’hort com en la resta
d’activitats i tallers sostenibles proposats, fent-los sentir part , que
sentin que poden aportar i compartir els seus coneixements i/o
habilitats.
•

Aquest curs la participació es centrarà més en millorar el pati,
concretament en la creació del jardí zen i espais de calma en diferents
plantes de l’edifici del centre.

•

Recollir idees i suggeriments per dur a terme el nou projecte d’escola
21-22, elaborant una enquesta d’opinió a principi de curs adreçada a
tota la comunitat educativa.
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•

Volem obrir-nos a altres escoles i entitats del barri fent-los coneixedors
del nostre projecte i intercanviant experiències.

•

Seguir treballant per un hort més sostenible i aconseguir entre tots i
totes un pati més acollidor, on les millores venen des de la mirada de la
sostenibilitat, li donarem un valor especial al silenci i la natura i als
beneficis que comporten.
Com ho voldrem fer? Seguint les fases del Programa, el que volem
fer és el següent en quant a:
MOTIVACIÓ:
A partir de la presentació del nou projecte 21-22 a:
✓ El Claustre de professors i professores
✓ Les xarxes socials
✓ Les assemblees de les classes
✓ El Consell Escolar
animarem a la participació i col·laboració en les diferents fases del Projecte:
1. Anàlisi de les propostes
2. Planificació del projecte
3. Organització, distribució horària i de tasques
4. Elaboració del projecte
5. Valoració i avaluació continua
6. Avaluació final
Amb tot això pretenem:
•

Augmentar la participació de tota la comunitat educativa animant-los a
construir petits jardins zen pels espais de calma i amb els alumnes més
grans la construcció al patí del jardí zen exterior.

• Treballar per la participació de més nombres de classes en el projecte de
presentat a les escoles+sostenibles, analitzant i valorant la memòria del curs
2020-2021.
• Continuar amb la realització dels tallers sostenibles que ja estan en
funcionament.
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• Seguir amb la realització dels nous tallers, creats el curs 2020-2021.
• Animar a crear-ne de nous per tal de millorar l'escola, aquest curs
concretament relacionats amb el nostre projecte actual.
•

Continuar motivant la participació en els diferents tallers creats al llarg de la
nostra trajectòria dins les escoles+sostenibles.

• Millorar el sistema de reg, instal·lant reg gota-gota o per degoteig en la nostra
parcel·la de l’hort, aprofitant l’adequació d’una nova parcel·la per l’hort.
DIAGNOSI
Revisar a l'inici de curs:
• El projecte curricular i les programacions des de una
perspectiva ambiental i de sostenibilitat, com venim fent
des de fa anys.
• La programació de l'hort del curs passat, l'organització i
la participació del curs 2020-2021 per tal de millorar-la.
• Les relacions establertes entre el centre i l'entorn
proper: entitats del barri, escoles que treballen l'hort, la
millora del pati ...
• Actuacions fetes fins ara amb l’objectiu de millorar el
pati, l’hort i tallers diversos.
• Revisar, valorar i decidir que cal canviar respecte al curs passat i
respecte als anteriors projectes.
• Proposar i decidir quins tallers són els més adients per millorar
l'escola i en concret la creació del jardí zen al pati i els nous
espais de silenci i calma.
• A partir de la participació de fa quatre cursos en la
proposta educativa Sssplau, seguir treballant per reduir la
contaminació acústica, aquest curs amb la creació d’espais
de silenci.
• Orientar les nostres accions cap al projecte del curs
2021-2022 augmentant la participació per tal de dur-lo a
terme.
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PLA D’ACCIÓ
•

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

Ampliarem els objectius i millorarem les accions respecte al curs 202021 orientades a augmentar la participació per tal de implementar el
nostre projecte.
A principi de curs proposarem un recull de suggeriments i idees
per part de tota la comunitat educativa per tal de dur a terme el
nou projecte d’escola 21-22, elaborant una enquesta d’opinió.
Farem un buidat de les accions proposades que siguin més
sostenibles i s’adeqüin més al nostre projecte, amb la reducció de
la contaminació acústica i amb la valoració de la natura.
Seguirem treballant la conscienciació sobre l'estalvi d'aigua i
electricitat.
Crearem nous tallers sostenibles per millorar l'escola,
prioritzarem els que tinguin relació amb el projecte 21-22.
Seguirem amb la Comissió per la sostenibilitat, formada per
alumnes i professorat.
Participarem en tallers i activitats sobre consum
responsable,sostenibilitat ambiental i d’altres que estiguin
relacionades amb el nostre pla i que estiguin coordinades pel
Consell d'Innovació Pedagògica/PAE.
Seguirem i ampliarem les relacions amb les entitats del barri i
amb d'altres que tinguin relació amb el nostre projecte.
Contactarem amb altres escoles del districte i veïns que treballin
l'hort i hagin millorat els patis amb recursos que tinguin a veure
amb el nostre pla o no.
Donarem a conèixer el nostre projecte pel curs 2021-2022 a tota
la comunitat educativa i a d'altres col·lectius.
Seguirem amb la formació del professorat en tots aquells
aspectes que tinguin relació amb el nostre propòsit.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
•

Continuar revisant i valorant els projectes realitzats en cursos anteriors.

•

Avaluar de forma contínua les accions establertes per aquest curs.
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•

Avaluar de forma contínua la implicació dels diferents agents de la
comunitat educativa.

•

Avaluar de forma contínua les relacions i els intercanvis que ens hem
proposat per aquest curs.

•

Realitzar una avaluació final i elaboració d'una memòria que reculli les
propostes de millora.

Amb qui ho farem? Com ens organitzarem? Com es prendran les
decisions?
• Seguirem amb les diferents comissions creades i una d’elles és la
Comissió per la sostenibilitat formada per professorat i alumnat amb
l’objectiu de motivar, fer propostes i vetllar pels acords què hem pres com
a escola sostenible recollits al PEC i a la PGA. L’alumnat formarà part de
la comissió, d’aquesta manera pensem que la implicació serà més
vivencial.
•

Mitjançant la implicació dels membres de l’AMPA i els representants de
l’estament de pares i mares del Consell escolar podrem fer més extensiva
la difusió del projecte de l’escola i afavorir una major participació.

•

Volem donar continuïtat a les experiències de participació de
l’alumnat en les festes, tenint en compte els objectius sostenibles
que com a escola tenim.

Col·laboració en xarxes Com ho volem comunicar?
• Una de les tasques d’aquesta comissió serà comunicar i difondre tota la
feina que es vagi fent per millorar l’hort i el pati.
Els alumnes que formen part d’aquesta comissió comunicaran a la resta
de la comunitat educativa les accions a dur a terme, mitjançant la revista
escolar, el web, facebook i Instagram amb el suport del professorat.
Com sabrem que ho hem aconseguit? Com sabrem que anem avançant?
• L'Avaluació, com sempre serà continua, valorant els
progressos per poder fer una avaluació final que ens permeti
avaluar si hem aconseguit els nostres objectius.
• Farem un recull/registre de les accions i participacions que s’han fet a
l’escola: reciclatge, consum responsable, tallers, treball de l'hort, millores
en el pati ... per la seva valoració final.
• També veurem els nostres avenços a partir de la valoració de la memòria
final del curs 2021-2022.
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D.2 PROGRAMA DE MÚSICA: Músics per la pau i la integració. PROJECTE
“VOZES”

Aquest curs continuarem el projecte a l’escola amb l’entitat “Músics per la
pau i la integració”, Projecte “VOZES“. L’ Espai ”Vozes” està concebut com una
estructura i un mitjà per canalitzar la convivència i la integració; A través de la
pràctica musical s’estimula el respecte a la diversitat i el coneixement de múltiples
manifestacions artístic musicals. Està dedicat a la integració, capacitació,
prevenció i dels nens i joves antre 4 a 16 anys i de diversos sectors que per les
seves condicions socioeconòmiques i característiques, no puguin accedir a cap
tipus d’activitat i formació artística. Aquest projecte s’inspira en el sistema
d’orquestres Juvenils i Infantils de Veneçuela.
Objectius: Conscients que la música és una bona eina de cohesió social i
integració, incloem dos objectius bàsics:
•

La difusió de la música, en diferents modalitats. Incentivarem el treball de les
lletres des d’ altres àrees, les audicions musicals i el treball del rap.

•

La creació d' un espai solidari d’ensenyament i pràctica artística de la
música per als alumnes. A les nostres societats cada vegada més
diversificades, és indispensable garantir una interacció harmoniosa i una
voluntat de conviure de persones i grups amb identitats culturals a un
temps plurals, variades i dinàmiques.

Actuacions: Aquest curs donades les dificultats de concentració, atenció i actitud
dels alumnes s’organitzaren les sessions amb menys durada i en tres grups ( dos
del 1r. cicle i un del 2n). Es continuarà amb el grup de percussió que es va iniciar
el curs passat pels alumnes que voluntàriament vulguin accedir dels tres cicles. El
propòsit per a la Coral d’augmentar el nombre d’alumnes que participen a les
representacions fora de l’escola, que implica en molts casos necessàriament la
complicitat de la família per assajar fora d’horari escolar i participar a les
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representacions de la Coral en cap de setmana, es veurà condicionada per
l’evolució de la pandèmia i les actuacions que es puguin fer fora de l’escola.

D.3 PROJECTE : FOMENTAR LA LECTURA
Es presenten diferents tipus d’activitats, totes elles encaminades a promoure el gust
i plaer per la lectura. Ja portem uns quants cursos que ho plantegem com a projecte.
Amb aquestes propostes es pretén oferir un seguit d’activitats de llengua que siguin
funcionals, significatives, potenciant el treball cooperatiu i facilitant que l’ alumne se
senti protagonista del seu procés d’ ensenyament - aprenentatge.

•

Grups de suport a la lectura

•

Jocs florals del Districte

•

Projecte de lectura fàcil

•

La revista de l’escola

•

Mètode Glifing per la millora de la fluïdesa lectora.

•

El nou horari de la biblioteca de l’escola.
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El projecte de suport a la lectura i l’escriptura neix amb l’objectiu de reforçar les
habilitats bàsiques dels nostres alumnes envers aquestes competències, oferint una
major diversitat metodològica i de material,
Objectius:
- Refermar els processos de lectura amb alguns alumnes de l’escola.
- Gaudir de la lectura com a font de plaer.
- Facilitar la comprensió en la lectura de textos.
- Possibilitar l’accés als diferents aprenentatges que precisen de la lectura.
- Augmentar la motivació amb activitats engrescadores.
- Comunicar-se amb altres centres per diferents vies de naturalesa lectora
(cartes, correu electrònic, etc...).
- Utilitzar els recursos que tenim a l’abast: diaris, internet, biblioteca...
- Convertir la lectura en una eina útil per a la vida.
- Ser capaços d’entendre i explicar la realitat a través de la llengua escrita.

PROJECTE DE SUPORT A LA LECTURA
Suport a la lectura/ Biblioteca de l’escola
Aquest curs, continuem amb les aules que com a mesura per aplicar la normativa
Covid-19, ens va cedir el curs passat el districte. Com aquest curs no disposarem
del gimnàs per les obres que s’estan fent, una de les aules continuarà habilitada
com a biblioteca escolar i l’altre l’utilitzarem com a espai de ioga i activitats
d’expressió corporal.
La proposta per aquest curs es que la biblioteca tingui un horari mes ampli, per
anar a diferents hores com en el temps de pati.
Objectius:
•
•

Passar l’estona d’esbarjo a la biblioteca de l’escola, mirant revistes, còmics
o llibres.
Saber trobar un espai diferent a on separar-se dels conflictes a l’hora del pati,
i al mateix temps gaudir d’una activitat pròpia d’esbarjo.

31

PGA- 2021-2022

Programació general anual

A relaxar-se, quan un alumne no pot estar a l’aula fent l’activitat corresponent
• Trobar una estona de relaxació a través de la lectura o mirant revistes, per
enfrontar desprès allò que no ha anat bé. Aquest cas serien moments de
conflictivitat puntuals.
• Oferir un canvi d’activitat temporal, als alumnes que per algun motiu no
poden seguir els aprenentatges de l’aula. En aquest cas, si és periòdic hauria
de tenir una activitat alternativa per fer a la biblioteca: Lectures pautades pel
professor, treballs sobre temes d’aula...
Espai de temps lliure
• per alumnes que no van a piscina
• espai per fer deures o treballs
Competències bàsiques
•
•
•

Comunicativa, lingüística i audiovisual
Aprendre a aprendre
Autonomia e iniciativa personal
• Social i ciutadana
Descripció de l’activitat
Fins ara, mai la nostra escola ha tingut un espai només dedicat a biblioteca. Hem
pogut fer exposicions, torns de lectura en alguns cursos, però mai ha estat un
espai lliure on poder estar llegint de forma individual i voluntària.
Aquesta serà la clau de l’experiència, oferir la biblioteca com l’espai lliure per llegir
o mirar revistes, de forma VOLUNTARIA i INDIVIDUAL.
Les bibliotecàries o les logopedes o altres persones podrien fer aquest servei i
mantenir la biblioteca, sinó sempre oberta, sí moltes estones durant la jornada
escolar. Així els alumnes podrien anar-hi sense cap professor acompanyant. Allà
quan estigués obert, sempre hi hauria algú. Seria un espai segur.
Caldria marcar unes normes d’entrada semblant a les de les biblioteques públiques
com:
QUÈ S’HI POT FER
1. Llegir o mirar llibres, còmics, revistes de la nostra biblioteca o que es portin
de fora.
2. Fer deures o treballs a la taula.
3. Poden portat una tauleta o un portàtil. A la biblioteca no n’hi haurà.
4. Poden seure a les butaques o a la taula.
5. Poden mirar les prestatgeries i buscar llibres.
6. Poden consultar a les bibliotecàries
7. Poden agafar llibres en préstec
QUÈ CAL RESPECTAR
1. Cal fer silenci
2. No s’hi pot anar a jugar o a parlar amb un altre company
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Si no es llegeix o mira llibres ha d’estar igualment callat
No es pot molestar a les persones que hi ha a la biblioteca
No es pot dormir
No es pot jugar a jocs amb les tauletes u ordinadors
No es poden deixar les tauletes u ordinadors a altres persones
Si li demanen les persones responsables de la biblioteca, ha de marxar
immediatament i en silenci
9. Abans de marxar ho ha de deixar tot tal com estava. Guardar els llibres o
revistes que ha consultat
10. S’han d’acceptar les normes abans d’anar-hi
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Els nombre d’alumnes usuaris ha de ser limitat per l’espai disponible, 4 seria un
nombre correcte. També es podria limitar el temps màxim d’estada, però això potser
dependria de l’alumne i l’activitat que supleix la biblioteca.
Aquest servei no serien sessions individuals, els professionals no donarien suport
constant a les activitats de l’alumne, només es podrien fer consultes puntuals.
Tampoc ha de ser un lloc de càstig clàssic en el sentit de que l’alumne hi va expulsat
d’un altre lloc, si hi va ha de ser de forma volguda i voluntària, amb ganes de fer un
bon ús de l’espai i de les normes.
En el cas del pati, al mati els alumnes ja podrien triar si pati exterior, jocs de taula o
biblioteca. D’aquesta manera ja sabríem quants alumnes tindríem a la biblioteca a
l’hora del pati.
Activitat adreçada a
•

A tots els alumnes de l’escola

Temporització
•
•
•
•

Durant tot el curs
A les hores del pati
A les hores de piscina
Altres hores acordades

Recursos humans
•
•

Professores responsables de la biblioteca
Logopedes

Recursos externs
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•

Biblioteques públiques per portar llibres actuals o que s’han
demanat.

•

Valorem que els alumnes siguin respectuosos amb l’entorn i el
material de la biblioteca
Valorem el respecte al silenci i als altres usuaris de la biblioteca.
Valorem l’autonomia personal per saber-se moure per la biblioteca,
buscant llibres, consultant, tornant els llibres al seu lloc.
Valorem la capacitat per aprofitar el temps quan es facin treballs o
deures.
Valorem que l’alumne sàpiga mantenir una actitud adequada al lloc
on es troba.

Avaluació

•
•
•
•

Observacions
Recursos materials:
•

Documentació i/o materials elaborats
• Tots els llibres, còmics i revistes de la biblioteca.
• Registre diari dels usuaris que hi ha hagut i de l’activitat que han fet.
• Informe final amb els resultats de l’experiència
Difusió de l’experiència
•
•

A la Web de l’escola
Revista de l’escola “El mussol”
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PROJECTE : FOMENTAR LA LECTURA: Projecte de lectura fàcil a l’àmbit
escolar

Objectius :Facilitar la lectura, la comprensió i el món dels llibres a tots els
alumnes de la nostra escola.
• Punt de partida: A partir de la pràctica i la reflexió de com ensenyem i de
com aprenen els nostres alumnes, veiem la necessitat de facilitar
materials amb lectura fàcil.
• Per què són necessaris els materials LF? Perquè un 30% de la
població té dificultats lectores, Perquè l'accés a la lectura és una
necessitat , experiències i enriquir-nos com a

persones. Perquè llegir és

un plaer que permet compartir i ens permet expressar, idees,
pensaments.

Pautes de lectura fàcil:
• Escriure frases simples i curtes.
• Utilitzar un vocabulari planer d’ús quotidià.
• Intentar no utilitzar frases negatives ni subordinades.
• Alinear només a l’esquerra.
• Fer servir sempre lletra Arial de mida 13-14.
• Utilitzar el doble espai per separar els paràgrafs.
• Acabar les pàgines sempre amb un punt i apart.
• Redactar paràgrafs curts.
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PROJECTE : FOMENTAR LA LECTURA: Projecte d’incorporar la lectura fàcil a
l’àmbit escolar
Desenvolupament de l’experiència
•

Revista de l’escola “El Mussol”: A partir del primer número d’enguany
s’adaptarà la redacció de la revista als criteris establerts per tal de facilitar la
lectura a tots els alumnes de l’escola.

•

Llibres de lectura obligatòria: Utilitzarem llibres del catàleg de Lectura Fàcil
tan a llengua catalana com a llengua castellana, començant pel segon cicle
de secundària.

•

Exàmens i materials preparats pel professorat: S’elaboraran seguint les
pautes de LF.

•

Festes a l’Escola, en especial als Jocs Florals per Sant Jordi.

•

S’intentarà adaptar a tot l’àmbit escolar.

Materials en els quals aplicarem la lectura fàcil :
La revista de l’escola, llibres de lectura obligatòria (contes, novel·les...), sempre
que sigui possible. Fitxes, exàmens, i altre material de treball preparats pels
professors.
Criteris d’avaluació
•

Avaluar la lectura per tal de veure la millora de la comprensió.

•

Valorar si hi ha un augment de la motivació cap a la lectura en general.

•

Avaluar l’expressió oral i escrita (ús quotidià de la llengua, fluïdesa,
vocabulari, etc.) amb les proves de final de curs.
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FOMENTAR LA LECTURA: La revista de l’escola

La finalitat de l’escola és la de facilitar entorns comprensius on tots els alumnes
puguin participar d’ una o altre forma. La intenció és que el grup de treball funcional
com a projecte de llengua coordini el treball de les altres aules de l’escola. La revista
és un reflex de part de la vida de l’escola, és un treball idoni que fomenta la
participació de tot l’ alumnat en el treball de la lectoescriptura utilitzant els recursos
informàtics, i es poden

facilitar diferents intensitats de suports segons edat i

dificultats dels alumnes.
L’aprenentatge és significatiu: la pràctica de fer una revista s’integra en els
coneixements previs que ja posseeixen els alumnes, donada la influència dels
mitjans de comunicació. La revista permet una adaptació curricular a les
característiques de cada grup classe i de cada alumne/a. El projecte fomenta el
treball cooperatiu i impulsa l’àrea de llengua catalana, apropant aquesta llengua a
alumnes amb necessitats educatives especials, majoritàriament castellano-parlants
o de procedències diverses.
Objectius
Motivar l’ aprenentatge de la llengua.
Afavorir l’expressió escrita.
Fer del llenguatge un instrument de comunicació.
Fomentar la participació en la vida de l’escola
Implicar personalment als alumnes qui hi treballen
Crear una dinàmica de treball cooperatiu i compartit
Fomentar l’esperit crític davant els propis treballs i els dels companys
Afavorir un mitjà de creativitat literària de l’alumnat.
Posar a l’abast de tothom un instrument que possibiliti la informació de les
activitats generals de l’escola
Introduir el treball informàtic des de la basant totalment pràctica.
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PROGRAMA GLIFING
Glifing és un mètode basat en la utilització de les TIC (Tecnologies de la
informació i comunicació). Aquest mètode permet l’aplicació d’un programa
d’entrenament de la lectura. El programa es composa d’una sèrie d’activitats que,
presentades en un format lúdic, permeten a les persones amb problemes lectors
entrenar-se de forma intensiva i amena alhora.
L’entrenament incideix en la millora de la velocitat de lectura, prenent com a base
la consideració que la fluïdesa lectora és el factor que millor caracteritza els
problemes de lectura. La fluïdesa lectora, no és una dada amb valor en si mateixa
però, correlaciona de forma molt significativa amb la capacitat de comprensió dels
textos llegits i amb el fracàs escolar.
L’objectiu del programa d’entrenament és millorar l’habilitat lectora dels nens amb
dificultats per llegir de forma correcta i fluïda, per tal d’augmentar el seu rendiment
i permetre’ls que puguin aprofitar tota la seva capacitat intel·lectual.
El Glifing es treballa amb ordinador, conté multitud d’activitats pensades i
seqüenciades (nivell de dificultat) per treballar des de problemes amb
reconeixement de vocals, síl·labes, paraules, segmentació de paraules... Es
dissenya a mida de les dificultats de l’usuari i l’associació ofereix un servei de
correcció i avaluació del treball fet.
Constantment es van valorant les dificultats i els avenços i és fa un programa a
mida, personal i per començar a treballar, una especialista de l’associació fa una
valoració inicial de la lectura de l’alumna i es dissenya l’estratègia a seguir i més o
menys el temps de durada.
El treball amb l’ordinador és individual, sempre acompanya l’alumne un
professional de l’escola (considerem que els nostres alumnes no poden fer-ho
sols). Dura aproximadament ½ hora i es fa 4 cops per setmana. És un treball molt
sistemàtic tan en l’aplicació, com en el temps i l’espai.
Criteris d’avaluació
•

Avaluació de la lectura amb les proves standar (Canals),al final del procés.
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D.4 PROJECTE: Ioga per a la salut emocional, mental i física
OBJECTIU: Millorar tots els aspectes relacionats amb el benestar de la salut
física i emocional afavorint la unió de tots dos aspectes

OBJECTIUS:
- Afavorir el desenvolupament de la sensibilitat, la comunicació i la comprensió del
propi estat emocional.
- Coneixement de diferents tècniques que poden aplicar en situacions pràctiques i
quotidianes.
- Proporcionar un punt de trobada pel coneixement i la mútua comprensió.
- Canalització de l’agressivitat.
- Disminució de la tensió física, mental i emocional.
- Proporcionar equilibri emocional augmentant la capacitat per a fer front a
situacions complexes
ACTUACIONS:
Amb la pràctica del ioga l’alumne/a es troba millor, més content i tranquil, en
definitiva més alegre i feliç.
Gràcies a la pràctica del ioga descobreix la necessitat de parar-se i gaudir del
silenci .
La introducció de diferents projectes de bones pràctiques a l'escola ve donada per
la necessitat d'oferir tècniques i estratègies per ajudar al desenvolupament
harmònic del noi/noia i amb la clara intenció d’estimular als alumnes en el desig
d’autoconeixement i de millora de les seves capacitats.
Considerem molt important que aprengui a sentir el seu cos, a coneixes, a
familiaritzar-se amb les sensacions i emocions i que pugui expressar-se d’una
manera encertada.
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Del ventall de tècniques hem triat el ioga pels beneficis que aporta en la millora de
la salut emocional i física.
1/Espai de relaxació i comunicació
Són grups reduïts formats per alumnes que tenen dificultats de relació entre ells i
un nivell d'ansietat elevat.
És un espai per treballar la relació i la comunicació permetent la descoberta de
l'altre en un marc de relació diferent on poder-se experimentar d’un altre manera.
2/Espai de ioga
L’aprenentatge de les tècniques de ioga pels nens/es proporciona ,igual que als
adults eines eficaces per l’autoconeixement.
Es realitza amb un grup reduït del grup classe i està indicat per qualsevol
necessitat que es manifesti tant a nivell emocional com energètic ja sigui inhibició,
excés de manifestació o bloqueig emocional. Segons les seves necessitats així
serà la proposta de treball.
L’ espai de ioga proposa un espai on els joves puguin trobar moments de calma
,de serenitat i escolta d’ells mateixos.

3/ Espai de meditació
Està orientat als alumnes amb dificultats d’autocontrol i d’agressivitat.
A través de la meditació s'aconsegueix dominar els pensaments i reduir l'ansietat.
Amb una pràctica sistemàtica de la meditació aprenen a observar- se , a conèixer
les seves reaccions i gràcies a això poden anticipar- se a elles, poden aturar- les i
tenir temps per pensar i modificar la resposta abans de que es doni.
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Amb el projecte, de Tècniques de relaxació vivencial aplicades a l’aula, el que
pretenem és poder millorar l’ambient a les classes, afavorir la convivència entre
tots i aconseguir un millor clima de treball a l’aula, d’aquesta manera podrem
millorar el rendiment del nostre alumnat i podrem anar treballant també sobre la
competència emocional dels alumnes.
Amb tot, el que volem fomentar entre l’alumnat és : El silenci, la reflexió, les
formes, la postura, l’atenció, la disciplina, l’ordre, el respecte i la voluntat que han
d’estar mínimament presents en la vida dels nois i noies per gaudir d’ aquests
aspectes, la majoria de vegades molt allunyat s de les seves realitats personals,
socials i familiars

D.5 PROGRAMA DE GAMIFICACIÓ A LES MATEMÀTIQUES (1r. cicle)
La gamificació és un mètode d’aprenentatge que trasllada la mecànica dels jocs a
l’entorn educatiu, que utilitzarem les setmanes prèvies a les festes populars. La
preparació i disseny dels jocs ho realitzarà un grup de matemàtiques per després
fer el desenvolupament el dia de la festa amb els altres grups de matemàtiques del
cicle. La proposta de jocs seran : Scape Room, gimcana matemàtica...
Objectiu:
Millorar les condicions per a l’aprenentatge perquè l’alumnat s’involucri en les
situacions d’ensenyament- aprenentatge, augmentant la motivació cap a les
activitats plantejades , millorant el rendiment i dedicació cap a les tasques.
Durant el procés de gamificació utilitzarem les TIC per crear contingut atractiu i
captar l’atenció dels alumnes.

Disseny de les activitats:
Les activitats es formularan perquè els grups de matemàtiques les realitzin
conjuntament, de forma cooperativa. Hi ha un grup que ajudarà a dissenyar les
tasques del joc, perquè els companys puguin resoldre la situació plantejada,
-

Tenir en compte els mecanismes, es a dir els elements del
joc : regles, recompenses, reptes, enigmes...
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Dinàmiques: Han d’impulsar la participació, el
reconeixement, la sensació d’èxit amb la col·laboració de
tots.

-

Estètica: Que facin del joc una bona experiència, que
convidi al descobriment, a voler vèncer el desafiament

D.6 PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE LES CONDUCTES DE RISC

Treball col·lectiu a les aules 1r. Cicle / 2n. Cicle i PDC , sobre la prevenció de conductes de
risc. Treballarem els conceptes relacionats amb la convivència i els aspectes que la
dificulten com les conductes de poca tolerància a les diferències, la manca de respecte i
conceptes d’odi i discriminació en el taller de convivència i civisme i treball sobre bulling.
Inclourem també aspectes relacionats amb prevenció sobre:
•

Pantalles i Xarxes socials

•

Substàncies addictives.

•

Sexualitat i conductes i relacions abusives.

És important que els alumnes puguin conèixer i comprendre els aspectes bàsics dels
aspectes anteriorment assenyalats, perquè puguin comprendre també les conseqüències
dels actes i les decisions personals És important dissenyar activitats per tal que els nois i
noies puguin formar-se una imatge ajustada d’ells mateixos, de les pròpies característiques
i possibilitats, per desenvolupar un nivell d’autoestima que permeti encarrilar d’una manera
autònoma i equilibrada la pròpia activitat, i poder valorar l’esforç, i la superació de les
dificultats i contribuir al benestar personal i col·lectiu.

Es faran propostes d’activitats que estimulin la relació amb altres persones mitjançant la
participació en activitats de grup adequades al nivell dels alumnes. En el treball sobre
pantalles i abús de les mateixes, recordarem aspectes treballats el curs passat, a les
xerrades formatives amb mossos d’esquadra, per poder també aportar la part legal sobre

42

PGA- 2021-2022

Programació general anual

l’ús de les mateixes, i puguin recordar alguna exemplificació de situacions en les que es pot
veure immers un jove.

D.7 CANVI A L’ESTRUCTURA: DE PRETALLERS A PDC
JUSTIFICACIÓ

Els programes de diversificació curricular en centres d'educació especial tenen
per finalitat afavorir l'adquisició d'habilitats funcionals que facilitin, a les
persones que els cursen, participar en els diversos contextos on es
desenvolupa la seva vida adulta, de la manera més autònoma possible. En
aquests programes els continguts es treballen de manera funcional, en
situacions de la vida real i de manera diversificada per a cada un dels objectius.
L'objectiu principal de la proposta de realització d’un projecte de diversificació
curricular a l’Escola, és donar suport a l'alumnat de l'última etapa de
l'escolaritat obligatòria, amb la finalitat d'incrementar-ne l'autonomia personal i
les competències professionals, per propiciar-ne tant una adequada transició
a la vida adulta com la inclusió social i laboral. De fet aquests objectius, fins
aquest moment corresponien al curs de Pretallers que cursen els alumnes al
final de la seva escolaritat a Gavina, però amb la intenció de regular la oferta
educativa dins dels recursos de la ciutat, es proposa aquest canvi que pot
ampliar els beneficis dels alumnes en cursar aquest programa, ja que la
proposta

preveu

la

realització

d'activitats

formatives

en

entitats

col·laboradores del municipi.
En aquest programa es prioritzaran continguts de tipus pràctic i es faran servir
recursos adequats a les característiques personals i socials dels i de les
alumnes, amb la finalitat de facilitar la inclusió dels i de les alumnes en entorns
el més normalitzats possibles.
Aquest projecte està pensat per alumnes 16 a 21 anys, escolaritzats en l'etapa
obligatòria de l’escola, proposats per l'equip docent i d'acord amb la família i el
mateix alumne o alumna.
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El seguiment i l'avaluació de l'alumnat que cursi aquests programes es duran a
terme de manera contínua i sistemàtica. Es tindrà en conte l'evolució funcional
de cada alumne o alumna en relació amb el seu pla de suport individualitzat
i l'assoliment de les competències generals que preveu el programa.
Quan l'alumne o alumna fa activitats formatives fora del centre (aquestes
activitats formatives no podran superar el 40% de l’horari setmanal de
l’alumne) les entitats col·laboradores han de facilitar tota la informació
necessària per a l'avaluació i per a la consegüent orientació del seu procés
d'aprenentatge.
2.OBJECTIUS GENERALS

Els objectius generals d’aquest Projecte de Diversificació Curricular són:
•

Fiançar i desenvolupar les capacitats, les competències dels alumnes
en tots els àmbits personals, socials i professionals amb la intenció de
promoure al màxim la seva autonomia personal i la seva integració
social.

•

Promoure la participació dels alumnes en tots els contextos en els que
es desenvolupa d’edat adulta: la vida domèstica, la cura personal i
l’autoconeixement, la utilització dels serveis de la comunitat, l’oci i
temps lliure, etc…

•

Promoure la participació en activitats de grup acceptant les normes i
les regles establertes, assumint les responsabilitats corresponents
com a part d’aquest grup.

•

Interactuar i establir vincles amb adults i amb iguals en les diferents
situacions relacionals.

•

Conèixer el seu entorn i promoure actituds de respecte i participació
en la conservació del mateix.

•

Promoure el desenvolupament d'actituds laborals adequades i de
seguretat en el treball, l'actitud positiva davant les feines , el
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coneixement de les normes i competències bàsiques i l'adquisició
d’habilitats en diferents àmbits.
•

Fiançar i millorar els coneixements instrumentals bàsics adquirits en
etapes anteriors: habilitats comunicatives i matemàtiques, capacitat de
raonament i resolució de situacions de la vida diària, desenvolupament
de la creativitat...

•

Potenciar hàbits saludables relacionats amb la salut corporal, l’equilibri
afectiu que permetin desenvolupar el seu benestar.

3.ÀMBITS CURRICULARS

El Projecte de Diversificació Curricular es desenvoluparà a partir de tres
àmbits:
3.1.Àmbit d’autonomia personal en la vida diària.
En aquest àmbit es promou l’adquisició d’habilitats i recursos necessaris per
dotar d’autonomia als alumnes en la seva vida diària amb l’objectiu de la pròpia
organització i autogestió futura.
Per desenvolupar aquest àmbit proposem els següents continguts que es
desenvoluparan a les diferents àrees i tallers que concretarem a la estructura
horària. Aquests continguts es podran desenvolupar en els diferents cursos del
Projecte de Diversificació Curricular.
•

Benestar i cura d’un mateix
Autoconeixement i identitat.
Higiene/Vestit
Alimentació saludable i cuina
La salut . Hàbits saludables. Prevenció
Sexualitat i relacions afectives

•

Autonomia a la llar
Neteja, cura i organització.
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Prevenció i actuació davant d’accidents.
Economia domèstica.
•

Autonomia al carrer, barri, ciutat.
Desplaçaments pel barri i la ciutat.
Recursos per a l'orientació
Transports públics i rutes.
Compres.

3.2.Àmbit d’integració social i comunitària.

Aquest àmbit té com a objectiu principal fiançar i millorar les capacitats, els
coneixements i les eines adquirides al llarg de la seves etapes escolars
anteriors per tal de preparar a l’alumne per la seva integració social i
comunitària. Els continguts seran significatius i adequats a l’etapa de cada
alumne.

Els continguts que integren aquest àmbit són:
•

Comunicació i representació
Llenguatge oral i escrit.
Matemàtiques
Expressió artística
Noves Tecnologies

•

Esport i oci.
Educació física / Ioga
Activitats culturals i esportives

•

Participació a la comunitat.
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Convivència i participació dins de la comunitat educativa.
Aprenentatge Servei
ABP

3.3.Àmbit d’orientació i formació laboral.
L’objectiu principal d’aquest àmbit és l’adquisició per part de l’alumnat
d’habilitats i actituds bàsiques que necessitaran pel desenvolupament de les
tasques que puguin desenvolupar en un futur. Així dins d’aquest àmbit
proposem els següents tallers i continguts.
•

Taller de fusta

•

Taller de cuina

•

Cantina.

•

Taller d’electricitat

•

Taller de manteniment

•

Taller de Serveis: reciclatge, copisteria-impremta

•

Taller de Bugaderia i feines de la llar

•

Taller de jardineria i hort

•

Orientació i Món laboral.

•

Porta 22

•

Visites a centres de formació i CETs

•

Pràctiques laborals ( per determinar)

Aquests àmbits estaran recollits a les diferents programacions anuals de cada
grup on es farà constar també els objectius, l’organització, la metodologia i els
criteris de seguiment i avaluació de l’alumne.
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4.CONFIGURACIÓ HORÀRIA I DISTRIBUCIÓ DELS GRUPS.
El plantejament de l’escola per desenvolupar aquest projecte és distribuir els
diferents àmbits dins l'horari de l’alumne de 25 hores setmanals, en horari de
9 a 14 hores de dilluns a divendres. Els alumnes podran utilitzar el servei de
menjador que ofereix l’escola de 14 a 15 hores i participar de les activitats lúdic
esportives que s’ofereixen fins a les 16’00 hores.
S’establiran dos grups dins d’aquesta etapa PDC 1 i PDC 2, , en els quals es
desplegaran els diferents àmbits i tallers programats tenint en conte que en el
segon curs es duran a terme les activitats pensades per treballar l’orientació i
la formació laboral d’una manera més intensa procurant la realització de
pràctiques en diferents entitats col·laboradores.
5.ACTUACIONS EN COL·LABORACIÓ AMB LES FAMÍLIES
Les famílies dels alumnes susceptibles de desenvolupar aquest programa
estaran informades del projecte, de la finalitat i els objectius que es plantegen.
En començar el curs, es realitzarà una reunió informativa per tal de concretar
l'organització, els horaris i els desenvolupament de les diferents activitats
diàries.
Al llarg del curs es realitzaran reunions (mínima una per trimestre) per tal
d’implicar a les famílies en el projecte i en el òptim desenvolupament del curs.
En aquestes reunions s’informarà també de les propostes de pràctiques i es
demanarà l’autorització per realitzar-les.
6.ACTUACIONS DE PARTICIPACIÓ AMB L’ALUMNAT RESPECTE A LA INFORMACIÓ
SOBRE EL PROJECTE.
Els alumnes participants d’aquest programa estaran informats de la finalitat ,
els objectius la organització i el desenvolupament de les activitats, igual que
del procés de seguiment i la avaluació (finalitat, objectius, organització, horari,
desenvolupament de les activitats d'aplicació pràctica, el procés de seguiment
i l'avaluació); la recollida de les seves aportacions pel que fa a la concreció del
projecte específic i el seu compromís a participar en aquest programa. La
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participació en el projecte ha de quedar inclosa en les mesures que es recullen
al pla de suport individualitzat.
7.CONVENI
Aquest projecte es presentarà a Inspecció d’ Educació per tal d’obtenir
l’informe favorable per la seva viabilitat. Tramitarem el conveni amb el
Departament per poder implementar el programa un cop estigui autoritzat.
També establirem comunicació amb les tècniques d’educació del districte
Horta- Guinardó i Sant Andreu per informar sobre el projecte i buscar
recursos de l’ens local i altres institucions i/o Fundacions per poder realitzar
la part pràctica dins de l’entorn proper.
....
D.8 PROGRAMES AGENCIA DE SALUT PÚBLICA (CONSORCI SANITARI DE
BARCELONA)

Aquest curs 2021-2022 i amb resposta a la decisió de continuar desenvolupant el
projecte ESCOLA SALUDABLE, continuarem participant d’alguns projectes
proposats per l’agència de Salut Publica. En concret:
•

CREIXEM SANS

1r. cicle d’ ESO

•

CANVIS

1r. Cicle d’ ESO

•

PASE BCN

1r i 2n. Cicle d’ ESO

•

PARLEM-NE, NO ET TALLIS

PDC

•

SOBRE CANYES I PETES

PDC

CREIXEM SANS:

- Descripció del programa: Aquest programa, està pensat amb la finalitat de que
la millora d’actituds i habilitats, tant en alimentació i nutrició com en activitat física,
ajudi els escolars a créixer millor, amb una evolució correcta de la relació entre pes
i alçada i, en darrer terme, per tant, a evitar l’excés de pes, és a dir, el sobrepès i
l’obesitat.
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- Objectius:
1. Adonar-se que el pes i l’alçada són una expressió clara del creixement.
2. Conèixer les parts de l’aparell digestiu i les diferents funcions de cadascuna.
3. Practicar hàbits d’higiene de l’alimentació.
4. Conèixer els diferents grups d’aliments i diferenciar-los segons el seu origen.
5. Conèixer els nutrients i les seves funcions.
6. Conèixer les principals recomanacions alimentàries.
7.

Mostrar

actituds i

habilitats

directament

relacionades amb

aquestes

recomanacions.
8. Identificar el contingut i la quantitat d’un esmorzar saludable.
9. Adonar-se que l’esmorzar pot ser atractiu i saludable.
10. Millorar els hàbits saludables d’activitat, descans i alimentació.

CANVIS
- Descripció del programa:

Canvis és una proposta educativa adreçada a alumnes de 1r i 2n ESO. El programa
vol treballar amb l’alumnat els canvis que s’esdevenen en l’adolescència i l’adopció
de patrons més sans d’alimentació i d’activitat física, treballant l’autoimatge, la
valoració personal, la maduració, el desenvolupament personal, la cura del propi
cos i les relacions amb els altres. Canvis també inclou recomanacions per fer de
l’escola un espai saludable.

- Objectius:
1.-Promoure en l’alumnat comportaments més sans amb relació a l’alimentació
mitjançant la millora de les actituds, els coneixements i les intencions, així com la
facilitació de recursos a l’entorn.
2.- Propiciar una valoració més positiva del propi cos i la pròpia personalitat en el
període de canvis que es produeixen en l’adolescència.
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3.- Promoure en l'alumnat comportaments més sans amb relació a l’activitat física
mitjançant la millora de les actituds, els coneixements i les intencions, així com la
facilitació de recursos a l’entorn.

PASE BCN

- Descripció del programa:
En el programa, dirigit als alumnes dels 2n. Cicle d’ ESO, s’aborda fonamentalment
la prevenció del consum de tabac i el consum abusiu de begudes alcohòliques.

Objectius:
1.- Sensibilitzar-se envers la problemàtica de les substàncies addictives a partir de
l’anàlisi del que passa al propi entorn.
2.- Conèixer els principals efectes del consum de tabac i de l’exposició passiva al
fum d’aquest producte tòxic sobre l’organisme humà i, per tant, sobre la salut.
3.- Aclarir conceptes i rebutjar creences errònies.
4.-Identificar i analitzar els mecanismes pels quals opera la pressió social i del grup
en relació amb el tabaquisme actiu i passiu.
5.- Identificar i analitzar els mecanismes pels quals opera la publicitat.
6.- Identificar els llocs on estem exposats al fum ambiental del tabac (FAT) i conèixer
les maneres de protegir-se’n.
7.- Revelar els mecanismes pels quals opera la publicitat i la pressió del grup.
8.- Desenvolupar habilitats per a no cedir a la pressió del grup.
9.- Entrenar habilitats socials i de comunicació per a poder afrontar amb èxit
situacions de tabaquisme actiu i passiu.
10.- Clarificar els propis valors i actituds en relació amb les substàncies que poden
causar dependència.

PARLEM-NE, NO ET TALLIS

Descripció del programa:
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Programa dirigit als alumnes de Pretallers, el material proposat se centra en la
prevenció de l’embaràs adolescent i de les ITS i VIH/sida, en aspectes biològics
relatius a sexualitat i la contracepció, i també en aspectes relatius al comportament
personal, com ara l’entrenament en habilitats de resistència a la pressió del grup, o
de comunicació i negociació amb la parella.

Objectius:
1.- Reduir dubtes sobre salut afectiva i sexual.
2.- Reduir el risc d’un embaràs adolescent.
3.- Reduir el risc d’infectar-se per una infecció de transmissió sexual, inclosa la sida.
SOBRE CANYES I PETES

Descripció del programa:
Programa que treballa la prevenció del consum d’alcohol i de cànnabis en joves i
que es posarà en pràctica a l'aula de Pretallers.

Objectius:
1.-Definir els principals conceptes relacionats amb les drogues i el seu consum.
2.- Definir la dependència i la tolerància.
3. -Distingir entre fets i suposicions.
4.- Separar els efectes d’una droga de la seva legalitat o il·legalitat.
5.- Conèixer els efectes de les drogues sobre l’organisme i sobre el comportament.
6.- Distingir entre “efectes cercats” i “efectes indesitjables”.
7.- Potenciar la presa de decisions autònomes i responsables.
8.- Assenyalar els diversos passos que conformen un hàbit com a suma de
diverses decisions.
9.- Facilitar la discussió crítica de les expectatives associades al consum de
begudes alcohòliques.
10.- Facilitar la pràctica d’habilitats per identificar i resistir les pressions externes
que condueixen al consum de risc.
11.- Descriure els riscos que comporta per a la pròpia salut el consum d’alcohol i
l’accés a la dependència alcohòlica
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D.9 PROJECTES PER A LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA. 1r. cicle-2n cicleaules de PDC
•

Quadern de gestió de Centre; CerclAmiC Durant el curs i de forma més
intensiva les primeres setmanes, treballarem el quadern de gestió de centre
( veure Annex corresponent). Aquest quadern es treballarà a totes les aules
adaptant als alumnes segons capacitats i necessitats els recursos proposat,
enfocat al l’educació emocional d’aquest temps de pandèmia, l’anterior
temps de confinament i la nova normalitat que és i com ens obliga anar
adaptant-nos.

•

Tallers sobre bulling, convivència i civisme, conductes de risc amb els
programes de l’ Agencia de la salut pública i amb els tallers amb la guàrdia
urbana.

•

Tutories personalitzades, per facilitar el treball de reflexió sobre el PI de
conducta de l’alumne/a, on es detallen els recursos a utilitzar per part de
l’alumne i professorat en moments de crisis i angoixa en els alumnes amb
més dificultats per a la regulació de la conducta. Es poden utilitzar els
contractes pedagògics, per posar per escrit la voluntat del noi i/o noia a
modificar alguns dels aspectes que interfereixen de forma negativa a les
relacions amb els iguals o adults.

•

Assemblees de classe, per treballar amb el grup tots els aspectes que
poden crear vincles i elements facilitadors per a la bona convivència.
L’ assemblea pot servir per regular el grup, per l’autogestió en determinats
aspectes, consensuar i prendre decisions.

•

Comissió de convivència: La comissió de moment queda pendent
d’implementar la comissió mixta, formada per diferents alumnes dels cicles .

D.10 PROJECTE: DESCOBRIMENT D’ ENTORN. Ciències Socials i Naturals.
1r. cicle
Introducció:
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Per aquest curs continuarem amb el projecte que es va iniciar el curs passat, per
estar més temps a l’aire lliure.
Les classes del primer cicle de l’ESO s’han agrupat per fer aquest projecte.

Objectius:
•

Conèixer l’entorn social i natural de l’escola

•

Descobrir el paisatge dels voltants de l’escola.

•

Saber-se orientar: Conèixer els punts cardinals i saber-los utilitzar.

•

Descobrir l’entorn monumental dels voltants de l’escola

•

Aprendre la història dels carrers i elements importants del nostre entorn.

•

Saber gaudir de les passejades per parcs, boscos...

•

Aprendre a observar el que ens envolta.

•

Tenir una actitud proactiva cap a nous aprenentatges.

•

Saber acceptar la companyia i col·laboració de companys diferents.

Continguts

CIÈNCIES SOCIALS
•

Saber trobar i conèixer equipaments bàsics ( farmàcia, correus, ajuntament,
CAP...), zones d’esbarjo (parcs, jardins, biblioteques...)

•

Saber orientar-se per la ciutat

•

Saber reconèixer els monuments més importants de Barcelona des de les
vistes que ofereixen els miradors del entorn

CIÈNCIES NATURALS
•

Saber reconèixer els arbres, flors i plantes més comunes del nostre entorn

•

Saber-se orientar amb brúixoles i mapes

•

Descobrir el paisatge de Barcelona des de les vistes que ofereix el turo del
Carmel.

PLÀSTICA
•

Gaudir dibuixant del natural

•

Aprendre a fer fotos dels llocs que visitem

•

Aprendre a dibuixar un mapa o un itinerari.

CONVIVÈNCIA
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•

Saber treballar amb qualsevol company del cicle

•

Saber comportar-se adequadament en les sortides

•

Acceptar qualsevol nova proposta d’activitat

APRENDRE A APRENDRE
•

Tenir una actitud activa i positiva cap a noves formes d’aprenentatge

•

Saber observar i recordar per on passegem o caminem

•

Descobrir coses de l’entorn immediat que no hem vist abans o no coneixem

•

Aprendre a preguntar el que no sabem

Metodologia:
Preparació: En principi cada sortida la prepara una professora diferent, més
endavant la prepararan els alumnes.

Horari: Un dijous de les 12:30 a les 14 h. hi ha una sortida programada pels
voltant de l’escola. Sempre al barri de Can Baró o pels voltants més propers.
El dijous següent no hi ha sortida i cada grup elabora els continguts que va
aprendre la setmana anterior (a través de murals, escrits per la revista, plànols
amb fotos...). Sempre es penja tot el material elaborat al passadís per tal de que
tots els alumnes puguin veure els resultats.
Cada alumne es manufacturarà un quadern de viatge on anirà apuntant,
dibuixant o enganxant les impressions o records de les sortides.
Agrupació: Es fan petits grups d’alumnes (2 o 3), cada setmana diferents, barrejant
els alumnes de les 3 classes.

Estratègies utilitzades:
- Seguir un àudio que va explicant el que cal veure, que cal fer o explica la història
del lloc.
- Mitjançant mapes, brúixoles o altres recursos d’orientació.
- Explicar l’activitat abans de sortir i desprès a fora seguir, fer o buscar el que s’ha
demanat.
- Joc de pistes.
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- Petits dossiers amb les preguntes o observacions a realitzar...
- Als punts de trobada hi ha una professora o alumna que explica que cal fer, que
cal veure o explica la història del lloc.
- Hi podran haver altres estratègies que puguin ser útils.

Activitats o sortides programades durant el primer trimestre
1. Descobrir els dipòsits d’aigua que hi ha sobre l’escola, conèixer la seva
historia i la del carrer que hi ha al costat de l’escola.
2. Descobrir el jardins del Dr. Armengol. Història del lloc, conèixer arbres i flors
del jardí.
3. Fer una sessió de Urban Sketching (dibuix del natural) pels voltants de
l’escola.
4. Conèixer la història de Can Baró
5. Descobriment del pont de Mühlbeg, orientació amb la brúixola (punts
cardinals) des de dalt del pont.

Activitats o sortides programades durant el segon trimestre
1. Passejada pel bosc del parc del Guinardó. Reconeixement d’arbres i
plantes. Observació de la natura. Gaudir de caminar pel bosc.
2. Gimcana dels serveis essencials del barri. Correus, farmàcia, ajuntament de
barri, CAP, biblioteca, zona esportiva.
3. Descobriment del Parc Güell. Història, elements principals, arquitectura.
Dibuix.
4. Descobriment de la biblioteca municipal. Activitats que s’hi fan, prestacions,
seccions diferents...
5. Meditació a la natura, parc del Carmel.

Activitats o sortides programades durant el tercer trimestre
Aquestes estan per determinar perquè voldríem que les proposessin els
alumnes.
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D.11 PROGRAMA “ L’ESCOLA FA ESPORT A LA CIUTAT”. INSTITUT
BARCELONA ESPORTS. OBJECTIU: Millorar el coneixement que tenen els
alumnes d’alguns esports i facilitar-hi la pràctica

Descripció del programa: A partir de les activitats esportives continuades durant
el curs com el programa “Ja nedo” i puntuals com la resta de les activitats descrites
facilitar la pràctica esportiva i gaudir de tots els beneficis que implica l’esport tant a
nivell personal com també la millora de les habilitats socials en relació al grup (
equip).
Objectius:
•

Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de
l'alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, segons la evolució
de la pandèmia.

•

Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives,
cercant la participació per damunt de la competitivitat.

•

Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant
l'accés de tots els nois i noies a la pràctica esportiva.

•

Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la
tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l'esforç
de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió, l'autogestió, la
cooperació, el treball en equip, entre d'altres.

•

Fomentar la pràctica regular d'activitats físiques i esportives i l'adquisició d'hàbits
saludables que contribueixin a un millor benestar.

•

Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la
gestió de les associacions esportives escolars de nova creació

Activitats:
“ Ja nedo”. Natació: 1r. cicle de Secundària 1 cop/setmana. 2n. Cicle de
Secundària i Pretallers quadrimestral
“En marxa fent esport” 2n Cicle de Secundària
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E. ASPECTES METODOLÒGICS, ORGANITZATIUS I D’AVALUACIÓ

E. 1. Comissions que funcionen al centre
COMISSIÓ

MESTRES

ESCOLES +
SOSTENIBLES

Jordi Sapena, Irene Garriga, Susagna Guillén, ,
Marisol Royuela, Xavi Vila, Nuria Lopez, Cande
Cuellar

ESCOLES
SALUDABLES

Consuelo Perez, Montse Campà, Assumpta
Riera, Montse Anglí, M.José Benavente, Mila
Lagar, Ariadna Codina.

FAMÍLIES

BIBLIOTECA

FESTES

MATERIAL
WEB

Anna Sandalinas, Blanca Baucells, Ana Lecina,
Montse Campà, Montse Anglí

RAMONA GUIU , ROSARIO GARCIA

EQUIP DOCENT (distribució de festes)

XAVI VILA, MARISOL ROYUELA

ARIADNA CODINA/ Mª JOSE
BENAVENTE

E. 2. Distribució de l' horari complementari del professorat
Les hores complementàries del professorat, es realitzaran de 8h a 9h, dilluns,
dimecres i divendres, i la tarda de dijous de 15h. a 16h. El professorat que no
realitza el servei de menjador pot fer l’hora complementària de les 14 h. a les 15h.,
si així ho comunica. Els dimarts que son les reunions setmanals de l’equip l’horari
és per tots de 8 a 9h.
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E. 3. Criteris d' elaboració dels horaris de substitucions de curta durada
Els criteris de substitucions a la nostra escola estan determinats per la tipologia dels
alumnes que hi ha a l' escola:
1. Si falta una tutora, la substituirà un/una especialista i/o tutor/a a la classe, en
preferència una persona que conegui el grup o que treballi amb ell o bé dos
educadors/es.
2. Si falta un/una especialista, substituirà la tutora corresponent o en defecte un altre
tutor/a.
3. Si falta un educador/a no es substituirà a no ser grups on hi hagi una major
complexitat.
E. 4. Tipologies d' agrupaments i desdoblaments dissenyats per
l' escola
Per fer una intervenció docent adequada a les necessitats individuals i de grup que
afavoreixi el desenvolupament de les capacitats que permetran als nostres alumnes
créixer com a persones, proposem formes d' actuació diverses:
• Reforç per part d’un/a educador/a dins l’aula.
• Reforç per part d’un/a especialista ( fisioterapeuta/ logopeda/
psicòleg) dins l’aula.
• Desdoblament del grup- classe a les àrees instrumentals.
• Desdoblament entre nivells del cicle pel treball en tallers
d’aprenentatge.
• Reforç d’un altre professional a les àrees de plàstica,
biblioteca/informàtica.
• Reforç a la resta d’ àrees segons necessitats dels grup.

E. 5. Avaluació dels alumnes
Com Equip docent del centre, entenem que l’avaluació ha de portar a la reflexió de
la nostra pràctica educativa i ha de formar part important del nostre treball.
Aquesta avaluació ens permetrà fer el seguiment dels processos d’aprenentatge de
l’alumnat i la detecció de progressos i dificultats que ens facilitarà l’adequació de la
59

PGA- 2021-2022

Programació general anual

nostra intervenció educativa a les necessitats dels alumnes.
Tindrem en compte:
Respecte a l’alumnat:
• La progressió i assimilació dels continguts i aprenentatges que es deriven de
cadascuna de les àrees.
•L’actitud de l’alumne/a de respecte cap a la pròpia feina i la dels companys.
• L’adquisició d’hàbits, capacitats i estratègies per a la resolució de tasques.
• L’ interès i la motivació per aprendre.
• L’adequació dels suports pedagògics adequats a les necessitats dels alumnes,
detallats en el PI.
• L’adequació de l’adaptació dels materials utilitzats segons les necessitats dels
alumnes (PI)
• La responsabilitat que demostrin als alumnes en relació a les tasques
encomanades a les àrees.
Respecte a la tasca docent desenvolupada:
• L’adaptació de continguts i processos a la situació i al ritme de l’alumne, que
queden recollits en el Pla de treball individual de l’alumne/a.
• L’acció docent i la metodologia emprada.
• El seguiment personalitzat dels diferents ritmes de maduresa considerant
diferents elements:
- Situació i possibilitats de cada alumne
- Dificultats detectades a l’alumnat i les necessitats educatives que es
considerin a partir d’aquestes.
- Ritme personal i desenvolupament integral de cada alumne/a.
- Procés formatiu que es vol desenvolupar
- La qualitat d’estímuls que s’ofereixen
- La relació amb la família
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DATES D’AVALUACIÓ I LLIURAMENT D’INFORMES:

REUNIÓ DE LA JUNTA
D’ AVALUACIÓ

LLIURAMENT NOTES/ INFORMES A LES
FAMÍLIES

Primera: 9 de desembre de 2021

22 de Desembre

Segona : 31 de març de 2022

8 d’abril de 2022

Tercera:

2 de juny de 2022

Última setmana de curs

E. 6. Planificació de les sortides escolars
La nostra escola té programades sortides i visites durant tot el curs, creiem que
l’aprenentatge ha de ser actiu, vivencial i engrescador; per tot això donem molta
importància a les sortides escolars, però per aquest curs aniran en relació a les
recomanacions que ens facin els sanitaris i Consorci d’ Educació.

Previsió sortides i activitats 1r. cicle de Secundària
Es treballarà per projectes de treball, a partir dels interessos, informacions prèvies i
motivació dels alumnes. Algunes de les visites , no estan previstes encara, ja que
estaran en funció de la evolució de la COVID-19.
Previsió de Sortides i activitats de l’aula de Pretallers.
L’ aprenentatge a les sortides programades dins l’ aula de Pretallers, acompleix un
doble objectiu; per un costat, conèixer les diferents alternatives a les sortides de
formació laboral, que s’ofereix des de l’ escola , així com també sortides
relacionades amb l’àmbit de treball que es realitza.
Les diferents sortides donen continuïtat a la formació laboral dels alumnes, estan
programades des de l’ inici de curs i es treballen també a l’àrea
d´ Orientació que treballen els dos tutors del grup conjuntament amb la psicòleg del
Centre.
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Així doncs, el calendari de sortides i activitats per aquest curs, vindrà
condicionat per l’evolució de la COVID-19.

E. 7. Planificació de les festes escolars:
Les festes tradicionals, celebrades sempre a l’escola, s’adaptaran a la nova realitat
i recomanacions/indicacions del Departament de salut i educació.
FESTA

TARDOR
CASTANYADA

ACTIVITATS
•
•
•

Planificació setmana de tardor
Decoració escola amb motius de tardor.
Cuina de tardor: Reconeixement dels
productes típics de l’època en els tallers
de cuina i a les classes.

•

Planificació festa, torn obert de
propostes on-line.
Càpsules nadalenques per visionat online.
Decoració de l’escola. Cada grup de
convivència estable decorarà la seva
planta.
Escape Room matemàtic

•
NADAL

•
•

•
CARNESTOLTES
/SETMANA
CULTURAL

•

•
SANT JORDI

•

Proposta oberta per a la celebració del
Carnaval o setmana cultural.
Gimcana matemàtica 1r. cicle.

Planificació setmana de Sant Jordi
(lectures, concursos ...)
Participació en els Jocs Florals.

DATA

Del 25 al 29
d’octubre

desembre

febrer

abril
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FESTA

PRIMAVERA
FI DE CURS

ACTIVITATS
•
•
•

COMIAT PRETA

•
•
•

Reunió on-line comissió festa i famílies
Planificació de la Festa final (“Festa de la
Primavera”)
Confecció del programa de la festa

Reunió comissió
Planificació durant el curs dels powerpoint fets per cada alumne/a.
Planificació del temps/espai i activitats
que es duran a terme amb els alumnes
en aquest dia.

DATA

(A concretar)

Últim dia del curs

F. FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT
La formació que es realitzarà al llarg d’aquest curs ens ha de proporcionar els
recursos necessaris per tal de desenvolupar els objectius proposats en aquesta
Programació Anual.
F.1. Formació en resposta a les necessitats del centre
DEMANDA

FORMACIÓ

PARTICIPANTS

Taller de reflexió sobre : La
transformació dels CEE en
CEEPSIR

CRP

Grup gestor 5
participants

Formació amb DUA: “ Disseny
Universal de l’ Aprenentatge”

CRP

Claustre
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G. ANNEXOS:
G.1. Calendari escolar curs 2021- 2022 i informacions lliurades a les famílies.
G.2 Quadern de gestió de l’aula ( Ed. Emocional): CerclAmiC

G.3 Aprenentatge- Servei
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G.1 Calendari escolar i informacions lliurades a les famílies

ESCOLA GAVINA CURS 2021- 2022
FUNCIONAMENT GENERAL
Com cada curs esperem compartir la vida de l’escola i aquestes informacions us
ho poden facilitar.
Adreça: Carrer Josep Serrano 59.
Barcelona 08024
Telèfon i fax: 93.345.81.16
Pag. Web:
blocs.xarxanet.org/escolagavina

www.osas.cat

Facebook: Escola Gavina OSAS
Instagram: escola.gavina
En les diferents xarxes podreu consultar el calendari de les activitats que s’aniran
fent durant el curs, també podreu trobar fotografies i treballs realitzats pels alumnes.
Hi trobareu també un apartat on podeu participar
activament, animeu-vos a fer-ho !!

1. CALENDARI ESCOLAR
L’ordre del Departament d’Ensenyament estableix el començament de les
activitats lectives el 13 de setembre de 2021 i l’acabament el 22 de juny de
2022.
Períodes de vacances i dies festius:

13 setembre Inici de curs
24 setembre ( Festa local, Mercè)

1r.
Trimestre

12 octubre (Pilar )
1 novembre (Tots Sants)
6 desembre (dia de la Constitució)
7 desembre ( dia de lliure elecció)
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8 desembre (Inmaculada Concepció)
23 desembre al 7 de gener -Vacances de Nadal
(ambdós inclosos)

2n.
Trimestre

28 febrer (dia de lliure elecció/ Carnestoltes )
11 d’abril al 18 d’abril -Vacances de Setmana
Santa (ambdós inclosos)

3r.
Trimestre

3 juny (dia de lliure elecció)
6 juny (2a Pasqua)
22 juny últim dia de curs

2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
Els centres d’Educació Especial tenen autoritzades pel Departament
d’Ensenyament les modificacions del currículum de cadascuna de les etapes com
a referent per elaborar el projecte curricular.
La distribució dels cursos a les dues etapes educatives i Projecte de Diversificació
Curricular (PDC Pretallers), seguint les recomanacions del Departament
d’Educació i Salut i degut a la importància de la traçabilitat de casos possibles de
covid-19, serà amb grups estables de funcionament.
Tots els alumnes seguiran un itinerari educatiu personalitzat i mantindran el curs
que els hi correspon, tot i formar part d’un grup estable de convivència.
Grup estable de funcionament: 1r. Cicle ESO
•
•
•

GRUP A
GRUP B
GRUP C

Grup estable de funcionament 2n cicle d’ESO:
•
•

GRUP A
GRUP B

Grup estable de funcionament PDC Pretallers
•
•

GRUP 1
GRUP 2
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3. HORARI ESCOLAR

Aquest curs els tres grups estables de funcionament mantindran el mateix horari
que el curs 20-21, aprovat pel Consell Escolar de Centre i per Consorci ’Educació.

4.-ENTRADES I SORTIDES

Per tal de mantenir la distància de seguretat recomanable entre els alumnes a
l’entrada i sortida de l’escola, continuarem utilitzant diferents accessos: la rampa i
les escales.
No serà necessari prendre la temperatura a l’entrada i es farà només en cas de
detectar algun símptoma compatible amb la Covid, en casos concrets.
Es recomana a les famílies que accedeixin a l’escola amb cita prèvia i intentant
evitar l’hora d’entrada dels alumnes.
Així, l’entrada dels grups estables de funcionament serà la següent:

Accés

Grup

Horari
entrada

Horari sortida

Horari sortida

(pels alumnes que no

(menjador- pati)

es queden a dinar)

RAMPA

ESCALES

1r. Cicle
ESO
9’00 hores
Grups A,B,C

14’00 hores

15’00h-16’00h

2n Cicle
ESO
Grups A, B

9’00 hores

14’00 hores

15’00h-16’00h

PDC(Pretallers) 9’00 hores
GRUP 1
GRUP 2

14’00 hores

15’00h-16’00h
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5. QUADRE PEDAGÒGIC

Les reunions informatives de començament de curs seran individuals o en grup, segons
els diferents cicles. En cas de ser en grup, es mantindran en tot moment les mesures de
seguretat i prevenció proposades pel Departament de Salut i Ensenyament.

Les entrevistes individuals sigui amb els tutors/es o especialistes dels vostres fills/es,
les podeu concertar tant vosaltres com els professionals del Centre.
Per posar-se en contacte amb les persones que tenen la tutoria de les classes, o
amb els especialistes es demana prèviament trucar per telèfon.

Tutories de Secundària/ Primer Cicle
•
•
•

Grup A:
Grup B:
Grup C:

Mª José Benavente
Amparo Sánchez.
Rosario García.

TUTORES SUPORT: Marta Mahadas/ Alba Gracia / Montse Campà

Tutories de Secundària/ Segon Cicle
•
•

GRUP A: Candelas Cuéllas / Jordi Ros
GRUP B: Núria López

Tutories de PDC (Pretallers)
•
•

Grup 1: Esther Cosín, Susagna Guillén.
Grup 2: Irene Garriga, Ana Lecina

Educadors/es
•
•
•
•
•
•

Xavier Vila
Anna Sandalinas
Ariadna Codina
Consuelo Pérez
Jordi Sapena
Lucía Hernández
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Especialistes
•
•
•
•
•
•

Assumpta Riera
Ramona Guiu
Mila Lagar
Conxi Aznar
Marisol Royuela
Pilar Vega

Logopeda
Logopeda
Educadora física i psicomotricista
Psicòloga
Fisioterapeuta
Treballadora Social

Administració
•

Sira Santiuste

Secretària

Equip Directiu
•
•
•

Montse Campà
Susagna Guillen
Ana Lecina

Directora Tècnica
Sots- Directora
Cap d’Estudi

6.-MESURES EXTRAORDINÀRIES PER LA PREVENCIÓ DE LA COVID-19.
Tot i la relaxació d’algunes mesures degut a la millora de la situació i tenint en
compte que aquestes instruccions poden variar, iniciarem el curs 2021-2022 amb
les següents mesures:
•

Els alumnes hauran de portar mascareta obligatòriament durant tota la
jornada escolar. També en els canvis d’espais i en la lliure circulació per
l’escola, només se la podran treure en el pati si comparteixen l’espai amb
el seu grup bombolla.

•

Tots els espais de l’escola disposaran d’ infografies recordant les
instruccions i senyals de
direcció per facilitar la circulació per l’escola sense aglomeracions.
•

L’escola disposarà a les diferents classes i espais de gel hidroalcohòlic i
tovalloletes de paper d’un sol ús, per tal de desinfectar-se durant la jornada
escolar.

•

En cas de que l’alumne presenti símptomes de covid-19, s’haurà de quedar
a casa. Si es detecta un cas a l’escola, s’avisarà a la família i es seguirà el
protocol d’actuació.

•

L’escola disposa d’un Pla d’actuació pel curs 2021-2022 en el marc de la
pandèmia, del qual s’informarà Inspecció Educativa, es presentarà al
Consell Escolar i es compartirà a la pàgina web de l’escola. Aquest Pla
d’Organització pot ser susceptible de canvis segons l’evolució de la situació.
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7.-SERVEI DE MENJADOR
El servei de cuina està a càrrec del càtering Camposestela, és per tant necessari
saber el número de menús que hem d’encarregar diàriament.
Pel bon funcionament del servei de menjador, s’ha de notificar a primera hora del
matí, abans de les 10 h si hi ha alguna variació, com règim o que algú no es quedi
a dinar.
Si cal canviar el menú de l’alumne s’haurà de portar el
corresponent certificat mèdic.
Els alumnes que portin carmanyola de casa hauran de
portar també tots els estris necessaris pel dinar
(coberts, got, tovalló,...).
En el servei de menjador es seguiran les indicacions
recomanades per Salut.
8.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Les activitats que es faran aquest curs, depenent de l’evolució de la pandèmia
seran :
•
•
•

Natació per a tot l’alumnat al Poliesportiu Euròpolis.
Activitats didàctiques, esportives, sortides i excursions.
Estada de fi de curs, pels alumnes de PDC 2 que es realitzarà entre els
mesos de maig i juny de 2021, com hem dit, depenent de l’evolució de la
pandèmia.

La natació, com activitat per aprendre a nedar i com a esport, la realitzaran tots els
grups:
•

Alumnat del 1r. cicle d’ESO dilluns de 13 a 14h. al Poliesportiu Europolis
c/. Sardenya ,549, durant tot el curs

•

Alumnat de 2n Cicle d’ESO dimecres de 13 a 14h. al Poliesportiu
Europolis del c/ Sardenya, 549, d’octubre a gener.

•

L’alumnat de PDC (Pretallers) dimecres de 13 a 14h. al Poliesportiu
Europolis del c/ Sardenya, 549, de febrer a maig

L’ inici de l’activitat de natació serà en el mes d’octubre.
D’altra banda i també depenent de l’evolució de la pandèmia, es faran les sortides i
les excursions relacionades amb la tasca escolar que s’està duent a terme, els
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canvis estacionals, les festes o les que pel seu contingut d’interès cultural semblin
adients.
L’alumnat podrà participar de les activitats complementàries segons el seu Pla
Individualitzat de treball i sempre i quan tingui una actitud adequada, per garantir la
seguretat del propi alumne/a i la dels seus companys.
Mòdul esportiu: complementarà l’activitat d’educació física realitzada a l’escola.
Oferirà noves activitats i d’altres ja realitzades el curs anterior. Les activitats esportives
queden pendents de ser concretades.
9.-EQUIP I MATERIAL

Els alumnes han de portar una bata, els mestres establiran la periodicitat del canvi.
Es farà servir per activitats de plàstica i tallers.
Tot l’alumnat ( primer cicle, segon cicle i PDC (Pretallers ) ha de portar una caixa de
mocadors de paper.
L’escola posarà a disposició dels alumnes tovalloletes de paper per eixugar-se les
mans, els alumnes aquest curs no han de portar tovallola de roba.
És obligatori portar una mascareta de recanvi dins d’una bossa de roba i recomanem
portar una ampolla d’aigua o preferiblement cantimplora reutilitzable.
Els dies d’excursió o quan es faci el viatge, es donarà la llista de les coses que cal
portar.
Per l’activitat de natació cal portar: banyador, tovallola de bany, bossa, muda,
casquet (gorro) de bany i xancles.
Pel mòdul esportiu, psicomotricitat i educació física, han de portar l’equip de gimnàs
posat. Cal que portin la samarreta de l’escola per realitzar aquestes activitats
esportives i en acabar hauran de tenir una altra samarreta per canviar-se-la.
Quan a material general de l’aula, els alumnes disposaran d’un material d’ús
personal i no compartit (bolígrafs, llapis, goma, maquineta,...). El material general es
compartirà amb els companys del grup estable.
Els alumnes han de portar una motxilla per les seves coses, material, agenda,
estoig, carpeta de deures, etc.
En alguns cursos s’utilitzaran de forma individual alguns quaderns de treball, llibretes
i llibres de lectura que us comunicaran els tutors/es en el moment que els necessitin.

10.- RECOMANACIONS I NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA
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•

Tal com s’indica a les últimes recomanacions del Departament, els alumnes no
podran assistir a l’escola si presenten algun símptoma compatible amb la Covid
19 ni si presenten febre.

•

Aquest curs, juntament amb les autoritzacions lliurarem a les famílies la
declaració de responsabilitat sobre la Covid 19 que hauran de signar els pares o
tutors a començament de curs.

•

Pel bon funcionament de l’escola es demana a les famílies i/o tutors dels
alumnes ser puntuals tant a l’hora d’entrada com de sortida.

•

Insistim en la necessitat d’avisar a l’escola quan s’hagi previst no venir un dia
determinat, sobretot quan els alumnes vénen sols. Es recorda a les famílies i
tutors que en el cas que els alumnes no puguin assistir a classe, pel motiu que
sigui, ho notifiquin telefònicament a primera hora del matí.

•

En el cas d’alumnes que hagin estat malalts
per un període superior a 3 dies, han de portar
el justificant mèdic conforme no han pogut
assistir a l’escola.

•

En el cas de que una persona diferent de l’habitual vingui a recollir a un
alumne/a, cal la corresponent autorització dels pares o tutors.
•
•

Els alumnes que hagin de marxar durant la jornada escolar, hauran de tenir
el permís signat de la família, a través de l’agenda o nota.

•

Aquells alumnes que hagin de prendre medicació en horari escolar, cal que
portin escrit a la capsa el nom de l’alumne la dosi i l’hora d’administració.
Sempre haurà d’anar acompanyada de la corresponent autorització i la
recepta mèdica, que s’haurà de donar a la secretaria del centre. En el cas
d’alumnes que vinguin sols, caldrà comunicar-ho per telèfon, a primera hora
del matí.

•

Al llarg del curs les famílies rebran informacions, notificacions i autoritzacions,
relacionades amb les activitats que complementen la feina a l’ escola. És molt
important que les llegiu amb atenció i en cas de haver-les de retornar a
l’escola les signeu, el més aviat possible. No podrà sortir cap alumne de
l’escola sense autorització dels seus pares o tutors legals.

•

Des de l’escola s’incentiva el consum de fruita . Tots els alumnes podran
portar fruita o entrepà per a l’hora d’esmorzar.
Recomanem fer servir embolcalls sostenibles i
evitar el paper d’alumini i el plàstic.

•

Recordem que les begudes energètiques i refrescos no estan
permeses en el recinte escolar.
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• Els nois i noies que poden venir i marxar sols de
l’ escola hauran de tenir un permís dels seus pares o tutors per fer-ho. És per això
que els donem una autorització que hauran de complimentar.
• Per la bona convivència i relació de l’alumnat es recomana portar roba
adequada per les activitats que es duran a terme a l’escola.
• No està permès portar samarretes que facin al·lusions a hàbits nocius i /o fets
discriminatoris.
• En cas de portar gorra s’utilitzarà fora del recinte escolar .
• Cal lliurar el mòbil a la tutor/a a les entrades del matí a l’aula.
• Per altres consultes a la normativa la teniu a la vostra disposició a l’escola.

Aquest curs 2021- 2022 que ara comença, serà un curs variable i probablement ens
haurem d’anar adaptant a la situació canviant que suposa l’evolució de la pandèmia.
L’escola us mantindrà informats dels canvis d’instruccions que ens faci arribar tant el
Departament com de Salut i que suposin un canvi en el funcionament de l’escola.
L’equip docent.

Barcelona, setembre de 2021

G.2 PROJECTE CerclAmiC
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Quadern de gestió de centre

PROJECTE
CerclAmiC
CURS 2021-2022

ESCOLA

GAVINA
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1.Quadern de gestió de centre.
Projecte CerclAmiC. Què és?
A l'Escola, portem uns quants cursos, ( 5 en concret), que ens plantegem com i
què podem fer per millorar la gestió a l’aula i què l'alumnat sigui una part activa en
aquest procés.
Es realitza per part de tots i totes un esforç molt important per anar avançant en el
desenvolupament de la persona.
Per poder desenvolupar aquest objectiu, imprescindible a la nostra tasca diària i
arrelar valors positius en el nostre alumnat, considerem fonamental que ells formin
part activa a l’escola, per generar canvis, creguin amb les pròpies possibilitats i
puguin tenir un reconeixement per part de les persones del seu entorn, grup classe
o en altres grups de l’escola. El quadern de gestió de l’aula, té en compte aquests
objectius i per aquest curs hem pensat en denominar en el projecte com a:
CerclAmiC
En el quadern de gestió es van marcar uns objectius globals que es van repetint
i d’altres més específics per cada curs.
Com a objectius globals del projecte varem definir els següents:
Millorar les ganes d’aprendre dels nostres alumnes.
❖
Millorar el clima a les aules i al centre.
❖
Cohesionar i sistematitzar l’actuació de tots els docents en les accions
❖
acordades.
Cohesionar i coordinar les mesures acordades en els Plans individualitzats,
❖
per definir els suports necessaris a l’hora de suprimir les barreres d’accés al
coneixement.
Millorar i afavorir accions per a la participació de l’alumnat a la vida de
❖
l’escola.
Millorar i facilitar formes per a la millora de la implicació de les famílies.
❖
Les bases del quadern, CerclAmiC, queden definides durant les primeres
setmanes del curs d’una forma més intensa, ja que és important fer-ho a l’inici .
Intentem posar les bases per construir l’esforç que haurem de fer entre tots i totes
per aconseguir un millor benestar emocional i millorar la implicació dels alumnes a
la vida de l’escola.
La gestió d’aula, que es proposa en el Projecte CerclAmiC, és el procés en
què la comunitat educativa del centre, docents, famílies i alumnes s’esforça
per aconseguir uns objectius comuns.
A l’aula es creen diferents agrupacions, espais, temps, relacions, materials,
metodologies i aprenentatges. Donem prioritat i rellevància a l’adquisició de
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comportaments adequats, amb la finalitat de crear un bon clima que faci possible
millorar la convivència, creant un clima de respecte per anar progressant en la
motivació , tranquil·litat, ganes d’aprendre, a la mida de les possibilitats i realitats
dels alumnes.
Entenem que treballem per aconseguir entorns més favorables a l’adquisició
d’habilitats socials bàsiques i que la gestió en la resolució dels conflictes formarà
part de la vida del dia a dia a l’escola.

2. Com ho farem?
Durant les primeres setmanes de classe fem el plantejament del projecte als
alumnes, per anar creant el clima de comunicació necessari a l’aula, pel que
realitzarem activitats i dinàmiques de coneixement i de cohesió.
Hem de tenir en compte que cal integrar als alumnes nous a l’escola i que els
altres alumnes encara que potser no han canviat de grup classe, si que tenen
canvis de companys en el cicle, amb qui es relacionaran, no només en els patis
sinó també a les sortides, tallers, crèdits... pel que SI es considera convenient
també fem alguna dinàmica de cicle.
Durant aquestes primeres setmanes, l’equip docent avaluarà les necessitats de
cada grup.
Dedicarem temps d’aquestes primeres setmanes a :
2.1 Normes ( treballarem la necessitat, les normes han de ser compreses, els
alumnes han de pensar i conèixer les conseqüències del compliment i de
l’incompliment.. per treballar la seva interiorització.)
2.2 Dinàmiques de grup
En funció del grup d’alumnes adaptarem l’horari que dediquem als punts anteriors
i adaptarem les activitats al nivell que poden assolir els nostres alumnes.

2.1 Les normes
Les normes serveixen per regular la convivència dins de l’aula, per poder avançarnos als conflictes i saber com hem d’actuar en cada moment i per donar seguretat
i confiança. També han de servir per definir els límits i explicitar el comportament
que s’espera de tots i totes, perquè comprenguin i sentin les normes com a
pròpies i necessàries. És important reconèixer l’esforç que realitzem per respectarles, perquè afavoreixen en el grup, no només a una persona.
La proposta és que els mateixos alumnes poguin treballar conjuntament
l’autoregulació de les normes. Depenent de les orientacions del Departament de
salut i ensenyament en el marc del desenvolupament de la pandèmia si es pot
voldríem per aquest curs que: Els alumnes més grans participaran un cop al mes a
les assemblees de les altres classes, amb l’objectiu de reflexionar sobre el
compliment de cuidar les coses que son de tots i vetllar perquè les expectatives
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proposades puguin complir-se . Valorant l’esforç tant a nivell individual com de
grup classe per aconseguir els objectius proposats.
La intenció és establir una comissió de convivència, on els alumnes més grans de
manera voluntària formaven part. La proposta és que un cop a la setmana es
reuneixen amb 2/3 professionals per pensar activitats, dinàmiques, crear materials,
concursos, decoracions solidàries... que incentiven la millora de la convivència. A
la vegada que gestionaran les propostes que es facin a les diferents assemblees
per portar a terme l’activitat de Divendres Compartits. ( Si es poden barrejar les
unitats de convivència estable). Si no és possible fer-ho de forma presencial
podríem fer les reunions en format videoconferència amb els alumnes que puguin
utilitzar aquest mitja.
Cada mestre/a dissenyarà el pla de gestió del dia a dia de l'aula amb els alumnes
a la mida de les possibilitats de participació dels nois i noies, de forma proactiva,
animant a aconseguir l’esforç per aconseguir un bon clima de convivència amb
unes bases comunes i compartides amb la resta del professorat.
Dins l’entorn de l’aula definirem les expectatives amb l'alumnat, respecte al
comportament adequat que s’ha de mostrar en els diversos espais. Dos/ tres
expectatives son suficients i les redactem en termes positius: "Hem de parlar en
veu baixa al pujar i baixar escales", "Hem de cuidar la decoració de
l’escola”...d’aquestes normes la comissió fa murals amb frases- dibuixos ,
pictogrames ( el que vulguin) i quan estan fets les pengem en un lloc preferent on
tots els alumnes tinguin accés visual. Les revisions mensuals son, sobre el
compliment de les expectatives que cada classe s’ha marcat.

Farem servir diferents estratègies per implicar i explicar als alumnes la importància
del compliment d'aquestes expectatives: reunions de classe, assemblees, familiars
o persones que venen a explicar les normes que han de seguir en el seu lloc de
treball, elaborem murals… Important és que l’alumnat prengui part, s’impliqui en
entendre la utilitat i les formuli en veu alta.
El reconeixement social positiu de l’esforç que es realitza en aconseguir
resultats, per petits que siguin, és una eina valuosa que afavoreix el
creixement personal de l’alumne/a.

Eines valuoses per una gestió d'aula efectiva i afectiva:
●
●
●
●
●

Reconeixem l’esforç
Pensem en conseqüències positives,
Oferim una mirada capacitadora,
Intentem oferir un somriure, una paraula amable...
Exposem els treballs fets, a les parets de l’escola i xarxes socials.

Pels alumnes que tenen més dificultat per regular el seu comportament, els hi és
més difícil entendre la necessitat de seguir les normes generals del centre i les
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específiques de l’aula. Amb aquests alumnes hem de disposar de més temps per
anar incorporant-les i els professionals haurem de treballar de forma individual
amb els suports individuals, la necessitat de les normes, les possibles
conseqüències i el fet d’entendre que són beneficioses i que el benestar en el
grup el construïm entre tots i totes.
Pels alumnes que necessiten de més suport per les dificultats que presenten
a nivell de regulació de la conducta, utilitzarem el Pla individual per a la
millora de la conducta i/o contracte pedagògic ( seguiment setmanal). Tenir
en compte per aquests alumnes l’abordatge terapèutic de la seva conducta.
El clima d'aula
Crear un clima adequat és preparar l'escenari on es desenvolupa l'acció educativa.
Buscar equilibri dins la classe és crear i construir entre tots espais segurs i
favorables on els alumnes poden saber que se n'espera, on cada dia se'ls acull, on
s'estableixen rutines, horaris, programacions i activitats que anticipen i fan possible
predir el que passarà al llarg de la jornada escolar. L'anticipació és una estratègia
metodològica molt potent que ens ajuda i ajuda en els alumnes a estructurar i
organitzar el dia a dia escolar. Perquè una jornada escolar flueixi tranquil·lament i
amb un bon clima és necessari tenir ben planificada la sessió abans de començar
a treballar amb l’alumnat. Pel que hem de tenir programades i preparades les
activats escolars, així com ajustar les expectatives a les possibilitats de l’alumnat,
ens hem d’assegurar que els alumnes disposen del material necessari i adequat, i
explicarem què poden fer els alumnes quan hagin acabat les tasques
encomanades. També tenim pensades activitats alternatives per alumnes
amb més dificultats per a la regulació de la conducta i que reflectim en el
Plans de treball individualitzat.
A l’inici de la jornada escolar oferirem a tots els alumnes activitats que es puguin
realitzar autònomament amb èxit, proposarem diferents possibilitats de portar-les a
terme: individualment, amb algun company…, i oferirem diferents tipus de
materials de suport i d’ampliació.

Quan comencem la jornada, regulem l’esforç. Acollida matinal.
- Intentarem tenir la feina preparada considerant diferents vies i nivells per a
l’adquisició dels aprenentatges.
- Saludem els alumnes pel seu nom tot buscant la seva mirada.
- Comencem treballant conceptes que ja estan adquirits.
- Oferim diversos camins per obtenir la felicitació i el reconeixement.
- Comencem el dia comunicant com ens sentim : “avui estic…”.
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- Ens proposem dir alguna felicitació en cada període de classe.
- Intentem dir alguna frase positiva per cada correcció que s'hagi de fer.
- Considerem que els primers comentaris de la jornada molts cops
determinaran la base de la conducta posterior.

Les transicions
Un dels moments més complicats de la jornada escolar són les transicions, canviar
d'una tasca a l'altra, canviar d'espai, canviar de professional…; són moments que
sovint no es planifiquen ni es programen en l'àmbit educatiu i molts cops són
espais on es generen molts conflictes.
És recomanable ensenyar transicions efectives, dissenyar estructures i
procediments d'actuació que redueixin la possibilitat de conflicte, organitzar-les
tenint en compte que el que volem és facilitar el retorn a la tasca.
Per tot això, comencem el dia oferint activitats significatives i experiències
gratificants per ajudar a crear un clima de seguretat i confiança, que doni més
possibilitats d’acabar amb èxit la jornada i fer que l’alumnat s’impliqui i mostri
interès per aprendre tot gaudint de benestar emocional.
L'estructura física de l'aula
L'estructura física de l'aula ha de donar significat a l'entorn, ha de fer que sigui
interessant, motivadora, segura i agradable.
S'ha d'adaptar als diferents estils d'aprenentatges dels alumnes i a les seves
peculiaritats i respondre a l'atenció personalitzada i en grup. Ha de proporcionar
oportunitats de desenvolupar activitats paral·leles, homogènies, individuals i
cooperatives i fomentar l'autonomia dels alumnes.
Quan planifiquem l'estructura física tenim en compte les diferents edats, les
necessitats i els interessos dels alumnes. No és el mateix pensar en un aula per a
alumnes del 1r. cicle de secundària que per a alumnes d’edats de TVAL. Però el
que va bé a tots és l’estructura i l’ordre que s’estableix a l’aula.
Procurem tenir cura i control dels estímuls, la llum, la temperatura, el soroll, la
distribució del mobiliari, el material…, per facilitar un ambient confortable i distès.
Un espai estructurat eficaçment té en compte les necessitats conceptuals i
sensorials, facilita l'adaptació a l'entorn i promou l'aprenentatge i l'autonomia.
Per tot això és important cuidar l’ordre a l’aula, pel que marcarem uns espais
organitzats on els alumnes han de saber el lloc de cada cosa i fixem un dia a la
setmana per entre tots i totes endreçar els espais de la classe.
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Alguns indicadors per saber si els alumnes s'impliquen i s’esforcen en la
gestió de l'aula
Alumnes:
1.
2.
3.
4.
5.

Mostren interès i s’han involucrat en la feina?
Saben què se n'espera d'ells? Perceben d'una manera clara les expectatives?
Hi ha temps perdut, de confusió, no saben el que han de fer?
Hi ha cooperació entre ells quan treballen?
Es tenen respecte els uns als altres i respecten el material?

Entorns favorables
Entenem per entorns favorables els que són previsibles, coherents i positius.
Horner (2008), quan parla del suport conductual positiu, diu que "un dels objectius
que cal aconseguir és la creació d’un entorn educatiu afectiu, previsible, coherent,
positiu que promogui l’autonomia dels alumnes i afavoreixi les conductes
adequades que permetin el desenvolupament correcte del procés educatiu".
Aquest objectiu és general i molt ampli, però pot anar concretant-se en el dia a dia
de l'aula. Un entorn d’aula previsible i coherent ens permet acordar i transmetre
expectatives acadèmiques i conductuals adequades a les capacitats i
característiques dels alumnes, establir conseqüències coherents a les conductes
problemàtiques i ensenyar procediments per poder aprendre hàbits i rutines tant
d’aprenentatges com de conducta.
D’aquesta manera els alumnes saben el que han de fer i el que se n’espera i es
facilita que puguin preveure el que passarà.
Aquest entorn, també permet donar respostes coherents a les conductes
desajustades i ensenyar procediments per aprendre hàbits i rutines encaminats a
l'adquisició de la conducta desitjada. D'aquesta manera els alumnes van adquirint
la seguretat de saber el que se n'espera i els permet preveure les conseqüències.
Un entorn que sigui previsible i coherent dóna la possibilitat de construir
conjuntament espais educatius tranquils que transmetin confiança perquè els
alumnes puguin sentir-se segurs i acompanyats en el seu procés d'ensenyamentaprenentatge.
Per tot, facilitem espais de relaxació dins de l’aula ( segons les necessitats del
grup) o espais dins de l’escola ( espai de calma, on l’alumne/a troba silenci en el
moment que acudeix a l’espai ( pati, espai de calma), i marquem aquest espai amb
el propi alumne/a, delimitem quin serà l’espai més adequat i ho reflectim en el Pla
individualitzat.

Qualitats de l'entorn educatiu (Horner, 2008)
Els professionals treballem per intentar aconseguir:
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Reconèixer l'alumne/a com a persona des de la cooperació i la responsabilitat.
Tenir presents tots els recursos dels alumnes afavorint una mirada positiva.
Entendre la singularitat de cada nen/nena, noi/noia.
Reconèixer sistemàticament la conducta adequada.
Reconèixer les fortaleses dels alumnes.
Valorar cada petit esforç.
Fer servir models assertius de comunicació i reforçar les accions apropiades.

Els professionals hem d’intentar evitar:
●
●
●
●
●
●
●

Invalidar les demandes dels alumnes.
Expressar comunicacions culpabilitzadores i amenaçadores.
Exposar davant de tots les dificultats de l'alumne.
Exposar a altres professionals del centre davant dels alumnes ( ni que sigui
amb veu baixa ),els comportaments poc adequats que ha tingut l’alumne/a.
Donar per fet que l'alumne sempre pensa i intervé inadequadament.
Comparar desfavorablement les capacitats dels alumnes.
Desqualificar o ridiculitzar els alumnes.

Pels alumnes amb més dificultats de regulació de la seva conducta preveiem dins
d'aquest entorn algunes característiques més personalitzades i més ajustades
amb l'objectiu que els ajudin a gestionar millor la seva conducta en el dia a dia
escolar. Establim el Pla de conducta individualitzat per assenyalar les mesures
acordades i els suports personalitzats que oferim a l’alumne/a. Aquest pla ha de
ser comunicat a la família i la família signar l’acord.

L'entorn favorable és aquell on:
● La comprensió clara de les dificultats de l’ordre relacional, que tenen els
nostres alumnes, és el primer objectiu que hem de tenir com a professionals.
● L’entorn ajuda a mantenir la coherència per poder ajudar a pensar de la forma
més clara possible..
L’entorn ajuda a identificar les situacions que provoquen malestar en l’alumnat.
●
Els adults identifiquen els senyals d’advertiment i actuen en conseqüència.
●
Els adults poden determinar i preveure quines situacions provoquen malestar.
●
Totes aquestes claus anteriors van encaminades a que l' alumne/a no
percebi l’entorn escolar com a “TENS, HOSTIL I CONFLICTIU.”
Dins d'un entorn favorable és important tenir cura de començar i acabar la jornada
escolar d'una forma satisfactòria i gratificant per a tothom. Amb alumnes amb
dificultat per a la regulació emocional, fem un acolliment més personalitzat que
transmeti benestar, seguretat i confiança. Donar el "bon dia" dirigint-se a l'alumne
pel seu nom el fa sentir bé i acollit/da.
En l'àmbit curricular, el fet d'anar graduant les dificultats de la tasca i preveure
diferents camins per portar-la a terme fa que els alumnes confiïn en les seves
capacitats i desenvolupin una bona autoestima.
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També tenim cura de les relacions que s'estableixen dins d' aquest entorn. Les
relacions positives influeixen en l'aprenentatge i donen peu a la creació de noves
vinculacions que a poc a poc van donant un sentit a la vida i sobretot pels alumnes
més vulnerables.
El mestre és el model i la persona significativa que té una influència important
respecte a la manera adequada de relacionar-se i comportar-se.
Poder oferir afecte i límits per part de la tutora i de tots els professionals del centre
ajudar a anar creant les condicions necessàries pel desenvolupament d' un bon
clima relacional i educatiu dins del centre i de l'aula.
La construcció d' aquesta relació se sustenta en l'empatia, la sensibilitat, la
capacitat de lectura emocional pedagògica i la capacitat de buscar solucions i
mobilitzar recursos.

Necessitat del treball conjunt de l'equip docent
La cultura de l’escola està formada per les creences i les conviccions bàsiques del
professorat i de la comunitat educativa en relació amb l’ensenyament i
l’aprenentatge de l’alumnat i amb el funcionament del centre. Més enllà d’incloure
només els sistemes d’ensenyament i aprenentatge del centre, la cultura de l’escola
inclou també aspectes com les normes, que afecten la comunitat educativa, els
sistemes d’informació i comunicació, les relacions entre el professorat o entre el
professorat i les famílies, o altres valors compartits pels membres de la comunitat
(Huguet, 2006).
Una bona gestió de centre ha de preveure el benestar de TOTHOM: docents,
alumnes, famílies i altres implicats en l’educació.
L’acció conjunta de tot l’equip educatiu, amb la seva perspectiva global de centre i
la concepció educativa inclusiva, integradora, respectuosa i activa, ha de treballar
per trobar elements comuns que ajudin a unificar criteris per a l’elaboració de les
normes de convivència i treball. Aquestes normes estan destinades a afavorir un
bon clima escolar i una cultura de centre que influeixi sobretot en l’alumnat i també
en tota la comunitat educativa.
Per portar a terme una gestió d’aula efectiva dins del centre tot l’equip docent
treballa conjuntament en l’elaboració de normes comunes destinades a potenciar
l’eficàcia dels aprenentatges i la gestió de les relacions dins de les aules. En els
plans de treball individualitzats per a la millora de la conducta, establim
pautes d’actuació comunes i consensuades que donen lloc a la menor
improvisació possible. Contràriament, la discrepància i la desigualtat de
criteris dins l’equip docent fa més vulnerable la capacitat del mestre influir
positivament sobre els seus alumnes.

Sis normes per fer normes:
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Tenir poques, definir i ensenyar de 3 a 6 expectatives per la classe.
Expressar-les en positiu, fàcils de recordar i penjar-les a l’aula (reforçar amb
imatges). que siguin fàcils de recordar.
Coherents amb les normes i expectatives de tota l’escola.
Que responguin a les necessitats de la classe i al que es vulgui aconseguir
dels alumnes.
Negociar-les amb els alumnes i explicar-les a les famílies i/o tutors/es.
Ensenyar-les i practicar-les directament.

Entre intentem trobar els procediments que més s'ajusten a la realitat del centre i
del nostre alumnat per posar-les en pràctica. Després de cada etapa i cada cicle
es consensuen i s’adapten les normes, els procediments i les expectatives d'una
forma progressiva i coherent.
Les normes són les mateixes des de la primera classe fins a l’aula de
Pretallers, les expectatives, l’exigència i els procediments per ensenyar-les
s’han d’ajustar a les diferents edats. Valorarem l’esforç que fem entre tots
per aconseguir bons resultats de grup i personals.
Les graelles per recollir i consensuar les normes són senzilles, és important
recollir:
●
●

Les normes redactades en positiu. "Estem asseguts mentre treballem".
Les conseqüències del seu incompliment. "Temps asseguts sense fer res".
( Les conseqüències es poden pactar amb l’alumnat per implicar-los en la presa de
decisions del grup)
●
Com les ensenyem i com les practiquem. "Visitem les altres classes mentre
treballen. Veiem filmacions. Role-playing"
●
Recollim comentaris reforçants i felicitacions. Cal felicitar per: centrar-se en
el treball, aixecar la mà, estar en silenci… Reforcem: "M’agrada que treballis tan
tranquil", "ho fas molt bé", "la teva feina és cada vegada més polida"...

Aquest curs tal i com hem dit abans, ens agradaria posar en marxa la comissió de
convivència formada per alumnes i professorat si les condicions de la pandèmia
ens ho permeten. La idea seria reunir-se periòdicament, per prendre acords,
adoptant decisions, fomentant valors, mantenint espais...recordant les
expectatives que s’havien marcat a cada classe. A més de dinamitzar les
diferents propostes sorgides de les assemblees de classe per realitzar l’activitat de
Divendres Compartits.
Varem acordar entre tots els mestres els procediments que faríem servir .Per tant,
va ser necessari posar-se d’acord i comprometre’s col·lectivament en les
decisions i l'aplicació dels procediments. Només amb aquest esforç conjunt
podrem parlar d’entorns favorables, positius, coherents per a tots l’alumnat i
sobretot per als més vulnerables.
Alguns indicadors per saber si els docents ens impliquem en la gestió de
l'aula

83

PGA- 2021-2022

Programació general anual

Docents:
●
●

Hem preparat la feina tenint en compte la realitat del grup?
Expliquem clarament l’objectiu, el propòsit de la classe, la sessió o
l’activitat?
●
Ensenyem i practiquem un procediment i unes rutines?
●
Sabem com motivar-los, felicitar-los, i perceben els alumnes que estem al
seu costat?
●
Reconeixem l’esforç per petit que sigui?
●
Compartim coneixements, estratègies i projectes amb altres docents o
només els neguits i queixes?

2.2 Dinàmiques de grup. Construïm l’educació
emocional.
El curs passat a les dinàmiques per tenir un millor coneixement dels nostres
alumnes, varem també incorporar a aquestes, el treball de les emocions.
Treballar la intel·ligència emocional a l’aula té molts beneficis, com per exemple:
Disminuir l’ansietat.
Control de l’estrès.
Gestió dels conflictes.
Millora l’autoestima.
Més desig d’esforçar-se cap a la consecució d’uns objectius.
Més èxit acadèmic, millora la capacitat d’esforçar-se per aconseguir
resultats individuals i de grup.
●
Augmenta la tolerància a la frustració.
●
Equilibri emocional.
●
Menys conflictivitat.
●
Millora les habilitats socials.
●
Més salut mental.
●
Millorar l’empatia.
●
Millor comportament prosocial.
●
●
●
●
●
●

Per què tenen problemes emocionals els nostres alumnes? Llistat
dels problemes emocionals que detectem actualment a les aules. Als alumnes :
●
●
●
●
●
●

Els costa identificar les pròpies emocions.
No saben expressar els propis sentiments.
Els hi costa posar paraules a les emocions o sentiments
Els costa tenir empatia i posar-se en el lloc dels altres.
No estan acostumats a parlar de les seves emocions.
No saben regular les seves emocions.

●

No es veuen capaços de realitzar cap esforç.

●

Poca tolerància a la frustració, voler resultats ràpids.
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Com podem educar les emocions a l’aula?
A l’aula treballem els aspectes següents:
Identifiquem les pròpies emocions. Prendre consciència de les pròpies
emocions, vol dir adonar-nos del que sentim i del que senten els altres: tristesa,
felicitat, por, alegria, amor, ràbia, pena, gelosia…
Per ensenyar als alumnes a identificar les pròpies emocions és útil que es formulin
la pregunta: Com em sento?
És important que identifiquem les emocions i les etiquetem, les anomenem pel seu
nom: ira, alegria, tristesa…
Comprendre les emocions. Cal que l'alumnat entengui que les emocions
apareixen per un motiu o situació concreta. Tant les emocions pròpies com les
emocions dels companys.
●

Per ensenyar a comprendre les pròpies emocions ens formulem la
pregunta: Per què em sento així?
●
Per ensenyar a comprendre les emocions dels altres formulem la pregunta:
Com crec que es sent l’altre?
És important que treballem l’empatia per aprendre a comprendre els altres.
Expressar les emocions. Cal aprendre a expressar les nostres emocions ja que
compartint-les ens sentirem millor i els altres ens podran ajudar.
●
Per ensenyar a expressar les pròpies emocions formulem la
pregunta: M’agrada sentir-me així?
És important que aprenguem a expressar les emocions perquè els altres ens
comprenguin. Cal que les expressem de manera adequada i correcte.
Controlar les emocions. Cal que aprenguin habilitats per regular i controlar les
seves emocions.
●
Per ensenyar a controlar les pròpies emocions formulem la pregunta: Què
puc fer per controlar el que sento?
És important que controlem les nostres emocions ja que si no ho fem
aquestes ens limitaran i ens faran actuar de manera incorrecte. Farem un
esforç per aconseguir-ho i ho valorarem.
Gestionar les emocions. A partir de les emocions que sentim hem de ser
capaços de triar què fer i com actuar.
●
Per ensenyar als alumnes a gestionar les pròpies emocions formulem la
pregunta: Què puc fer per canviar i sentir-me millor?
És important que aprenguem a gestionar les emocions perquè això ens ajudarà
a actuar de manera correcte i prendre les decisions encertades.
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Com podem gestionar l’aula per fer un bon treball d’emocions?
A l’aula treballem l’empatia, que és la capacitat de reconèixer, comprendre i
connectar les emocions dels altres ja que d’aquesta manera els alumnes prenen
consciència tant de les seves emocions com de les emocions dels altres. La
capacitat d’esforç, per no rendir-se encara que ens costi. Valorem el
reconeixement i l'autoestima.
Qualsevol situació de la vida quotidiana, que es dona a l’escola, és bona per
practicar i desenvolupar la consciència emocional.
Dediquem temps al treball emocional, això vol dir que a vegades cal deixar el
que s’està fent per aprofitar aquella situació per parlar amb els alumnes, per parlar
del que ha passat i de com s’han sentit els implicats en aquella situació.
Cal que transmetem a l’alumnat que no hi ha emocions bones i emocions
dolentes, sinó que totes les emocions són vàlides, no passa res si estem enfadats
o tristos, el més important és saber gestionar aquestes emocions.
A través d’aquest diàleg, a part de treballar l’empatia, també ajudem a
desenvolupar la seva consciència emocional, que siguin conscients de com es
senten. Intentem millorar la regulació emocional per sentir satisfacció quan
s’actua bé encara que no aconseguim uns bons resultats, valorem el treball de tots
per ajudar-nos en un esforç comú per aconseguir un millor benestar personal i
social.
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PROPOSTA D’ HORARI I ACTIVITATS DEL PROGRAMA

CerclAmiC
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ACOLLIDA/ BON DIA
Tots els dies de la setmana el tutor/a o tutors/es reben als alumnes quan
arriben al matí, fent una acollida personal de cada un d’ells dins del grup. És
un moment distès on s’intenta donar la benvinguda a cada alumne de manera
personal i se’ls convida a expressar el seu estat d’ànim. Un cop feta la rebuda
s’informa als alumnes de les activitats del dia, dels canvis dins de l’horari si és
que hi ha algun,etc..
Els objectius d’aquesta activitat són els següents:
-Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.
- Identificar les emocions dels altres.
- Desenvolupar una major competència emocional.
- Adoptar una actitud positiva davant la vida.
- Augmentar les habilitats socials i les relacions interpersonals satisfactòries.
- Millorar l’autoestima.
- Disminuir la conducta antisocial o socialment desordenada.
- Fer sentir a l’alumne com una part important del grup.
- Reconeixement de l’esforç personal i com a grup que som capaços de fer.
Qualsevol petit esforç és important i es valora.
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- Millorar el rendiment acadèmic.

- Millorar l’adaptació escolar i social.
RELAXACIÓ GRUPAL
Un cop feta la rebuda i abans de començar amb l’activitat programada, es
dedica una estona, 15 minuts a la relaxació grupal. En alguns grups si així es
considera es pot canviar l’activitat de relaxació per conversa que afavoreix les
relacions entre els membres del grup, si d’aquesta manera l’alumnat inicia el
dia de forma mes tranquil.la. El primer que cal fer és ensenyar als alumnes
com ho han de fer perquè de mica a mica vagin adquirint l’hàbit. Els primers
dies és aconsellable estar a la porta de la classe rebent els alumnes i ja des
de l’entrada intercanviar alguna senyal acollidora.
Cal ser constant i metòdic per poder tenir una aula relaxada, tant si es fa
l’activitat de relaxació a l’aula, com conversa en to suau i distès. Cal ser
pacient i donar-los temps perquè l’alumnat vagi valorant les avantatges tant
de la relaxació com de seguir una conversa.
Es poden aplicar diferents mètodes per completar la relaxació tenint en
compte l’edat dels alumnes.
En les tècniques de relaxació és aconsellable que demanem als nois i noies
que busquin la manera de tranquil·litzar-se: escoltar la seva respiració, fixarse en els batecs del seu cor, intentar mantenir la ment en blanc i no pensar en
res… En el cas que algú prefereixi no tombar el cap, no suposa cap
problema si és capaç de relaxar-se i trobar un moment de pau i serenor.
És útil tancar els llums i deixar l’aula una mica fosca perquè ajudi als alumnes
a relaxar-se.
Cal trobar una música tranquil·la, una melodia agradable que convidi als nois i
noies a relaxar-se.

Els objectius de la Relaxació són:
- Millorar l’atenció
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- Millorar el clima d’aula.
- Millorar la capacitat d’esforç
- Afavorir l’aprenentatge
- Augmentar la competència emocional.
- Desenvolupar la intel·ligència emocional.
- Millorar l’autoestima i l’autoconeixement.
- Ajudar a viure amb serenor.
- Afavorir la resolució de conflictes.
- Estimular el creixement personal.

COMPARTIM JOCS
A mig matí, entre els blocs dedicats a aprenentatges, dediquem una estona
(20 minuts) a l’esmorzar i a l’esbarjo dins de la classe. Normalment es
dediquen aquests minuts a realitzar jocs de taula amb els alumnes del grup
classe o inclús s’intercanvien alumnes de les diferents classes del cicle
segons les preferències de joc. A cada classe es proposa un joc de taula i els
alumnes decideixen a quin volen jugar, en funció del joc que escullen, canvien
de classe o no, però interactuen amb d’altres companys que no pertanyen al
seu grup. ( de moment dins la bombolla de convivència)

- Potenciar la comunicació entre iguals.
- Potenciar el treball en equip i el consens.
- Potenciar la negociació, la cooperació.
- Practicar la resolució de problemes i la presa de decisions.

ASSEMBLEA A CADA CLASSE
Cada grup classe es reuneix un cop a la setmana per realitzar l’assemblea.
És en aquest moment que s’aprofita per consolidar el grup. L’assemblea és un
espai on s’ha de procurar que tothom se senti còmode per poder transmetre
opinions i pensaments sense que ningú se senti jutjat.
L’assemblea es pot organitzar de la següent manera:
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El grup es posa en rotllana intentant crear un espai diferenciat de les activitats
més acadèmiques. En un lloc visible de la classe i conegut per tots, es posa
un cartell o una llibreta d’assemblea on tots els components del grup poden
apuntar temes, propostes, preocupacions, conflictes, notícies,.. que volen que
es parlin a l’assemblea. A la vegada hi ha un secretari que s’encarrega de
donar torns de paraula, dinamitzar, dirigir el debat i finalment apuntar els
acords sobre els temes parlats.
En aquest espai a més de parlar dels temes que es proposen pels alumnes,
es dedica temps a la organització del grup (càrrecs, normes, funcionament de
la classe) i com a novetat aquest curs, a fer propostes d’activitats que com a
grup es poden fer a la resta de classes del cicle, per tal de portar a terme els
Divendres compartits. El grup pensa, en el temps d’assemblea, alguna
activitat o proposta sobre un tema o àmbit que se senti segur, que li permetin
mostrar les seves habilitats o coneixements i que la resta de companys de la
comunitat educativa pugui aprofitar i gaudir. Un cop consensuada l’activitat, la
proposta es porta a la comissió de convivència. Aquesta comissió rep les
propostes de cada grup i posteriorment pot organitzar per exemple els
Divendres compartits.

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
Proposta de reunir-se un cop a la setmana i està formada per alumnes
(delegats) de les classes de 4t ESO , Pretallers i alguns professors. Si el pla
de contingències de centre ho permet.
En aquesta comissió es poden recollir les idees que han sortit de les
assemblees de les diferents classes i les gestionen per tal d’ajudar a crear un
clima adequat i millorar la convivència i el respecte en la comunitat educativa
.
A més, aquesta comissió podrà vehicular les propostes de cada classe per
desenvolupar i organitzar els Divendres compartits, escollint les dos o tres
activitats que es portaran a terme cada divendres, organitzant els grups, els
espais,...
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Si es troba adient i podem fer-ho segons pla de contingències per a la COVID19, la comissió de convivència podrà assistir de manera puntual a les
assemblees de les classes per tal de dinamitzar propostes, presentar idees,...

DIVENDRES COMPARTITS
Segons la temporització que vulguem seguir, es podrà realitzar l’activitat de
Divendres Compartits. La comissió de convivència podrà organitzar les
activitats que es portaran a terme els divendres, segons temporalització i que
han sortit de les assemblees de classe. Es presenten dos o tres activitats, que
portaran a terme els alumnes que les han proposat i seran voluntàries. Cada
alumne es podrà apuntar a la proposta que més li agradi. La comissió de
convivència escollirà les propostes de cada setmana i organitzarà els grups,
però seran els alumnes que han proposat l’activitat els conductors de la
mateixa, encarregant-se de preparar el material, organitzant l’espai ( sempre
acompanyats d’un mestre). D’aquesta manera els alumnes ofereixen les
seves fortaleses, habilitats, coneixements, a la resta de companys del cicle i
aporten a la comunitat educativa el seu potencial, la seva manera de fer i els
seus coneixements, cosa que augmenta la seva autoestima, augmenta el
coneixement personal entre alumnes i vincula als alumnes al
desenvolupament del dia a dia escolar, com una part important de la
comunitat.
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Els objectius que ens plantegem amb aquest bloc d’activitats són:
-

Observar i explorar el seu entorn social i cultural.

-

Conèixer i comprendre la realitat, l’entorn i participar de forma crítica.

-

Potenciar l’autoconeixement i el desenvolupament de les capacitats

afectives i intel·lectuals.
-

Potenciar la resolució de problemes, l’aprenentatge d’estratègies per

resolució de diferents situacions.
-

Potenciar i millorar el llenguatge oral adequat a diferents situacions,

com a via d’enteniment.
-

Desenvolupar l’autoconfiança i potenciar les fortaleses.

-

Desenvolupar la Iniciativa personal.

-

Desenvolupar el sentit crític.

-

Desenvolupar l’esperit organitzatiu i emprenedor.

-

Potenciar la capacitat per aprendre, planificar, avaluar riscos, prendre

decisions i assumir responsabilitats.
-

Conèixer i donar importància els valors i les normes de convivència
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Aprendre a actuar respectant el pluralisme de persones i pensaments

dins de la comunitat educativa.
-

Adquirir habilitats per la resolució pacífica de conflictes que els permeti

desenvolupar-se amb autonomia en els diferents àmbits i grups socials amb
els que es relacionen.
-

Potenciar el diàleg i el respecte com a base per a la convivència.
Valorar la importància de la pertinença a un grup, l’actitud activa i

participativa dins del grup

ELABORACIÓ PROPOSTES ASSEMBLEA
És un espai setmanal de mitja hora que cada classe dedica a organitzar i
preparar les propostes que has sortit de l’assemblea per tal de presentar-les a
la comissió de convivència. A la vegada és una estona destinada a endreçar i
organitzar l’espai de la classe juntament amb el tutor.

DINÀMIQUES DE GRUP
Diàriament en les primeres setmanes de curs i de manera més espaiada un
cop passat el primer mes, es plantegen activitats de dinàmica de grup amb el
grup classe per tal de cohesionar el grup, conèixer millor els companys, que
es vagin sentint part important del grup i en conseqüència de l’escola.
Aquestes dinàmiques poden estar associades a estones diferents del dia i a
diferents assignatures. Aquestes dinàmiques, en funció de les necessitats de
cada moment poden ser: per afavorir el coneixement entre components del
grup, per ajudar a l’estudi i al treball de temes, per realitzar treball sobre
valors, per desenvolupar la creativitat del grup, dinàmiques de distensió,
dinàmiques per afavorir la comunicació, dinàmiques de cooperació, …

Objectius de les dinàmiques de grup:
-

Afavorir el coneixement mutu.

-

Potenciar l’autoestima.
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-

Crear un clima de confiança grupal.

-

Potenciar la participació activa.

-

Millorar la organització del grup.

-

Reflexionar sobre valors.

-

Facilitar que els participants expressin les seves idees lliurement i

sense coacció per part de ningú.
-

Estimular la creativitat.

-

Valorar i cohesionar el grup.

-

Crear un bon clima.

-

Potenciar els aspectes positius de les persones i del grup.

-

Desenvolupar la comunicació verbal i no verbal de necessitats,

sentiments i pensaments.
-

Desenvolupar l’escolta activa.

-

Afavorir les relacions interpersonals.

-

Potenciar el treball en comú.

-

Desenvolupar la capacitat de compartir.

ACTIVITAT dins el projecte: CerclAmic

“DIVENDRES COMPARTITS” ( segons temporalització escollida)
Què volíem fer i aconseguir?
OBJECTIUS:
Potenciar una dinàmica d’autoreflexió per conèixer les fortaleses de cadascú.
●
Compartir aquestes fortaleses amb els altres.
●
Augmentar la motivació per aconseguir uns objectius proposats.
●
Potenciar la millora personal d’autoestima i d’esforç.
●
Millorar el reconeixement de l’altre mitjançant un aprenentatge compartit.
●
Ser conscients i valorar el fet de sumar coneixements.
●
Amb qui ho hem fet i com ens hem organitzat? Com ho hem comunicat?
PLA D’ACCIÓ:
➢

Responsables/ Temporalització/ Comunicació:

- La Comissió de Convivència ( si és possible en el marc de la pandèmia) estarà
formada per professorat dels cicles i per
1 o 2 alumnes representants de cada classe.
Aquesta comissió es reuneix cada setmana i es la que coordina aquesta activitat
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que es realitza els divendres escollits . També coordina altres activitats que estan
en funcionament.
Els delegats de classe son els responsables de comunicar a la resta els acord
consensuats en les reunions i també son responsables de recollir les propostes
plantejades en assemblea.
ACCIONS:
●
●
●
❖
❖
❖

Es parla, per classes, de les fortaleses dels alumnes: que poden aportar als altres
partint de les seves habilitats.
Els delegats recullen les idees i les transmeten a la Comissió de Convivència.
La Comissió treballa en la preparació i l’organització dels “DIVENDRES
COMPARTITS”, preparant els tallers:
Personal que prepara el taller: tutor/a i alumne/s que presenten el taller.
Dies i temps de preparació: materials necessaris, espai...
Comunicació visual al vestíbul dels tallers setmanals: dia, tallers plantejats i
“matricula oberta” perquè els nois i noies s’apuntin al taller que més els interessi.

Es realitzen els tallers els divendres acordats.
●
Al finalitzar el taller fem una valoració del que ens ha aportat l’activitat i agraïm a
●
l’alumne que ha preparat l’activitat. Ho fem asseguts en CerclAmic.
Alguns exemples que s’han treballat aquest curs des d’algun a àrea, amb la implicació
d’un grup d’alumnes: Scaperoom, gimcana matemàtica...

Qualsevol altre qüestió que es pugui recollir en el projecte CerclAmic serà benvinguda, en el mes
de setemb
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Annex G.3

PROJECTE D’APRENENTATGE SERVEI

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LLAR D’INFANTS
L’Aprenentatge Servei es tracta d’una proposta educativa que combina processos
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. Un projecte
en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn
amb l’objectiu de millorar-lo. Treballen a favor de la comunitat i alhora es formen en
una doble direcció: aprenen coneixements i competències curriculars relacionats amb
l’activitat de servei, i aprenen virtuts i valors cívics que es posen en joc durant el procés
de l’activitat. L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en
qualitat, i el servei dóna sentit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir
a la realitat en forma d’acció.
Justificació del projecte:
A través de la tutora de Pretallers, amb nens a l’Escola Bressol Municipal Llar d’Infants,
ens arriba la proposta de col·laborar amb aquest Centre fabricant i construint diferents
elements, jocs, mobles... que puguin ajudar en el dia a dia de l’Escola.
A continuació es presenta el llistat de propostes acordades que els nostres alumnes
podrien elaborar des del Centre. Una vegada acabats els projectes, els aniríem a
presentar en persona.
PROPOSTES:
• Taula d’experimentació amb rodes
• Prestatgeries amb separadors per les botes d’aigua
• Tipi de fusta pel jardí
• Cuineta amb palets pel jardí
• Jardineres
• Encaixos per enfilar de diferents formes i/o colors
• Panell amb tanques i altres elements
• Taula de llum
• Plafó sensorial
• Joguines de fusta (cotxes, casetes, formes geomètriques...)
• Catifes de trapillo
• Cistelles de trapillo
• Davantals pel joc simbòlic
Es farà una visita la EBM Llar d’Infants per tal que els alumnes coneguin el Centre i els
infants als que aniran destinats els treballs.
També parlem de la possibilitat d’oferir unes pràctiques de col·laboració de cara al
segon o tercer trimestre fent tasques de manteniment de l’edifici, de conservació del
jardí, de suport a la cuina i a les estances en funció de les necessitats. En aquest cas,
tot el grup de Pretallers es desplaçaria a la Llar d’Infants i els alumnes farien diferents
tasques acompanyats de les seves tutores. La periodicitat encara està per determinar.
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