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INTRODUCCIÓ  

 
ACESCO  és  un  centre  concertat  que  inclou  el  2n  cicle  d’Educació  Infantil,  l’Educació  Primària  i                
l’Educació  Secundària  Obligatòria,  amb  un  projecte  educatiu  nou,  anomenat  EMPREMTA,  basat            
en  cinc  àmbits  competencials:  Familiar,  Social,  Competencial,  Global  i  Emocional.  En  aquestes             
podem   encabir   tots   els   Projectes   i   tota   la   nostra   activitat   pedagògica   i   educativa.  
 
Aquest   document   conté   una   proposta   d’objectius   que   es   desprèn:  
 

1. De   les   prioritats   que   enuncia   el   Departament   d’ensenyament   per   a   aquest    curs.  
 

“Els   objectius   prioritaris   del   sistema   educatiu   català   són   l'èxit   escolar   i   l'excel·lència  
educativa,   mitjançant   el   desenvolupament   màxim   de   les   capacitats   de   tots   i   cadascun   dels  
alumnes   com   a   principi   fonamentador   de   l'equitat   i   garantia,   alhora,   de   la   cohesió   social.”  

 
2. De   les   indicacions   del   Decret   d’autonomia   per   als   centres   educatius.  
3. De   les   aportacions   i   suggeriments   que   el   Claustre   va   fer   durant   la   confecció   de   la   Memòria  

acadèmica   2018-19.  
4. De   la   reflexió   que   l’Equip   directiu   ha   fet   sobre   la   memòria   anterior   i   les   necessitats   de  

millora.  
 
Tots  els  objectius  tenen  el  seu  marc  de  referència  en  PEC  de  l’escola  i  en  la  voluntat  de  la  nostra                     
comunitat  educativa  de  cultivar  tots  els  recursos  personals  dels  alumnes  per  ajudar-los  a              
esdevenir  persones  autònomes,  lliures,  responsables,  amb  una  sòlida  preparació  intel·lectual  i  un             
bon   desenvolupament   físic,   moral   i   social.  
 
 
 
 
 
INFORMACIÓ   GENERAL   DEL   CENTRE  
 
Denominació:    ACESCO  Codi   Centre:   08022732   
 
Adreça:   Bailén,   6  08150   Parets   del   Vallès  
Telèfon:   93   562   16   24  
Correu   electrònic:    a8022732@xtec.cat  
Adreça   web:    http://acesco.cat/inici/  
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PERSONAL   I   ORGANIGRAMA   DEL   CENTRE  
 
Equip   directiu  

 
Director:  Lluís   González  
Cap   d'estudis   d’E.   Infantil   i   E.   Primària:  Montserrat   Guardiola  
Cap   d'estudis   d’ESO   :  Rosario   Aguilera  

 
PROFESSORAT  

 
Educació   Infantil  
Sonia   Martínez  
Rosa   M.   Angelet  
Jèssica   González  
Berta   Rosquellas  
 
Educació   Primària  
M.   Teresa   Tortajada  
M.   Ángeles   Otero  
Berta   Rosquellas  
M.   Agustina   Hernández  
Eva   M.   Chao  
Silvia   Pinilla  
Cristina   Fernández  
Estela   Calabuig  
Montserrat   Guardiola  
Marta   Martín  

 
 
 

 
ESO  
Ana   M.   Ramiro  
Marc   Baladón  
Lluís   González  
Rosario   Aguilera  
M.   Pilar   González  
Javier   Rubio  
Daniel   de   Paco  
Irene   Garrido  
M.   José   Amaya  

 
   Margarida   Kulik  

 
PAS  
 
        Secretaria:  Berta   Magret  
        Consergeria: Isabel   Gómez  
        Manteniment   informàtic:                Juan   Martín  
 
 
ALUMNAT   DEL   CURS   2019-20  
 

Educació   infantil Educació   primària  
P3  P4  P5  1r  2n  3r  4t  5è  6è  
27  12  18  26  25  24  23  28  25  

 
Educació   Secundària  

1r  2n  3r  4t  Total   d’alumnes  
d’ACESCO:    324  

Variació   respecte  
2018-19:    +3,5%  32  27  30  27  
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CALENDARIS   2019-20  

 

 

1r   trimestre  2n   trimestre  3r   trimestre  

Festius:     Lliure   disposició:    4/11/2019 ,    27/01/2020,   24/02/2020 ,    30/04/2020,   01/06/2020    
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ALTRES   DATES   RESSENYABLES   

22   NOV.  Marató   TV3   a   Acesco  17h.  

21   i   22   MAIG  Festival   Acesco   a   Can   Rajoler  18h.  

25   JUNY  Graduació   4t   ESO   A   la   Sala   Cooperativa  18h.  
 

CALENDARI    DE   REUNIONS   AMB   LES   FAMÍLIES   2019-20  

 1r   TRIMESTRE  3r   TRIMESTRE  
P-3  05/09/2019  

Sense   concretar  

P-4   i   P-5  09/09/2019  

1r   i   2n  10/09/2019  

3r   i   4t  26/09/2019  

5è   i   6è  17/09/2019  

1r   ESO  
23/9/2019  

2n   ESO  

3r   ESO  
24/9/2019  

4t   ESO  

 
CALENDARI    D’AVALUACIONS   2019-20  

 
1a   avaluació  2a   avaluació  3a   avaluació  

Preaval.  1a   aval.  Preaval.  2n   trimestre   
3a   aval.  Final  

 
E.   INFANTIL  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

18   des.   2019  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

13   març   2019  

 
 

 
 

 
16   juny   2019  

 
 

 
 

 
25   juny   2019  

 
1r-2n    EP  

3r-4t    EP  

25   oct.  
2019  

 

7   febrer.  
2020   

5è-6è    EP  

ESO  5   des  
     2019  31   gen.2020  6   març   2020  5   juny   2020  19   juny   2020  
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SORTIDES   ESCOLARS   2019-20*  
Data  Nom   activitat  CURS  

25/10/2019  Coves   Collbató    (Collbató)   CS  

25/10/2019  TARRACO   (Tarragona)  ESO  

11/11/2019  Can   Fusteret   (Ametlla   del   Vallès)   CM  

13/11/2019  Teatre   Granollers   (Granollers)  2n   ESO  

18/11/2019  Can   Fusteret   (Ametlla   del   Vallès)   CI  

12/12/2019  Can   Fusteret   (Ametlla   del   Vallès)   EI  

febrer   2020  Museu   de   la   Ciència   de   Terrassa  ESO  

28/02/2020  La   Fageda   (La   Fageda   d'en   Jordà)   CS  

5/03/2020  Titelles   Teia   Moner   (Palau-solità   i   Plegamans)   CI  

6/03/2020  Espai   Xocolata   (Sant   Sadurní   d'Anoia)  CM  

19/03/2020  Rucs   a   Canyamars   (Dosrius)   EI  

6/05/2020  COLÒNIES   EL   COLLELL   (Sant   Ferriol,   Girona)  1r   i   2n   ESO  

8/05/2020  Jocs   Olímpics   (Llinars   del   Vallès)   CM  

11/05/2020  VIATGE   FI   DE   CURS   ROMA-FLORÈNCIA  3r   i   4t   ESO  

14/05/2020  COLÒNIES   Al   Xaloc   (calders)   EI-CI  

4/06/2020  Can   Mogent   (Llinars)   EI  

12/06/2020  Can   Mogent   (Llinars)   CS  

17/06/2020  COLÒNIES   Al   Xaloc   (calders)  CM-CS  

18/06/2020  Can   Mogent   (Llinars)   CI  

 
*A   la   llista   no   s’hi   inclouen   aquelles   de   caire   local   i   sense   pagament   que   realitzem   de   manera  

usual,   com   per   exemple   les   moltes   que   fem   a   l’Escola   de   Natura   de   Parets.  
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OBJECTIUS   GENERALS   DEL   CENTRE   PER   AL   CURS   2019-2020  
 

1. Millorar   l’aplicació   del    Treball   Cooperatiu    a   totes   les   etapes   i   cicles   escolars.  

2. Millorar   els   resultats   de    Llengua   Catalana ,   a   nivell   escrit   i   també   oral.   Més   genèricament,  

millorar   resultats   en   proves   de   CCBB    dels   nostres   alumnes.  

3. Iniciar   l’aplicació   dels    Ambients   a   E.   Infantil ,   dels   Espais   i   els   Clubs   a   E.   Primària.  

4. Reorganitzar   el   servei   de   Psicopedagogia    de   l’escola,   fent-lo   arribar   a   tot   l’alumnat   i  

reordenant-lo.  

 
Altres   objectius   per   a   la   Direcció   de   l’escola:  

1. Aprofundir   en   el    Projecte   Educatiu   EMPREMTA    fins   la   seva   consolidació.  

2. Continuar   amb   la    formació   del   professorat    per   a   alinear-nos   amb   Empremta:  

Màrqueting,   Tutoria   i   Cultura   de   Pensament.  

3. Elaborar   el    Pla   de   Convivència    abans   del   3r   trimestre  

4. Promoure   la    millora   pedagògica   i   organitzativa    al   centre.  

5. Continuar   amb   la    remodelació   d’aules :   P5,   Do   it   yourself  

6. Recuperar   alumnat    per   als   cursos   de   P4   i   P5,   amb   la   intenció   d’assegurar   la   viabilitat  

escolar.  

7. Consolidar   els   serveis   extraescolars :   Summer   camp,   Menjador   propi,   Activitats  

extraescolars...  

 
 
 
OBJECTIUS   GENERALS   DEL   CENTRE  
 
Aquests  Objectius  Generals  parteixen  de  la  diagnosi  de  centre  que  vam  realitzar  la  nova               
Titularitat,  representada  pel  Sr.  Carlos  Camí,  i  la  nova  Direcció  del  centre.  Igualment,  a  partir  del                 
diàleg  establert  des  del  gener  de  2019,  dins  del  marc  del  nou  Equip  Directiu,  amb  les  dues                  
Caps   d’estudi,   la   Rosario   Aguilera   i   la   Montserrat   Guardiola.   Algunes   conclusions:  
 

1. Cal  renovar  la  Pedagogia  d’ACESCO,  i  a  partir  d’aquí  la  imatge  pedagògica  que              
projectem   a   les   nostres   famílies.  

2. Cal   promoure   més   el   Treball   Cooperatiu   a   totes   les   etapes.  
3. Cal   introduir   els   Ambients   com   a   innovació   a   l’E.   Infantil.  
4. Cal   fer   millores   en   el   servei   del   Gabinet   Psicopedagògic.  
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5. Cal  millorar  els  resultats  de  proves  externes,  i  més  en  concret  l’ús  i  el  coneixement  de  la                  
Llengua   catalana   a   la   nostra   escola.  

6. Hi  ha  altres  millores,  de  formació  o  de  programes  innovadors,  que  necessàriament             
aplicarem   amb   més   temps   per   davant.  

 
És  important,  així  doncs,  entendre  que  el  curs  passat  vam  realitzar  un  canvi  de  prioritats                
important  a  l’escola,  a  causa  del  canvi  en  la  Direcció  i  Titularitat  del  centre,  i  de  la  necessitat  de                    
reconsiderar  tot  a  ACESCO.  Calia  passar  d’un  període  que  podia  comportar  en  no  gaire  temps                
el  tancament  de  l’escola  a  un  altre  d’apertura  a  nous  projectes  i  a  noves  instal·lacions  per                 
ACESCO.  
 
Tan  important  és  el  canvi  de  projecte,  alineat  amb  EMPREMTA,  com  les  noves  instal·lacions  i                
les  noves  línies  de  formació  del  professorat.  Cal  dir  també  que  l’augment  dels  serveis               
extraescolars   és   un   element   clau   en   el   possible   “ressorgiment”   de   l’escola.  
 
 

 
 

● El Treball  Cooperatiu  no  és  una  nova  metodologia,  en  general,  a  l’escola  catalana.  Sí               
ho  és  a  ACESCO,  malgrat  que  el  curs  passat  ja  se’n  van  fer  experiències.  El  principi                 
bàsic  és  acabar  amb  el  treball  individual  com  a  monocultiu  a  l’escola.  Introduir  el  treball                
cooperatiu,  donar  un  rol  a  cada  membre  del  grup,  seure  junts  per  treballar  i  aprendre  a                 
fer-ho  sense  “xerrar”  i  prou.  Evidentment  això  implica  deixar  una  mica  de  banda  la               
memòria,  i  aprendre  treballant  junts.  Anem  comprovant  que  l’ambient  a  les  aules  canvia,              
i   volem   aprofitar   tot   aquest   canvi   en   positiu.   
RESULTATS  ESPERATS  COMPROVABLES :  Que  la  major  part  dels  alumnes  de           
l’escola, a  final  de  curs ,  siguin  capaços  de  treballar  cooperativament  adequant-se  a  les              
pautes   establertes   pel   professorat.   

 
● Després  de  veure  els  discrets  resultats  que  els  nostres  alumnes  van  obtenir  en  les               

proves  de CCBB,  tant  a  6è  com  a  4t  d’ESO,  aquest  últim  curs  amb  correcció  interna,                 
degut  a  errors  de  previsió  propis,  hem  decidit  aquest  any  incidir-hi  de  forma  directa,  en                
tots   els   àmbits,   i   especialment   en   el   de    Llengua   Catalana .   

Per  què?  Bàsicament  perquè  els  nostres  alumnes  són  majoritàriament  de  parla            
castellana,  i  tenen  pocs  estímuls  per  a  parlar  o  escriure  o  viure  en  català.  Entenem,  com                 
a  escola  catalana  que  som,  que  cal  que  complim  un  deure  pedagògic  com  és  fer  que  els                  
alumnes  surtin  de  l’escola  dominant  les  dues  llengües  oficials  a  tots  els  nivells,  i  creiem                
que   hem   de   treballar   profundament   perquè   això   s’esdevingui.  

RESULTATS  ESPERATS  COMPROVABLES :  Que  els  resultats  de  les  proves  de  CCBB            
d’E.  Primària  i  ESO  millorin,  tant  pel  que  fa  a  l’augment  de  les  franges  altes  i                 
mitjanes-altes,com  pel  que  fa  a  la  reducció  de  la  franja  baixa. Esperem  millores  de               
l’entorn   del   10%   en   el   primer   any .  
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● La metodologia  dels  “ambients”  tracta  de  fer  “viure”  els  aprenentatges  als  nostres             
alumnes.  És  una  variant  de  l’experimentació  que  s’ha  fet  a  l’escola  de  moltes  maneres               
al  llarg  dels  anys.  En  un  present  cada  cop  més  virtual  i  ple  de  pantalles,  fer  que  els                   
alumnes  toquin,  tastin,  sentin  i  ensumin  de  la  realitat,  amb  els  seus  propis  sentits,  és                
una  necessitat  sentida  per  a  uns  aprenentatges  “reals”.  I  això  no  només  a  l’E.  Infantil,                
sinó   també   als   ensenyaments   primaris,   si   més   no.  
 
RESULTATS  ESPERATS  COMPROVABLES :  Que  els  alumnes  de  2n  cicle  d’E.  Infantil            
hagin  pogut  aprendre  segons  la  metodologia  d’ambients  almenys  una  tarda  setmanal            
des  del  mes  d’octubre  fins  al  mes  de  juny.  I  que  puguem  veure  les  diferències  d’aquest                 
tipus   d’aprenentatge   més   viscut   amb   l’altre   més   tradicional.  

 
● Per  acabar  els  objectius  de  caire  més  pedagògic  per  a  2019-20,  la reorganització  de  la                

feina  del Gabinet  Psicopedagògic s’ha  fet  absolutament  necessària,  per  diversos           
motius.  D’una  banda,  per  convertir-lo  en  “universal”:  tothom  ha  de  poder  disposar             
d’aquest  servei  a  l’escola,  a  diferència  del  que  passava  el  curs  passat,  en  què  prop  d’un                 
20%  d’alumnes  no  abonava  el  sobrecost  que  suposava.  La  segona  raó  és  més              
important  encara:  cal  valorar  la  feina  del  gabinet  en  un  present  en  el  qual  els  problemes                 
d’ordre  comportamental,  psicològic  o  psicosocial  són  cada  cop  més  importants.  La  feina             
del  professorat  i  dels  directius  cal  que  estigui  complementada  per  professionals  d’altres             
camps:  vetlladors,  EAP,  CEDIAP,  CESMIJ,  Eucadors  i  assistents  socials...Sense  el           
nostre  propi  Gabinet,  tots  aquests  serveis  serien  clarament  insuficients,  per  la  manca  de              
recursos   del   sistema.   Ens   proposem   millorar-lo   i   fer-lo   extensiu   a   tothom   en   dos   anys.  

 
 
RESULTATS  ESPERATS  COMPROVABLES :  Que  moltes  més  famílies  s’hagin  acollit  a           
la  crida  de  la  Direcció  a  participar  d’aquesta  millora  organitzativa,  i  que  puguem  apreciar               
la  satisfacció  de  pares  i  alumnes  per  aquest  pas  endavant,  per  mitjà  d’enquestes  de               
satisfacció  ad  hoc.  D’altra  banda, hem  augmentat  de  16  a  20  les  hores  de  Gabinet a                 
escola.  Esprem  que  aquesta  millora  quantitativa,  fruit  del  compromís  d’ACESCO  amb            
les   famílies,   donin   els   resultats   esperats.  
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ANNEX   1:     PROPOSTES   PER   A   LA   MILLORA   DE   COMPETÈNCIES   A   L’E.   PRIMÀRIA  
 
  
 
Competència   lingüística  
Llengua   Catalana  

- CI :  Treballar  l'expressió  i  la  comprensió  oral  a  partir  de  l’observació  de  làmines  i               
fotografies,  augmentant  el  vocabulari  i  expressant-se  en  català  donat  que  la  majoria  dels              
nostres   alumnes   són   castellano-parlants.  
Confegir  frases  i  petits  tipus  de  textos  dins  del  grup-classe  i  del  “space  lingüístic”  que                
iniciem   aquest   curs.  
Continuar  fent  la  lectura  en  veu  alta  cada  matí  per  tal  d’adquirir  prou  velocitat  i                
entonació.  
Explicar  oralment  els  resultats  esportius  del  cap  de  setmana  a  l’inici  de  les  sessions  .                
(Ed.   física).  

- CM:  Per  tal  de  treballar  millorar  l’expressió  escrita  continuarem  treballant  les  diferents             
tipologies  textuals  seguint  els  acord  de  l’Ara  escric.  A  més  de  la  utilització  de  rúbriques                
per   fomentar   l’autoavaluació   dels   textos.  
Donar  sentit  a  les  seves  expressions  escrites  contextualitzant-les  i  publicant-les  a  la             
revista   (clubs   i   projectes)  
Activitats/   jocs   manipulatius   i   cooperatius   per   treballar   aspectes   de   gramàtica.  
Fomentar  l’expressió  oral  per  mitjà  de  debats,  exposicions,  poemes.  A  més  dins  del  club               
dels  lectors,  els  alumnes  presentaran  llibres  i  faran  lectures  en  veu  alta  per  tal  de                
millorar   la   seva   pronunciació.  
Comprensió  lectora  es  treballarà  dins  de  totes  les  àrees  i  es  fomentarà  el  gust  per  la                 
lectura   amb   el   club   dels   lectors.  
Farem  un  reforç  de  la  lectura  en  veu  alta  amb  la  pràctica  setmanal  al  matí.  Rúbriques  i                  
preparació  de  textos.  A  més,  continuarem  participant  en  el  concurs  de  lectura  en  veu               
alta.   
Tornarem  a  intentar  trobar  un  espai  on  els  alumnes  de  CM  expliquin  contes  (preparats  a                
l’aula)   als   nens   i   nenes   de   P3   i   P4.  
Explicar  oralment  els  jocs  d’escalfament  als  seus  companys  a  l’inici  de  les  sessions.              
(Ed.   física).  

- CS :  Donar  sentit  a  les  seves  expressions  escrites  contextualitzant-les  i  publicant-les  a  la              
revista.   (Dimensió   Expressió   Escrita   i   Dimensió   Literària)  
Ampliar  el  vocabulari  i  la  pronunciació  del  català  amb  embarbussaments  i  amb  refranys  i               
locucions.   (Dimensió   Comunicació   Oral   i   Dimensió   Plurilingüe   i   Intercultural)  
Concurs  de  creació  de  jocs  de  taula  i  de  lectura  en  veu  alta  (en  català)  per  fer-los                  
conscients  de  la  importància  de  la  llengua.  (Dimensió  Expressió  Escrita,  Dimensió            
Comunicació   Oral   i   Dimensió   Plurilingüe   i   Intercultural)  
Fer  petites  exposicions  on  els  alumnes  més  grans  hagin  d’explicar  continguts  als  més              
petits  (continguts  compartits)  i  els  hagin  d’ajudar  a  entendre’ls.  (Dimensió  Comprensió            
Lectora   i   Dimensió   Comunicació   Oral).  
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Inventar  un  joc/esport  per  parelles  i  exposar-ho  als  seus  companys  perquè  ho  puguin              
realitzar.  
 

 
Llengua   Castellana  

- CI  Practicar  la  lectura  i  escriptura  amb  jocs  manipulatius  (  de  paraules,  síl·labes)              
(Dimensió   comunicació   oral   i   Dimensió   expressió   escrita)  
Treballar  l'expressió  oral  :  explicar  les  coses  que  han  fet  el  cap  de  setmana.  (Dimensió                
plurilingüe   i   intercultural   i   dimensió   oral))  
Treballar  l'expressió  escrita:  fer  històries  entre  tots  (  de  por…)  (Dimensió  expressió             
escrita)  

- CM  Practicar  la  gramàtica  amb  jocs  manipulatius  (  subjecte  i  predicat,  sinònims,             
antònims…)   (Dimensió   literària)  
Treballar  l'expressió  escrita:  a  partir  d'unes  targetes  i  fer  una  història  (  Dimensió              
expressió   escrita)  
Fer  un  còmic  per  parelles  i  explicar-  lo  a  la  resta  de  la  classe.  (  Dimensió  comunicació                  
oral,   dimensió   expressió   escrita   i   dimensió   plurilingüe   i   intercultural)  

- CS:  Realitzar  tallers  d’escriptura  individuals  i  col.lectius  (Dimensió  Expressió  Escrita  i            
Dimensió   Plurilingüe   i   Intercultural).  
Fer  jocs  manipulatius  de  llengua:  concurs  de  lletrejar,  dictats  per  equips,  passaparaula…             
(Dimensió   Expressió   Escrita   i   Dimensió   Comunicació   Oral).  
Realitzar  exposicions  orals  de  treballs  realitzats  a  classe  (per  exemple  presentacions            
d’anuncis  publicitaris  creats  per  ells  mateixos).  (Dimensió  Comunicació  Oral  i  Dimensió            
Expressió   Escrita).  
Fer  lectures  en  veu  alta  i  millorar  la  comprensió  lectora  a  partir  de  la  plataforma  “Fiction                 
Express”.   (Dimensió   Comprensió   Lectora   i   Dimensió   Comunicació   Oral).  

 
 
Llengua   Anglesa  

- CI :  Elaborar  petites  representacions  de  les  lectures  dels  temes  on  els  alumnes             
s’expressin  fent  servir  la  llengua.  Cada  unitat  un  o  dos  grups  d’alumnes  diferents.              
(Dimensió   Comunicació   Oral)  
Practicar  l’escriptura  amb  jocs  manipulatius  (per  exemple  un  memory).  Ampliar  el            
vocabulari  a  través  de  jocs  visuals, simon  says,  I  went  shopping  and  I  got... el  penjat,                
flashcards,  bingo…  Són  activitats  que  reforcen  el  vocabulari  afavoreixen  la           
concentració.  (Dimensió  Expressió  Escrita,  Dimensió  Comunicació  Oral  i  Dimensió          
Plurilingüe   i   Intercultural)  
Iniciar   l’escriptura   de   frases   senzilles   per   expressar-se.   (Dimensió   Expressió   Escrita)  
Lectura  de  llibres  en  anglès  per  part  de  la  mestra  (  al  matí)  (Dimensió  Comprensió                
Lectora).   

- CM :Treball  de  vocabulari  lletrejant  paraules.  Iniciació  a  l’escriptura  de  cartes  i  petites             
descripcions.  Primeres  presentacions  orals  de  temes  treballats  a  l’aula.  Comunicació           
per   escrit   i   oral   a   través   de   l’etwinning. simon   says,   I   went   shopping   and   I   got…  

- Joc  amb  llapis  i  paper:  Stop  the  bus  (semblant  a  Scattergories).  S’escogeixen  5              
categories  i  després  es  selecciona  una  lletra  a  l’atzar.  Els  alumnes  han  de  pensar  i                
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escriure  ràpidament  una  cosa  que  comenci  per  la  lletra  nombrada  i  omplir  amb  una               
paraula  cada  categoría.  El  primer  que  aconsegueixi  escriure  una  paraula  a  cada             
categoria  ha  de  dir:  “ Stop  the  bus! ”.  (Dimensió  Expressió  Escrita,  Dimensió  Comunicació             
Oral   i   Dimensió   Plurilingüe   i   Intercultural)  

- Jocs   per   practicar   vocabulari:    Simon   says,   I   went   shopping   and   I   got...  
- What  am  I? o  “el  joc  de  la  corona”.  En  parelles  o  per  equips,  un  jugador  portarà  una                    

carta  enganxada  al  front  (una  cosa  o  animal),  haurà  de  fer  preguntes  i  els  companys                
només  podran  contestar  amb  “yes/no”  answers  i  el I  spy  que  és  la  versió  anglesa  del                 
“veo,  veo”  i  diu  així:  “ I  spy,  with  my  little  eye,  something  beginning  with… ”  i  a                 
continuació  es  diu  la  primera  lletra  de  l’objecte  misteriós.  La  resposta  dels  companys/es              
ha  de  ser  “yes/no”  i,  es  permet  un  màxim  de  10  preguntes  extres,  de  tipus  “ Is  it  bigger                   
than  a  football? ”  (Dimensió  Comprensió  Lectora,  Dimensió  Expressió  Escrita,  Dimensió           
Comunicació   Oral)  
 

- CS :  Elaborar  petites  representacions  teatrals  on  ells  hagin  de  crear  el  text  i  després               
actuar-lo  (es  pot  incloure  al  club  de  teatre  en  anglès).  (Dimensió  Comprensió  Lectora,              
Dimensió   Expressió   Escrita   i   Dimensió   Comunicació   Oral)  
Practicar, What  am  I? o  “el  joc  de  la  corona”.  En  parelles  o  per  equips,  un  jugador                   
portarà  una  carta  enganxada  al  front  (una  cosa  o  animal),  haurà  de  fer  preguntes  i  els                 
companys  només  podran  contestar  amb  “yes/no”  answers  i  el I  spy  que  és  la  versió                
anglesa  del  “veo,  veo”  i  diu  així:  “ I  spy,  with  my  little  eye,  something  beginning  with… ”  i                  
a  continuació  es  diu  la  primera  lletra  de  l’objecte  misteriós.  La  resposta  dels              
companys/es  ha  de  ser  “yes/no”  i,  es  permet  un  màxim  de  10  preguntes  extres,  de  tipus                 
“ Is  it  bigger  than  a  football? ”  (Dimensió  Comprensió  Lectora,  Dimensió  Expressió            
Escrita,  Dimensió  Comunicació  Oral)rear  i  memoritzar  poemes  en  anglès  i  tongue            
twisters.  (Dimensió  Comprensió  Lectora,  Dimensió  Expressió  Escrita,  Dimensió         
Comunicació   Oral   i   Dimensió   Literària)  
 
Crear  algun  espai  (per  exemple  abans  d’acabar  cada  trimestre)  on  els  alumnes  de  cicle               
superior  puguin  fer  unes  jornades  de  contacontes  (en  anglès)  als  més  petits.  (Dimensió              
Comprensió   Lectora,   Dimensió   Comunicació   Oral   i   Dimensió   Literària)  
Comunicar-se  Intercanviant  cartes  i  postals  amb  altres  països  d’Europa  (E-Twinning).           
(Dimensió  Plurilingüe  i  Intercultural,  Dimensió  Expressió  Escrita  i  Dimensió  Comprensió           
Lectora)  

- What  am  I? o Who  am  I?  “el  joc  de  la  corona”.  En  parelles  o  per  equips,  un  jugador                     
portarà  una  carta  enganxada  al  front  (una  cosa,  animal  o  persona  famosa),  haurà  de  fer                
preguntes   i   els   companys   només   podran   contestar   amb   “yes/no”   answers.  

 
Competència   Matemàtica  

- CI :   Conèixer   i   manipular   el   material   d’Innovamat.   Utilitzar   el   material   per   assolir   els  
conceptes   matemàtics,   realitzar   hipòtesis,   expressar   els   resultats   obtinguts.  
Es   reforçarà   amb   la   participació   en   el   “space   matemàtic”   referit   a   la   botiga   on   podran  
comprar   i   vendre   productes   i   utilitzaran   diferents   mesures.  
Realitzar   jocs   motrius   on   intervenen   continguts   matemàtics   com   ara   la   simetria,   la  
numeració,   el   compte   enrere,   etc.   (Ed.   física)  
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- CM :   Hem   replantejat   la   matèria   de   matemàtiques   introduïnt   un   nou   programa:  
INNOVAMAT.   Aquesta   enfoca   les   matemàtiques   a   través   del   diàleg,la   manipulació,   la  
construcció   i   la   descoberta   d’estratègies,   per   tal   de   construir   el   coneixement   matemàtic.  
Els   continguts   es   treballaran   mitjançant   llibre   de   laboratori   de   nombres   i   tauleta   o   ipad.  
A   tercer   de   primària,   dins   l’space   room   de   la   botiga   treballarem   els   continguts   de  
mesura,   càlcul   i   resolució   de   problemes.    (Competència   Resolució   de   problemes,  
Competència   Raonament   i   Prova).  
A   més,   a   quart   de   primària,   també   realitzarem    el   Club   d’Escape   Room   matemàtic,  
mitjançant   el   qual   els   alumnes,   treballant   cooperativament,   han   de   resoldre   diferents  
reptes   matemàtics.   (Competència   Resolució   de   problemes,   Competència   Raonament   i  
Prova).  
Realitzar   jocs   motrius   on   intervenen   continguts   matemàtics   com   ara   la   divisió,   la  
multiplicació,   parells   i   senars,   etc.   (Ed.   física).  

- CS :   Realitzar   el   Club   d’Escape   Room   matemàtic,   mitjançant   el   qual   els   alumnes,  
treballant   cooperativament,   han   de   resoldre   diferents   reptes   matemàtics.   (Competència  
Resolució   de   problemes,   Competència   Raonament   i   Prova).  
Fer   tallers   de   treball   manipulatiu   (Competència   Raonament   i   Prova   i   Competència  
Resolució   de   problemes).  
Realitzar   representacions   matemàtiques,   a   partir   de   diferents   dades   recollides   del   seu  
entorn   proper   (per   exemple,   a   través   del   projecte   sobre   “Contaminació   acústica”   que  
realitzarem   durant   el   primer   trimestre,   elaborar   taules   i   gràfics).   (Competència  
Comunicació   i   Representació   i   Competència   Connexions).  
Realitzar   jocs   motrius   on   intervenen   continguts   matemàtics   com   ara   les   distàncies  
(longitud),   els   angles,   figures   geomètriques   amb   el   cos   (geometria),   etc.   (Ed.   física).  

 

Competència   Associada   a   l’àrea   de   coneixement   del   medi   natural  

- CI :  Participar  activament  en  els  “spaces”  proposats  per  aquest  curs:  space            
d'experimentació,  space  de  reciclatge  i  space  matemàtic  per  reforçar  els  continguts            
treballats  a  la  classe.  Jocs  d’amagar  on  es  comencen  a  treballar  aspectes  de  l’orientació               
(ed.física).  

  

- CM :  Activitats  cooperatives  per  treballar  i  reforçar  alguns  continguts  de  l’àrea.  A  més  de               
l’explicació  de  la  mestra,  algunes  tasques  seran  realitzades  per  ells/es  mitjançant  la             
investigació  i  la  recerca  d’informació.  Treball  dels  hàbits  saludables  a  partir  del  club  real               
food.  Participar  activament  en  els  “spaces”  proposats  per  aquest  curs:  space            
d’experimentació,  space  de  reciclatge  i  space  matemàtic  per  reforçar  els  continguts            
treballats  a  la  classe.  Iniciar  a  l’orientació  amb  jocs  de  pistes  i  amagar  oblectes  (ed.                
física).  

 

14  
PGA:   ACESCO   2019-20  
 
 



 

- CS:  Elaborar  grups  d’experts  de  tema  (al  final  de  cada  unitat)  on  els  alumnes  realitzin                
experiments,  tallers  i  exposicions  (amb  murals  i/o  maquetes)  per  als  seus  companys  o              
per  als  més  petits.  A  part  de  l’explicació  de  la  mestra  es  tractarà  que  ells  ampliïn  la                  
informació  per  explicar-ho  als  companys.  (Totes  les  dimensions  de  l’àmbit,  depenent  del             
tema   treballat).   Realitzar   curses   d’orientació   per   grups   al   pati   de   l’escola   (ed.   física)  

 
 
PROPOSTES   PER   A   LA   MILLORA   DE   LES   COMPETÈNCIES   BÀSIQUES   DELS  
ALUMNES   D’ESO  

 
 
1. Àmbit   lingüístic   (català-castellà)  
 
Comú   a   tota   l’ESO   :  
 
Català :   
 
-Fomentarem  la millora  de  l’expressió  oral  amb  un  desdoblament  setmanal  a  cada  curs  de               
tota  l’ESO,  que  permeti  en  grups  mitjans  practicar  més  l’oralitat  dels  nostres  alumnes,  que               
majoritàriament   s’expressen   sempre   en   castellà.  
 
-Igualment,  llegirem  amb  Fiction  express.  Practicarem  la  lectura  personal  i  la  comprensió             
lectora,   i    fomentarem   l’hàbit   lector    entre   tots   els   alumnes   d’ESO.  
 
-Aprofundirem  en  el  coneixement  de  la gramàtica:  morfologia,  lèxic  i  sintaxi ,  per  tal  de               
millorar   expressament   els   resultats   dels   nostres   alumnes   en   les   proves   de   CCBB   de   4t.  
 
-Quant  a  l’ Expressió  escrita ,  aprofundirem  en  el  coneixement  i  la  pràctica  de  la  bona  ortografia                
i  presentació  de  textos  manuscrits.  Fomentarem  el  dictat  i  la  reflexió  lingüística  que  promoguin               
aquesta   millora.  
 
Castellà :  
 
Fiction  express.  Potenciem  la lectura  en  silenci .  L’  alumne/a  amplia  el  seu  vocabulari  i  millora                
les  estructures  gramaticals.  També  permet  practicar  l’expressió  escrita  al  fòrum  i  a  través  de  les                
activitats.  
 
Treballem  diferents  tipologies  de  textos  per  millorar  l’ expressió  escrita .  Cada  dos  setmanes  els              
alumnes   presenten   un   text   escrit   on   practiquen   les   tècniques   d'escriptura.   
 
2nESO  
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Castellà:  lectura  d'una  novel.la  triada  per  l’alumne/a  en  silenci.  Després  treballem  l’expressió             
escrita   amb   una   crítica   personal   dels   fragments   llegits   a   classe.   Temporització:   1h   a   la   setmana.  
 
 
4tESO  
 
Castellà:  lectura  d'una  novel.la  triada  per  l’alumne/a  en  silenci.  Després  treballem  l’expressió             
escrita   amb   una   crítica   personal   dels   fragments   llegits   a   classe.   Temporització:   1h   a   la   setmana.  
 
 
 

2. Àmbit   lingüístic-anglès  
 
Comú   a   tota   l’ESO   :  
 
-Per  tal  de  millorar  l’ expressió  oral ,  tots  els  alumnes  de  secundària  disposaran  de  3  hores                
setmanals  amb  un  professor  nadiu  durant  tot  el  curs  acadèmic.  Tanmateix,  al  llarg  del  curs  els                 
alumnes  faran  presentacions  en  anglès.  Aquestes  també  es  duran  a  terme  a  l’àrea  de  música                
(1r   i   2n   ESO)   com   assignatura   AICLE.  
 
-Els  alumnes  estaran agrupats  per  nivells ,  d’aquesta  manera  els  podrem  acompanyar  millor             
en  el  procés  d’aprenentatge  i  de  consolidació  de  la  llengua  anglesa.  Aquests  grups  no  seran                
estàtics,  sino  que  els  alumnes  aniran  canviant  de  grup  a  mida  que  vagin  consolidant  els  seus                 
coneixements.  
-  Quant  a  la dimensió  literària ,  els  alumnes  llegiran  amb  Fiction  Express,  plataforma  de               
lectura,  que  permet  als  alumnes  llegir  de  manera  autònoma,  realitzar  activitats  i  fer  seguiment               
de   la   seva   evolució.  
 
-  En  relació  amb  l’ expressió  escrita ,  practicarem  al  llarg  del  curs  diferents  tipologies  de  textos                
seguint   sempre   un   model   proposat   que   servirà   com   a   referent.  
  
 

3. Àmbit   matemàtic  
 
Comú   a   tota   l’ESO   :  

- Treballar   la   lògica   de   manera   més   competencial.  
- Disminuir   la   part   mecànica   i   potenciar   la   creativitat   i   la   lògica   matemàtica.  
- Aplicar   el   temari   a   problemes   reals   de   la   vida   quotidiana.  
- Augmentar   la   part   teòrica   per   poder   comprendre   amb   profunditat   els   coneixements.   
- Adaptar-se  al  nivell  de  l’alumne.  No  té  sentit  que  l’avalui  d’un  temari  si  els  coneixements                

bàsics   no   els   ha   aconseguit   assolir   bé.   
 
1rESO  
S’ha  de  millorar  el  treball  de  càlcul  i  càlcul  mental  en  les  bases.  Segurament  això  millorarà  amb                  
la   nova   metodologia   que   s’està   implantant   a   primària.  
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S’ha   de   treballar   molt   més   el   llenguatge   matemàtic   i   el   seu   significat.  
Treballar   els   problemes   i   el   seu   raonament.   Seria   convenient    unificar   criteris   de   treball.  
Treballar   la   geometria   amb   materials   manipulatius.  
 
2nESO  
Realitzar   activitats   competencials.  
Treballar   propostes   plataforma   Generalitat   per   millorar   resultats   de   competències.  
Realitzar   algun   treball   manipulatiu   relacionat   amb   temaris   oficials   (Geometria).  
Treballar   raonament   amb   problemes.  
 
3rESO  
Reforçar   els   coneixements   previs   i/o   bàsics.  
Aplicar   cada   temari   a   problemes   quotidians.  
Iniciar-se   en   el   llenguatge   matemàtic.  
Continuïtat   de   treball   de   l’aula   a   casa.   
 
4tESO  
Desenvolupar   el   llenguatge   matemàtics.  
Part   teòrica   més   contundent   i   les   seves   aplicacions   més   reals.  
Continuïtat   de   treball   de   l’aula   a   casa.   
Treballar   les   competències   setmanalment.  
 
 

4. Àmbit   Científic-Tecnològic  
 
1r   ESO  
Exercicis   i   avaluació   competències   editorial.  
Comprensió   lectora   de   textos   científics.  
Treballs   manipulatius   relacionats   amb   temari   i   vida.  
Exercicis   Science   bits?  
 
2n   ESO  
Utilitzar   simulacions   diferents   properes   realitats   i   relacionar   amb   càlculs   (problemes)  
Poder   manipular   diferents   materials  
 
3rESO  
Utilitzar   programes   informàtics   i   material   manipulatiu  
Aplicació   de   la   teoria   a   problemes   científics   reals.  
Utilització   d’un   llenguatge   científic/tècnic   més   acurat.  
Aplicació   teòrica   a   experiments.  
Potenciar   els   textos   científics.  
 
4tESO  
Preparar   proves   de   competències   Generalitat  
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ANNEX   2:   
ACCIONS   I   CONCRECIONS   DE   MILLORA   DELS   OBJECTIUS   GENERALS   DE   CENTRE  
 
 
MILLORA   DEL   TREBALL   COOPERATIU  
 
1.1. Projecte:     ENGLISH   DAY  
 
Cursos:  3r   i   4t   d’E.   Primària             Qui?  Montserrat   Guardiola   i   Estela   Calabuig  
 
Té   relació   amb   quin   dels   Objectius   numerats   a   dalt?  Amb   el   de   Treball   Cooperatiu  
   
Quan?     1h   a   la   setmana   cada   2   setmanes,   a   partir   de   novembre.  
 
Com?  Els  alumnes  de  3r  i  4t  preparen  activitats  d’intercanvi  amb  el  seu  partner  de  l’escola  que                 
toqui  aquell  curs.  Es  fan  activitats  col·laboratives  i  individuals,  per  potenciar  l’ús  de  la  llengua                
estrangera.  
 
Heu   tingut   en   compte   les   propostes   de   millora   del   curs   passat   expressades   a   la   Memòria  
acadèmica?  Sí,   aquest   curs   s’intentarà   millorar   l’expressió   oral   i   escrita   de   l’anglès.    
 
En   què   consisteix   resumidament?  
A  principi  de  curs  s’assigna  una  escola  d’intercanvi  dins  del  Vallès  Oriental  i  es  fan  parelles  amb                  
un  alumne  de  cada  escola.  Durant  el  curs  es  fan  un  parell  d’intercanvi,  tant  de  postals  com  de                   
vídeos  per  skype  per  anar-se  coneixent.  Al  final  al  mes  de  maig  se  celebra  l’English  Day  i  els                   
nens  i  nenes  es  veuen  físicament  per  primer  cop  i  fan  una  gimcana  amb  diferents  activitats  en                  
anglès  per  millorar  l’expressió  oral  i  motivar-los  en  l’aprenentatge  d’una  nova  llengua,  en  aquest               
cas   l’Anglès.   
 
 
1.2. Projecte   Nou:    MIRADES   HISTÒRIQUES   A   LES   AVANTGUARDES    
 
Curs:    4t   d'ESO Qui?    Irene   Garrido     i     Rosario   Aguilera   
 
Quan?    Segon   trimestre  
 
Com?    Treball   cooperatiu    i   interdisciplinari.  
 
Heu  tingut  en  compte  les  propostes  de  millora  del  curs  passat  expressades  a  la  Memòria                
acadèmica?    Sí,   les   que   es   referien   al    Treball   Cooperatiu .  
 
En  què  consisteix? Es  pretén  dur  a  terme  des  de  les  Ciències  socials  i  l'Educació  Visual  i                  
Plàstica.  Des  del  vessant  artístic  es  pretén  apropar  els  alumnes  als  principals  moviments              
artístics  i  reinterpretar  obres  destacades  per  veure  com  es  reflecteix  el  moment  històric  a  través                
de   l’art.   
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MILLORA   EN   ELS   RESULTATS   DE   LLENGUA   CATALANA,   A   NIVELL   ESCRIT   I   ORAL.   
 
MÉS   GENÈRICAMENT,   MILLORA   DELS   RESULTATS   EN   PROVES   DE   CCBB   DELS  
NOSTRES   ALUMNES.  
 
2.1.   Projecte:    E-TWINNING   (2   experiències)  
 
Cursos:  3r,   4t,   5è   i   6è    Primària    (1)             Qui?  Montserrat   Guardiola   i   Estela   Calabuig  
 
Quan?  Cada   15   dies   durant   una   sessió   d’una   hora   de   llengua   anglesa   (aproximadament).  
 
Té   relació   amb   quin   dels   Objectius   numerats   a   dalt?  Es   tracta   de   millorar    l’expressió   i  
comprensió   de   la   Llengua   anglesa .   
 
Com?   
Els  alumnes  preparen  diverses  activitats  relacionades  amb  un  projecte  a  nivell  Europeu.  Cada              
curs  té  el  seu  projecte  en  què  mitjançant  la  llengua  anglesa  han  d’establir  comunicació  amb                
persones   d’altres   països.  
 
Heu   tingut   en   compte   les   propostes   de   millora   del   curs   passat   expressades   a   la   Memòria  
acadèmica?   
Sí,  hem  intentat  buscar  projectes  que  fossin  més  atractius  pels  alumnes  i  que  proporcionessin               
activitats   on   hi   hagués   una   comunicació   real   entre   ells   amb   un   producte   final.  
 
En   què   consisteix   resumidament?  

3r  i  4t  de  Primària  realitzen  dos  projectes  respectivament.  En  el  primer  projecte  els  alumnes                
expressen  els  seus  desitjos  i  es  crea  un  arbre  a  l’aula  on  es  pengen  aquests  desitjos.  També                  
s’envien  cartes  amb  desitjos  als  seus  companys  d’un  altre  país.  El  segon  projecte  tracta  sobre                
el  significat  del  Nadal  i  els  alumnes  s’envien  postals  per  celebrar  aquesta  festivitat.  La  llengua                
vehicular   dels   dos   projectes   és   l’Anglès.  
 
5è  i  6è  de  Primària  fan  un  projecte  on  envien  i  reben  postals  explicant  les  seves  aficions.                  
Aquestes  postals  són  enviades  a  diferents  països  de  manera  que  s’estableix  un  canal  de               
comunicació   en   anglès   amb   alumnes   de   diferents   ciutats   d’Europa.  
 
 
 
Cursos:    ESO    (2) Qui?    Ana   Mª   Ramiro   Arrabal  
 
Quan?    al   llarg   del   curs   acadèmic   2019-2020   a   Anglès          Temp.    Hi   dedicarem   1   hora   setmanal  
 
Heu   tingut   en   compte   les   propostes   de   millora   del   curs   passat   expressades   a   la   Memòria  
acadèmica?  
S’ha   tingut   en   compte   la   proposta   de   millora   del   curs   passat   expressada   en   la   memòria   de  
tutoria   de   1r   d’ESO,   on   es   recomanava   continuar   amb   aquest   tipus   de   projecte   per   tal   de  
millorar    l’Expressió   escrita .  
 
En   què   consisteix?  
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Dependrà  del  projecte  E-TWINNING.  Estem  intentant  trobar  un  projecte  on  es  treballi             
l’expressió  escrita,  via  correu  ordinari.  Continuem  buscant  un  amb  aquest  objectiu  i  que  sigui               
adient   i   adequat   pel   nivell   dels   nostres   alumnes.  
 
 
2.2.    Projecte:     CLUBS  

                        
Cursos:  4t,   5è   i   6è   d’E.   Primària Qui?  Eva   Mª   Chao,  
Estela   Calabuig,   Cristina   Fernández,   Silvia   Pinilla,   Tini   Hernández   i   Marta   Mateo.  
 
Quan?  Divendres   de   9h   a   11h   (totes   les   setmanes).  
 
Té   relació   amb   quin   dels   Objectius   numerats   a   dalt?  Millora   competencial   i   Treball  
cooperatiu  
   
Com?   
Es  barregen  alumnes  dels  tres  cursos  en  grups  de  13-14  alumnes.  Cada  grup  serà  un  dels                 
clubs  d’aprenentatge  proposats  durant  4  setmanes.  Al  cap  de  4  setmanes  els  grups  rotaran  per                
fer   un   nou   club.  
 
Heu   tingut   en   compte   les   propostes   de   millora   del   curs   passat   expressades   a   la   Memòria  
acadèmica?   
Sí,  hem  intentat  treballar  mancances  dels  alumnes  i  realitzar  activitats  on  es  millorin  o  reforcin.                
Per  exemple,  el  club  de  la  revista  que  escriu  notícies,  reportatges  i  entrevistes  fent  servir  la                 
llengua   catalana   i   la   castellana .    
 
En   què   consisteix   (resumidament)?  
Farem  activitats  de  diverses  àrees  per  motivar  als  alumnes  a  aprendre  d’una  forma  diferent.               
S’ha  intentat  tocar  totes  les  competències  i  obtenir  resultats  finals  realment  útils  per  millorar               
l’aprenentatge   de   cada   nen   i   nena.  
 
Hi   ha   5   clubs:  

● Club   del    real   food    (coneixement   del   medi):   entendre   què   vol   dir   menjar   sa   i   de   forma  
més   responsable.  

● Club   de    la   revista    (llengües):   es   tracta   de   crear   un   espai   on   els   alumnes   s’expressin  
mitjançant   la   llengua   catalana   i   castellana.  

● Club   del    cinema    (llengua   anglesa):   crear   representacions   teatrals   (i   digitalitzar-les)   en  
anglès.   

● Club   del    Korfbal    (educació   física):   aprendre   un   nou   esport   i   practicar-lo.  
● Club   de    l’escape   room    (matemàtiques):   resoldre   problemes   matemàtics   per   aconseguir  

trobar   pistes   i   arribar   a   un   tresor   final.  
 
 
2.3.    Projecte:     APADRINAMENTS  
 
Cursos?  P5,   1r,   5è   i   6è   Primària     Qui? Jéssica   González,   Mayte   Tortajada   i   Estela   Calabuig.  
 
Quan?  Cada  15  dies  durant  una  sessió  d’una  hora  de  llengua  catalana  (aproximadament).  Del              
mes   d’octubre   fins   al   mes   de   juny.  
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Té   relació   amb   quin   dels   Objectius   numerats   a   dalt?    Amb   l’objectiu   n.   3.  
 
 
Com?  Els  alumnes  de  cicle  superior  fan  de  padrins  dels  alumnes  de  P5  i  1r  de  Primària  amb                  
l’objectiu   d’ajudar-los   en   la   seva    millora   de   la   Consciència   Fonològica   i   de   la   lectura   en   català.  
 
Heu  tingut  en  compte  les  propostes  de  millora  del  curs  passat  expressades  a  la  Memòria                
acadèmica?   
Sí,  hem  creat  una  nova  forma  de  seleccionar  les  parelles  d’alumnes  padrins  i  fillols;  hem                
millorat  el  contracte  d’apadrinament  i  hem  elaborat  nous  jocs  i  activitats  per  donar  suport  a  la                 
lectura.  
 
En   què   consisteix   resumidament?  

L’apadrinament  entre  P5  i  5è  de  primària  es  tracta  d’una  primera  presa  de  contacte  dels                
alumnes  més  grans  de  la  Primària  amb  els  petits.  Els  fillols  escullen  qui  volen  que  sigui  el  seu                   
padrí,  el  qual  es  farà  responsable  de  millorar  i  motivar  els  alumnes  més  petits  en  l’aprenentatge                 
de  les  lletres  i  sons.  Durant  les  estones  d’apadrinament,  fillols  i  padrins  s’asseuran  en  grups  de                 
6   i   jugaran   a   diversos   jocs   de   consciència   fonològica   (com   el   memory,   l’oca,   el   bingo...  
 
L’apadrinament  entre  1r  i  6è  de  Primària  adquireix  un  to  més  responsable  degut  a  què  els                 
alumnes  de  6è  han  d’aconseguir  guiar  i  ajudar  els  seus  fillols  en  la  lectura  en  veu  alta.                  
Mitjançant  activitats  i  tècniques  treballades  a  l’aula  amb  la  mestra  de  Llengua  catalana,  els               
padrins  ajuden  en  la  pronunciació  dels  sons  i  en  la  dicció.  També  fan  preguntes  de  comprensió                 
lectora.  
 
D’altra  banda,  és  important  remarcar  que  en  tots  dos  apadrinaments  es  desenvolupa  un  vincle               
afectiu  molt  fort  entre  els  fillols  i  els  seus  padrins,  fet  que  motiva  a  ambdues  parts  a  millorar  i                    
prendre   responsabilitat   en   la   correcta   lectura   de   la   llengua.  
 
 
 
2.4.   Projecte:     CLUB   DELS   LECTORS  

 
Curs?  5è   de   Primària            Qui?  Estela   Calabuig  
 
Quan?  Un   cop   al   mes   durant   una   hora.  
 
Té   relació   amb   quin   dels   Objectius   numerats   a   dalt?    Millora   competencial   en   llengües  
 
 
Com?  La  mestra-tutora  porta  un  cop  al  mes  3  llibres  de  diverses  tipologies  (novel·les,  llibres  de                
poemes,  il·lustrats,  còmics...)  i  de  qualsevol  de  les  tres  llengües.  El  quart  llibre  proporcionat  és                
un   llibre   recomanat   pels   nens   i   nenes   si   volen   compartir   amb   els   seus   companys.  
 
Heu  tingut  en  compte  les  propostes  de  millora  del  curs  passat  expressades  a  la  Memòria                
acadèmica?  Sí,  veient  que  no  acabàvem  de  captar  tota  l’atenció  d’alguns  dels  alumnes  hem              
desenvolupat   noves   estratègies   i   activitats   per   motivar-los   a   llegir.  
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En   què   consisteix   resumidament?  

Un  cop  al  mes  la  mestra  porta  llibres  que  ha  seleccionat  per  compartir  amb  els  seus  alumnes.                  
Aquests  llibres  són  de  tipologies  diferents  i  en  diferents  llengües.  Així  la  mestra  els  presenta  i                 
llegeix  en  veu  alta  una  de  les  parts  del  llibre.  En  el  cas  dels  llibres  de  poemes,  són  els  alumnes                     
els   que   els   reciten   (és   optatiu).  
 
Un  cop  realitzada  la  lectura,  al  mes  següent  es  comenten  els  llibres  en  veu  alta,  les  parts  que                   
més  els  han  agradat  i  les  que  menys  i  per  què.  A  partir  del  mes  de  novembre,  els  alumnes                    
també  poden  portar  llibres  que  volen  recomanar  als  seus  companys  i  que  hauran  de  presentar                
(de   la   mateixa   manera   que   ho   fa   la   mestra).   
 
De   la   mateixa   manera,   un   cop   llegit   cada   llibre,   han   d’emplenar   un   full   amb   la   seva   valoració  
justificant-la.   Un   cop   els   papers   han   estat   revisats   per   la   mestra   i   han   comentat   en   l’exposició  
oral   el   que   els   ha   semblat   el   llibre,   guanyen   un   segell   en   el   seu   carnet   lector.   Cada   cop   que  
completen   un   carnet   obtenen   una   petita   recompensa   (xapes,   punts   de   llibre...).  
  
 
2.5.   Projecte    NOU :    LANGUAGE   ASSISTANTS  
 
Cursos?  Tota   l’escola Qui? Liliana   Leon   i   Roisin   Healy   (Assistents   de   conversa)  
 
Quan?  Entre   1   i   3h   a   la   setmana  
 
Com?    Les   auxiliars   de   conversa   entren   a   les   aules   i   s’emporten   grups   de   5-7   alumnes   durant  
30   minuts   per   millorar   la   seva   competència   oral   en   llengua   estrangera.  
 
Heu   tingut   en   compte   les   propostes   de   millora   del   curs   passat   expressades   a   la   Memòria  
acadèmica?   
Sí,   en   la   millora   de   la    Comprensió   i   Expressió   Oral   en   anglès .  
 
En   què   consisteix   resumidament?  
Del  mes  d’octubre  fins  el  mes  de  juny  ens  acompanyen  dues  auxiliars  de  conversa,  les  quals                 
s’emporten  grups  reduïts  d’alumnes  amb  un  temps  de  30  min.  i  estableixen  una  conversa  amb                
ells/es.  Primerament  s’ha  orientat  a  les  auxiliars  sobre  el  que  estem  treballant  a  l’aula  en  aquell                 
moment  perquè  reforcin  els  aprenentatges,  tant  de  vocabulari  com  d’estructures  gramaticals.            
L’objectiu   clar   és   la   millora   de   la   competència   oral   de   la   llengua   estrangera.   
 
 
2.6.    Projecte:    CUENTO   ILUSTRADO  
 
Curs:    1r   d'ESO           Qui?    Irene   Garrido   i   Rosario   Aguilera   
 
Quan?    Segon   trimestre            Temporització :    _____???  
 
Com?    Treball   Cooperatiu   i   interdisciplinari.  
 
Heu  tingut  en  compte  les  propostes  de  millora  del  curs  passat  expressades  a  la  Memòria                
acadèmica?    Sí,   per   millorar    l’Expressió   escrita    i   el   Treball   cooperatiu.  
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.  
En  què  consisteix? Aquest  projecte  pretén  unir  dues  disciplines,  la  Llengua  Castellana  i              
l'Educació  Visual  i  Plàstica.  En  primer  lloc,  a  partir  de  l'elaboració  d'un  relat  o  d'un  conte  i  en                   
segon  lloc,  mitjançant  la  creació  de  la  portada  del  conte  i  diverses  il·lustracions  d'aquest  relat.                
Cada  grup  ha  de  redactar  un  conte  il·lustrat  que  sigui  propi.  Un  cop  finalitzat,  els  alumnes                 
mostraran   i    explicaran   el   seu   projecte   a   E.   Primària,   introduint   l’Aprenentatge-servei.  
 
 
 
 
2.7.   Projecte:     CONCURSOS   DE   LLENGUA   CATALANA  
 
Cursos:  5è   i   6è   d’E.   Primària             Qui:  Estela   Calabuig  
 
Té   relació   amb   quin   dels   Objectius   numerats   a   dalt?  Llengua   Catalana   i   Treball   Cooperatiu  
 
Quan?  Esporàdicament   durant   tot   el   curs   i   a   durant   el   mes   de   gener.  
 
Com?   
Els  alumnes  participen  en  el  certamen  de  lectura  en  veu  alta  (CLVA)  en  català.  Practiquen  la                 
dicció,   la   pronúncia   i   la   correcta   lectura   dels   signes   de   puntuació.  
També  participen  al  concurs  Tísner,  de  Jocs  de  Taula.  Han  de  realitzar  jocs  originals  de                
gramàtica   i   ortografia   catalana.   Aquesta   activitat   es   fa   en   grups   cooperatius   de   4   alumnes.  
 
Heu  tingut  en  compte  les  propostes  de  millora  del  curs  passat  expressades  a  la  Memòria                
acadèmica?   
Sí,  tenint  en  compte  les  dificultats  d’anys  anteriors  per  buscar  espais  on  poder  practicar  la                
lectura  en  veu  alta  i  la  dedicació  d’hores  per  la  creació  dels  jocs  de  taula,  aquest  curs  es                   
dedicaran  algunes  hores  de  la  lectura  diària  i  també  hores  de  l’auxiliar  de  conversa  en  català.                 
Per  millorar  el  temps  de  dedicació  als  jocs  de  taula,  s’ha  programat  l’assignatura  tenint  en                
compte   aquest   projecte/treball.  
 
En   què   consisteix   resumidament?  
D’una  banda,  el  concurs  de  lectura  en  veu  alta  és  una  forma  de  motivar  els  alumnes  a  llegir                   
millor,  respectant  totes  les  normes  de  pronunciació  de  la  llengua  catalana.  Durant  tot  el  curs  es                 
va  practicant  amb  els  alumnes  i  es  van  corregint  les  possibles  errades  que  cometen.  Tant  a  les                  
estones  de  lectura  silenciosa  com  amb  la  plataforma  Fiction  Express  i  amb  l’auxiliar  de               
conversa   es   treballarà   aquest   aspecte   de   la   llengua.  
 
De  l’altra,  per  dur  a  terme  el  concurs  de  jocs  de  taula,  els  alumnes  han  de  tenir  molt  clars  els                     
conceptes  que  volen  tractar  a  cada  joc.  Han  de  crear  un  joc  original  i  inventat  on  es  treballi  la                    
llengua  catalana,  tant  la  gramàtica  com  l’ortografia  d’aquesta.  El  joc  es  realitzarà  mitjançant  el               
treball  cooperatiu.  Es  començarà  amb  activitats  molt  pautades  i  guiades  de  treball  cooperatiu              
perquè  comencin  a  pensar  en  què  consistirà  el  joc  i  quines  normes  establiran.  A  partir  d’aquí                 
mitjançant  altres  tècniques  aniran  prenent  altres  tipus  de  decisions  com:  el  disseny  del  joc,               
quins  aspectes  de  la  llengua  treballaran,  com  ho  treballaran...  finalment,  i  de  forma  més  lliure,                
començaran   a   crear   els   jocs.  
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2.8.   Projecte:     CAMBRIDGE  
 
Cursos:    ESO            Qui?    Ana   Mª   Ramiro,   Montserrat   Guardiola   i   Marc   Baladón  
 
Quan?    1   hora   setmanal   a   l’aula.   
 
Com?    En   aquesta   hora   es   practica   la   Llengua   anglesa   focalitzant   l’obtenció   del   nivell   FCE   a   4t  
d’ESO.  
 
Heu   tingut   en   compte   les   propostes   de   millora   del   curs   passat   expressades   a   la   Memòria  
acadèmica?  Bàsicament   sí,   donats   els   pobres   resultats   de    CCBB   en   Llengua   anglesa    dels  
nostres   alumnes   de   4t   d’ESO.  
 
En   què   consisteix   (resumidament)?  
Els  alumnes  treballen  els  aspectes  gramaticals,  vocabulari,  lectura  de  textos  i  listening  propis              
de  cadascun  dels  nivells  abans  esmentats.  Es  passen proves  de  KET  i  PET  per  tal  d’avaluar  la                  
competència  lingüística  en  anglès  de  cada  alumne/a.  A  aquells  alumnes  que  van  més  avançats               
se’ls  proporciona material  de  FCE .  Per  1r  i  2n  d’ESO  es  fan  servir  els  llibres  de  KET  i  per 3r  i  4t                      
d’ESO   els   llibres   de   PET   de   l’editorial   CAMBRIDGE   UNIVERSITY   PRESS.  

 
 
 
 
2.9.    Projecte:     SETMANA   DE   LA   CIÈNCIA   
 
Cursos:    CICLE   MITJÀ   d’E.P.  

 
TEMA:     El   reciclatge   del   vidre  
 
Durant   aquesta   setmana   els   alumnes   de   tercer   i   quart   investigaran   i   experimentaran  
sobre   el   reciclatge   del   vide.   
 
AGRUPACIÓ:    Grups   cooperatius,   heterogenis   i   internivells   de   4   membres.   
 
TEMPORITZACIÓ:   

● 8   de   novembre:   sessió   prèvia.    Creació   dels   grups   cooperatius   INTERNIVELL.  
 

● 11   de   novembre:   Excursió   a   Can   Fusteret  
 

● 12   de   novembre    (tarda)    Mr   Iglú.  
Farem   tres   racons   de   treball   on   el   protagonista   serà   Mr.   Iglú,   un   personatge   de  
“ECOVIDRIO”   que   ens   ensenyarà   com   hem   de   reciclar   correctament.  

 
● 1 3   de   novembre (tarda)    Fem   murals .   Continuem   amb   el   sistema   de   racons.  

 
● 14   de   novembre.   Ens   avaluem  

1) Preparació   de   l’exposició   oral   i   la   presentació   als   pares  
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2) Kahoot   per   grups   
3) Fitxa   d’autoavaluació   

 
● 15   de   novembre:   EXPOSICIONS  

 
    OBJECTIUS:  
        1-   Treballar   en   grups   heterogenis   i   internivells   de   forma   cooperativa.  
       2-   Buscar   informació   i   portar   fotografies   del   procés   del   reciclatge   del   vidre.  
       3-   Aprendre   el   procés   que   s’ha   de   seguir   per   obtenir   el   vidre.  
       4-   Saber   construir   murals   i   el.laborar   una   peça   reciclant   vidres.  
 
PRODUCTE  FINAL: Els  tres murals i  els objectes  elaborats  amb  vidre  reciclat  durant              
l’excursió.  
 
 
 
 
Setmana   de   la   Ciència   a   l’ESO    (Proposta)  
 
Cursos:    ESO   Qui?    Dani   Soria  
 
Data:    del   11   al   15   de   novembre   del   2019.   
 
 
Proposta :   
La  Setmana  de  la  Ciència  és,  com  bé  indicar  el  seu  nom,  una  setmana  dedicada  a  la  ciència.  Si                    
volem  elaborar  un  projecte  científic  amb  consistència  i  una  presentació  exemplar,  hem  de  tenir               
a   disposició   dues   coses   importants:   el   temps   i   els   coneixements.   
El  temps  és  molt  necessari  per  elaborar  un  projecte  científic.  Per  això,  proposo  augmentar  el                
timing    del   projecte   a   una   setmana   (del   11   al   15   de   novembre,   ambdòs   inclosos).  
 
La  presentació  a  les  famílies  hauria  de  ser  més  dinàmica.  No  només  hem  d’ensenyar  el  que  fan                  
els  seus  fills  i  desprès  anar-se’n.  S’hauria  d’obrir  les  portes  a  totes  les  famílies  i  que  elles                  
estiguin  visitant  tot  el  col·legi,  així  no  només  veuen  el  seu  fill,  si  no  que  s’involucra  en  tota                   
l’activitat  de  l’escola. Fer  un  horari  per  les  exposicions  de  primària  i  que  mai  es  solapin                 
exposicions.  Amb  això  s’aconsegueix  que  els  pares  poden  veure  els  seus  fills,  i  o  bé  abans  o                  
bé   després   segueixen   a   l’escola   amb   les   següents   activitats.  
 
L’estil  de  projectes  que  s’ha  fet  fins  ara  era  estàtic:  l’alumne  feia  una  maqueta,  la  deixava  a                  
l’espai  d’exposicions  i  no  feia  res  més.  Proposo  un  model  dinàmic:  l’alumne  prepara  un  póster                
molt  visual  on  explica  la  recerca  de  la  setmana  i  a  la  vegada  pot  haver  demostracions  gràfiques                  
(experiments,  maquetes,  etc).  L’alumne  es  prepara  una  exposició  de  petita  durada  sobre  el  seu               
projecte  científic  on  el  seu  llenguatge  sigui  tècnic  però  ha  d’estar  preparat  per  explicar-ho  a                
famílies   sense   formació   técnica.  
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A  l’hora  d’avaluar  els  projectes  el  professorat  pot  utilitzar  aquestes  exposicions.  S’avalua             
l’exposició,  el  material  utilitzat,  el  llenguatge,  la  interacció  amb  les  famílies,  etc.  Així  l’alumne               
veu  que  el  seu  esforç  es  veu  recompensat  amb  una  bona  avaluació.  A  la  vegada,  el  professorat                  
pot  participar  amb  les  diferents  exposicions  i  animar  a  les  famílies  a  participar-hi  també.  El                
projecte  ha  de  tenir  un  pes  a  les  matèries  que  hi  participen  (català,  naturals,  visual  i  plàstica,                  
etc).  
 
Les  famílies  veuen  un  professorat  obert  i  participatiu  en  el  projecte  dels  seus  fills.  Els  alumnes                 
veuen  una  recompensa  visual  del  seu  treball  fet  durant  la  setmana;  l’aprovació  no  només  del                
professorat,  si  no  també  de  les  diferents  famílies  que  participen  en  la  seva  educació.  A  la                 
vegada,  és  una  manera  d’obrir  l’escola  i  informar  a  les  famílies  de  l’evolució  d’aquesta,  així  com                 
també   visualitzar   els   canvis   d’aspecte   que   pateix.  
 
La  distribució  de  les  aules  pot  ser  la  següent;  els  alumnes  de  primària  poden  estar  a  les  seves                   
respectives  aules,  educació  infantil  també  o  a  l’aula  oberta  i  l’ESO  distribuir  els  alumnes  en  les                 
aules  classe,  laboratori,  tecnologia  i  desdoblaments.  Així  podem  crear  el  dinamisme  a  les              
famílies  i  així,  si  els  alumnes  estan  distribuïts  uniformement,  diferents  famílies  poden  veure              
diferents   projectes.  
 
 
2.10.    Projecte     DIA   PI    

  Curs?    1r   ESO Qui?     Pilar   González  

Té   relació   amb   quin   dels   Objectius   numerats   a   dalt?    Millora   les    competències   bàsiques   de  
Geometria.  

Quan?     14   de   març   de   2020   

Com?     Treballar   el   número   Pi  

En   què   consisteix   resumidament?    Fer   activitats   matemàtiques    relacionades   amb   el   número   Pi   i  
crear   pi-relats.  

 

2.11.      Projecte:    CIENTÍFIQUES:   PASSAT   I   PRESENT  

Curs?    1r   ESO            Qui?    Pilar   González   /   M.   José   Amaya   

Té  relació  amb  quin  dels  Objectius  numerats  a  dalt? Millora  les competències  bàsiques              
científico-tecnològiques .  

Quan? De  l’1  al  15  de  febrer  durant  algunes  hores  de  C.  Nat.,  depenent  del  tipus  d’activitats                  
que   es   vulguin   portar   a   terme.   
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Com? A  través  de  diferents  fitxes  didàctiques  es  dona  visibilitat  a  científiques  que  han  treballat                 
i  treballen  en  els  camps  de  la  radioactivitat,  la  catàlisi,  la  cristal·lografia,  la  programació,  l’ADN,                
la   llum   i   la   geometria.   

En   què   consisteix   resumidament?  

Connectar  la  biografia,  recerca  i  descobriments  de  científiques  del  passat  amb  la  recerca  que               
actualment   estan   liderant   científiques   de   tot   el   món.  

 
 
2.12.    Projecte:    APADRINAMENT   LECTOR  
 
 
Cursos?    1r-6è     2n-4t   ESO Qui?    Tutors/es   de   1r,   2n,   6è   d’EP   i   4t.ESO  
 
Té   relació   amb   quin   dels   Objectius   numerats   a   dalt?    Millora   CCBB   Llengua  
 
Quan?    Quinzenalment  
 
Heu   tingut   en   compte   les   propostes   de   millora   del   curs   passat   expressades   a   la   Memòria  
acadèmica?    Sí  
 
En  què  consisteix  resumidament? El  projecte  s’inicia  omplint  un  contracte  padrí  i  fillol,  el               
signen  i  es  fa  una  foto  a  la  parella.  Aquest  contracte  està  penjat  a  classe.  Els  alumnes  de  6è  i  4t                      
ESO  reforcen  la  lectura  dels  més  petits.  Porten  llibres  de  casa  que  els  agradin  i  es  treballa  la                   
lectura  en  veu  alta,  comprensió  oral  i/o  escrita,  joc  del  penjat,  construcció  de  paraules  i  frases                 
amb  cartronets...A  l’última  sessió  de  trimestre  es  fan  jocs  al  pati  per  reforçar  els  vincles  entre                 
padrí   i   fillol.  
 
 
 
2.13.    Projecte :   PUNTS   DE   LLIBRE   “SAVE   DE   CHILDREN”  
 
Té   relació   amb   quin   dels   Objectius   numerats   a   dalt?    CCBB   de   Llengua   i   literatura.  
 
Cursos?    1r   i   2n Qui?    Les   tutores   
 
 
Quan?    Sant   Jordi   2020  
 
Heu   tingut   en   compte   les   propostes   de   millora   del   curs   passat   expressades   a   la   Memòria  
acadèmica?    Sí  
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En   què   consisteix   resumidament?    Realització   de   punts   de   llibre   per   ”vendre’ls”   a   la   família   i  
amics.   Els   diners   recaudats   són   per   la   ONG.    Informarem   sobre   Save   the   Children   i   la   tasca  
que   realitza.  
 
 
MILLORA   EN   ELS   AMBIENTS   I   ESPAIS   D’APRENENTATGE  
 
3.1.    Projecte    AMBIENTS   D’APRENENTATGE  
 
Qui?    Berta   Rosquellas,   Jéssica   González,   Sonia   Martínez,   Marta   Mateo   i   Silvia   Pinilla.  
 
Cursos?    Educació   Infantil  
 
Quan?    Els   dimecres   a   la   tarda .    Durant   aquest   curs   escolar   els   introduirem   i   continuarem   en   els  
cursos   posteriors.  
 
Com?    Farem   servir   quatre   espais/aules   de   l’escola   en   els   quals   posarem   a   l’abast   dels   nens/es  
diferents   materials   amb   els   que   podran   experimentar   i   jugar.  
 
En   què   consisteix   resumidament?  
És  una  pràctica  educativa  en  la  qual  els  nens/es  són  els  protagonistes  del  seu  aprenentatge  i                 
creixement  personal.  Es  basa  en  la  presentació  d’un  espai  preparat  per  la  mestra  on  els                
nens/es  experimenten  lliurement  amb  els  materials  que  troben  descobrint  així  el  món  que  els               
envolta.   Alhora,   es   potencia   la   seva   autonomia,   les   interaccions   socials   i   la   motricitat.  
 
 
 
3.2.     Projecte :   SPACES  
 
Té   relació   amb   quin   dels   Objectius   numerats   a   dalt?    Ambients   i   espais  
 
Cursos: 1r,   2n   i   3r   d’E.P. Qui?    Rosa   Mª,   Angelines,   Silvia,   Marta   Mateo   i   Mayte  
 
Quan?    Setmanalment,   els   dimecres   de   9   a   11.  
 
Com? Ambientant  l’aula  amb  el  material  propi  de  cada  space,  observant  les  iniciatives  dels               
nens   i   dirigint   si   cal.  
 
Heu  tingut  en  compte  les  propostes  de  millora  del  curs  passat  expressades  a  la  Memòria                
acadèmica?    Sí  
 
En   què   consisteix   (resumidament)?  
Els   Spaces   són:   

- La   botiga   (   space   matemàtic)  
- Experimentació  
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- Recicla  
- Travel   to   London  
- Espai   lingüístic  

 
Es  faran  grups  heterogenis  amb  nens  dels  tres  cursos.  Cada  grup  estarà  al  mateix  space                
durant   2   setmanes.   Després   canviaran.  
 
 
MILLORA   I   REORGANITZACIÓ   DEL   GABINET   PSICOPEDAGÒGIC  
 
Accions   que   realitzarem   durant   el   curs   2019-20:  
 
● Valoració  de  necessitats  educatives  de  l’alumnat  en  l’àmbit  acadèmic  i  escolar,  i  concreció              

de  propostes  d’intervenció  educativa  (dificultats  acadèmiques,  trastorns  d’aprenentatge,         
retards   en   el   desenvolupament,   etc.).  

 
● Detecció  i  actuació  davant  possibles  dificultats  de  l’aprenentatge,  de  la  conducta  i/o             

personalitat,   a   través   de   les   proves   col·lectives.  
 
● Oferir  orientació,  suport  i  recursos  en  relació  amb  els  processos  d’ensenyament  i             

aprenentatge.  
● Assessorament   i   orientació   als   professors   per   millorar   la   convivència   dins   l’aula.  
● Coordinació   amb   la   Comissió   d’Atenció   a   la   Diversitat   (CAD).   
● Coordinació  de  les  actuacions  dels  serveis  externs:  Professionals  que  intervenen  en  l’atenció             

a  l’alumnat  (psicòlegs,  psicopedagogs,  etc.)  i  coordinació  amb  els  Serveis  Educatius  del             
Departament   d’ensenyament:   EAP,   CREDA,   CSMIJ,   CDIAP,   Hospital   de   dia,   ...  

● Seguiment  a  tot  l’alumnat  i  famílies  que  poden  tenir  de  manera  puntual  o  específica  altres                
problemàtiques   i/o   dificultats   al   llarg   de   la   seva   escolaritat.  

● Si  les  mesures  adoptades  per  l’escola  no  són  suficients,  es  realitzarà  derivació  als              
professionals   corresponents   de   l’àmbit   de   la   salut.   
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ANNEX   3:    ALTRES   PROJECTES   IMPORTANTS   D’ACESCO  
 
 

1. Projecte:       CURSA   SOLIDÀRIA  Any   d’aplicació:   14è  

Cursos?    de   P3   a   4t   ESO      Qui?    Dani   De   Paco/   Marta   Martín  

Objectius :    Millora   de   les   competències   socials.   EMPREMTA   SOCIAL  

Quan?    1r   trimestre   (divendres   13/12?)  

Com?    Prepararem   els   alumnes   per   realitzar   una   activitat   física   moderada.   

Educació   infantil;   circuit   al   pati.   

Cicle   inicial;   cursa   al   pati   de   l’escola.   

La   resta   de   l’escola   cursa   a   les   pistes   d’atletisme   al   pavelló.   

Tot  buscant  un  objectiu  solidari  com  ara  ajudar  a  l’ONG Save  the  Children ,  aportant  diners                
voluntàriament   un   cop   feta   la   cursa.  

Heu  tingut  en  compte  les  propostes  de  millora  del  curs  passat  expressades  a  la  Memòria                
acadèmica?  

Sí,  la  participació  de  les  famílies  a  la  cursa  solidària,  així  com  continuar  amb  l’idea  del  curs                  
passat  de  realitzar  la  cursa  al  desembre  per  tal  de  copiar  les  curses  nadalenques  de  “San                 
Silvestre”,   que   dona   un   caire   més   lúdic   a   la   jornada.  

En   què   consisteix   resumidament?  

Preferiblement  en  divendres  i  en  jornada  de  matí  els  alumnes  de  3r  de  primària  a  4t  de  l’ESO                   
ens  desplacem  caminant  al  pavelló;  les  famílies  poden  venir  amb  nosaltres  o  bé  dirigir-se  al                
pavelló.  Els  alumnes  corren  per  cicles  les  voltes  que  vulguin  en  20  minuts  i  la  resta  anima  els                   
corredors.  En  total  4  torns.  A  la  jornada  de  tarda  al  pati  de  l’escola,  es  muntarà  un  circuit  per  E.                     
Infantil,  on  correran  individualment  amb  les  famílies.  Posteriorment  els  alumnes  de  C.I.  correran              
durant   15   minuts   les   voltes   que   puguin.  

 
2. Projecte:       TAPS   SOLIDARIS Any   d’aplicació:     8è  

 Objectiu : Millorar  les  competències  socials,  a  partir  d’un  treball  cooperatiu,  amb  un  objectiu               
solidari.  

Curs?    6è   d’E.P. Qui?     Estela   Calabuig   /   Marta   Martín  

Quan?    Durant   tot   el   curs  
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Com? Recollida  de  taps  dos  cops  a  la  setmana  en  parelles  per  part  dels  alumnes  de  6è.  Treball                   
d’investigació  cooperatiu  dels  projectes  solidaris  contra  el  càncer  i  de  l’associació  Asdent.             
Posteriorment,  exposició  a  la  resta  de  cursos,  per  tal  de  conscienciar  el  fet  de  portar  taps  a                  
l’escola   i   els   seus   efectes   positius   per   la   lluita   contra   el   càncer   i   altres   malalties.  

Heu  tingut  en  compte  les  propostes  de  millora  del  curs  passat  expressades  a  la  Memòria                
acadèmica? Sí,  fer-la  transversal  a  la  matèria  de  llengua  catalana,  per  tal  de  fomentar               
l’expressió   oral   en   exposicions   a   alumnes   amb   menor   o   major   edat.  

En  què  consisteix  resumidament? Recollida  de  taps  periòdicament,  per  tal  que  Protecció             
Civil   pugui   venir   a   recollir   i   portar   els   taps   a   les   dues   principals   causes.  
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ANNEX   4   :    ELABORACIÓ   DEL    PLA   DE   CONVIVÈNCIA    ACESCO  
 

Aplicació:    A   partir   de   3r   trimestre   2019-2020  

Qui     Pilar   González,   Eva   Mª   Chao,   Sonia   Martínez   i   Ana   Ramiro.  

Cursos?     Tot   el   centre          Quan?     1r   i   2n   trimestre  

Com?    Seguint   les   instruccions   del   Departament   d’Educació   i   el   seu   aplicatiu.  

En   què   consisteix   resumidament?   

El  Projecte  de  convivència  ha  de  reflectir  les  accions  que  el  centre  educatiu  desenvolupa  per                
capacitar  tots  els  alumnes  i  la  resta  de  la  comunitat  escolar  per  a  la  convivència  i  la  gestió                   
positiva   dels   conflictes.   

Les  accions  que  s’hi  proposen  han  de  ser  abordades  des  de  tres  nivells  diferents:  Valors  i                 
actituds,  Resolució  de  conflictes  i  han  d’anar  adreçades  a  la  Millora  de  la  convivència  en  tres                 
àmbits   diferents:    aula,   centre   i   entorn .  
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DILIGÈNCIA  per  fer  constar  que  en  data  30  d’OCTUBRE  de  2019,  i  d’acord  amb  la  Legislació                 
vigent,  presentem  la  PGA  al  Consell  Escolar  del  centre.  Acreditem  que  ha  estat  revisada  i                
comentada  en  detall,  i  que  tots  els  seus  membres  disposen  de  còpia  del  document,  bé  en                 
paper,   bé   virtualment.  

 

 

Lluís   González Segell  
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