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                             “El món no necessita descobridors, 

                             necessita exploradors” Oriol Ripoll. 

 
 
1.  
JUSTIFICACIÓ 
 

MILLET I PAGÈS, LLUÍS. (El Masnou 1867-Barcelona 1941) Músic i fundador de l’Orfeó 
Català dona nom a la nostra escola situada al barri de Les Oliveres a Santa Coloma de 
Gramenet. 
 
L’escola Lluís Millet 

L’edifici escolar actual va ser inaugurat l’any 1972, malgrat això l’escola ja funcionava als 
baixos de l’edifici del davant, actual casal. L’escola neix de la necessitat de les famílies 
nouvingudes del sud d’Espanya (Andalusia i Extremadura), a causa de l’onada migratòria 
dels anys 60 ja esmentada,  d’escolaritzar els seus fills/es.  
 
La nostra escola arrossega una història de 43 anys. Durant tot aquest temps hem realitzat 
una tasca educativa molt important dins del barri. Fa tres cursos ens vam plantejar 
transformar la línia pedagògica. Vam arribar a la conclusió que la pedagogia 
tradicional que veníem realitzant diversos anys enrere ja no funcionava. Cada cop 
més sentíem la necessitat d’apropar-nos més als infants, d’acollir-los, de cuidar-los, 
de donar-los amor, de fer-los realment els protagonistes del seu aprenentatge. Que 
tot això els portés a afavorir la seva autoestima, a sentir-se reconeguts com algú 
important, a ser feliços i trobar-se a gust a l’escola, a la seva escola. 
Amb tot això, consideràvem clau el treball de les emocions, implícit en cada moment i en 
cada situació que ens trobem a l’escola. 
Volíem que la paraula clau ja no fos ensenyament sinó  aprenentatge i l’Infant  
l’encarregat de construir-lo, i nosaltres, els mestres, l’acompanyéssim perquè l’assolissin. 
D’aquí la necessitat de crear una estructura organitzativa on tothom es sentis acollit i on el 
respecte per la diferència esdevingué cabdal. 
 
El juny del 2014 es presenta al claustre i al Consell escolar la previsió i temporització de la 
línia pedagògica del centre que ens ha de portar a la transformació real en tots els aspectes: 
 
Curs 2014-2015. 

- Implantació de l’entrada relaxada a tota l’escola. 
- Establiment d’un projecte globalitzat prescriptiu a tots els cursos de l’escola. 
- Ed. Infantil i cicle inicial inici del treball per espais i taller de comunicació i 

matemàtiques amb material didàctic. Deixant de fer servir el llibre de text. 
Curs 2015-2016. 

- La transformació pedagògica avança fins el cicle mitjà. 
- Implantació dels ambients d’aprenentatge de P-3 fins a 4t (joc simbòlic, arquitectes, 

científics, artistes i emprenedors). 
- Tallers de comunicació i matemàtiques al cicle mitjà.  
- La llengua castellana i anglesa fan apropaments a diferents part de l’índex del 

projecte globalitzat (primària). 
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- Implantació de tallers relacionats amb el cos i l’art, tots aquells aspectes que no es 
treballen en general a l’escola, teatre i dramatització, expressió corporal i dansa, 
hort, comunicació oral en llengua anglesa. 

- Incorporació del mindfulness al centre. 
Curs 2016-2017. 

- La transformació pedagògica avança fins al 5è curs de primària. 
- Evolució dels tradicionals cicles a les comunitats d’aprenentatge: petits, mitjans i 

grans. 
- Creació dels espais de lliure circulació a la comunitat de petits, transformació de les 

aules en micro espais on l’alumne pot decidir a on anar i què fer. 
- Incorporació als ambients d’aprenentatge de l’espai musical (àrea de música) i del 

cos (àrea d’educació física). 
- La llengua castellana i la llengua anglesa queden totalment integrades dins del 

projecte globalitzat. 
- Els tallers de comunicació i matemàtiques canvien a espais de comunicació i 

matemàtiques on l’alumne decideix quina proposta treballar (incorporant la filosofia 
de l’ambient). 

Curs 2017-2018. 
      -     La transformació pedagògica avança fins el 6è curs de primària, per tant   
            implementació del model pedagògic a tota l’escola. 
 
A partir d’aquest moment caldrà seguir avançant, reflexionant, investigant i aprenent per 
donar resposta a les necessitats, inquietuds i interessos dels nostres infants. 
 
Aquest projecte educatiu de centre, i en conseqüència la transformació pedagògica, queda 
aprovat per majoria en la sessió número 26 de claustre celebrada el 16 de juny de 2014, i 
per consens en la sessió número 4 del consell escolar de centre celebrada el 18 de juny de 
2014. 

Entenem aquest projecte educatiu com un document viu on anirem reflectint, 
actualitzant, renovant totes aquelles actuacions que es vagin fent al llarg de la 
transformació pedagògica.  
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        “Cada nen ens convida a créixer amb ell”. Rebeca Wild.   

 

2.  

TRETS D’IDENTITAT 

1. L’educació com a procés integral que desenvolupa les dimensions individuals i 
socials de l’alumne. Reconeixement dels infants com a ciutadans del present, de 
l’aquí i ara. 
Considerem l’educació com un procés integral que es desenvolupa tot tenint en compte les 
dimensions individual , social de l’alumne, des d’una mirada sistèmica, que cerca el seu 
desenvolupament i perfeccionament en àmbits diversos, considerant el conjunt de 
capacitats i potències de l’Infant. Afavorim i potenciem que adquireixin l’autonomia 
suficient per incorporar-se al món que viuen i afavorir la seva transformació. 
 
2. L’escola com a espai d’infants que parteix de la mirada dels nens i de les nenes. 
L’Adult ha d’interpretar aquesta mirada i crear un entorn coherent amb els 
processos de vida dels infants. 
La funció dels/les mestres és de fer de guies, d’organitzadors, d’acompanyants i de 
mediadors que faciliten el procés. 
El paper del/la mestre/a ha de ser dinàmic, reflexiu, lligat a la innovació i la investigació. 
Ha d’escoltar al nen i ajustar la seva interacció a aquesta escolta i ser capaç de donar 
significat a allò que veu o intueix. També ha de descobrir els processos de creixement de 
cada nen i les seves formes d’accedir al coneixement. 
Els mestres passem a un segon terme. Evidentment, coordinem i som un estímul per a 
l’Infant; però els nens i les nenes són els veritables protagonistes quan interactuen amb els 
materials, circulen pels espais i duen a terme les seves activitats. Els adults observem, 
reestructurem els espais i vetllem perquè les normes que, lentament es van establint, es 
respectin. A partir de l’observació, es re formulen plantejaments i valorem com 
s’acompanya cada infant, segons el seu moment. 
L’autonomia de les criatures també permet que l’adult pugui ser-hi quan algú ho necessita i 
pugui fer altres intervencions puntuals. Així podem respectar la diversitat de l’alumnat i 
podem atendre les situacions que es produeixen en aquests entorns tan rics. Al mateix 
temps, el docent adquireix un gran coneixement de cada infant ja que aquest plantejament 
facilita la interacció i permet la creació de vincles molt potents. 
 
3. Valoració i acceptació de la diversitat entenent a cada infant com una persona 
única que cal acompanyar en els seu camí de vida.  
Cada infant de la nostra escola té un món ric al seu interior que cal cuidar i acompanyar. 
Per nosaltres es fonamental respectar els diferents ritmes i els temps d’aprenentatge de cada 
infant. Volem que tots els alumnes trobin el seu lloc dins d’un grup i se sentin partícips 
d’aquesta col·lectivitat, creient en la inclusió com a mitjà per aconseguir-ho. Basant-nos 
en les ordres de l’amor i de l’ajuda de Bert Hellinger. 
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4. L’escola entesa com un espai d’acompanyament i respectuosa amb les 
necessitats i interessos dels infants.  
El/la mestre/a conviu amb els nens i les nenes amb la voluntat que se sentin reconeguts, 
acceptats i estimats i puguin créixer en equilibri i benestar. El tractament de les emocions 

esdevé un punt vital en tot 
moment al centre educatiu. En 
tot aquest procés els/les 
mestres acompanyem els 
infants, els observem, hi som 
presents, proposem, no 
condicionem i no fem judicis. 
Els/les mestres preparem els 
espais i organitzem el temps i 
l’espai per afavorir 
l’autonomia en l’aprenentatge 
dels nens i de les nenes, 

evitant una excessiva intervenció per part de l’adult. Aquest acompanyament respectuós 
permet que cada infant pugui SER. 
 
5. Escola respectuosa amb les persones i amb el medi. 
Creiem que la funció de l’escola en aquesta societat és orientar i ajudar als infants en 
l’aprenentatge de la convivència i la solidaritat, sense dogmatismes ni imposicions 
arbitràries. També que prenguin una actitud crítica envers allò que els envolta. Les 
diferències per raó de sexe, cultura, ètnia, religió, costums....seran font d’enriquiment per tal 
de desenvolupar l’educació integral. Volem promoure el benestar col·lectiu afavorint la 
igualtat d’oportunitats i la cohesió social, evitant qualsevol tipus de marginació i exclusió a 
l’escola. 
Considerem que igual d’importants que les persones és el medi on vivim, un entorn ple de 
possibilitats i potencialitats per l’aprenentatge dels nostres infants. Cal promoure la 
competència socio natural de l’alumnat i treballar el respecte pel medi a través de les 
propostes pedagògiques que tenim al centre: Hort escolar, reciclatge, el consum de menjar 
saludable, sortides a l’entorn on es troba el centre (Serra de Marina), la conservació i 
reutilització dels materials didàctics,  i la transformació de l’espai del pati. 
 
6. Escola afavoridora del treball en equip i de la participació familiar. 
Busquem fomentar en tots els membres de la comunitat educativa la responsabilitat, la 
participació i la cooperació activa en el dia a dia del centre. Cada infant que arriba al Lluís 
Millet porta implícita una família que també cal acompanyar i que cal que participi i se senti 
part de l’escola. Afavorirem aquesta participació perquè no entenem a l’infant com a 
individu que entra al centre sinó com a part d’una família amb els seus condicionants, 
potencialitats, defectes i virtuts. Cal tenir una mirada sistèmica, entenent què li passa al nen, 
per què li passa i com el podem ajudar. 
 
7. La formació del professorat, entesa com un element clau per la transformació del 
centre.  
Igual que considerem cabdal l’acompanyament de l’infant, ens resulta bàsic que per dur a 
terme aquest tipus de praxis, cal acompanyar també als adults que treballen al centre 
oferint-los la formació necessària per tal que es sentin segurs i recolzats en la seva tasca. 
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“Per educar a un nen  

                                fa falta la tribu sencera” Proverbi africà. 

 

 

 
 
3.  
PARTICIPACIÓ, COL·LABORACIÓ I 
LIDERATGE. 
 
Transformar el projecte educatiu sorgeix d’un procés de reflexió i de formació que l’equip 
directiu conjuntament amb la resta del claustre converteix en decisions. La primera reflexió 
que ens vam fer fa referència al model educatiu a seguir va ser Què necessita aprendre 
un infant d’infantil i primària?. Arrel d’aquesta qüestió vam decidir fugir de la mera 
transmissió dels continguts per prioritzar els processos d’aprenentatge dels infants atenent a 
les seves necessitats i interessos.  
Per aconseguir-ho pensem que es bàsic estimular la implicació i coresponsabilitat dels 
infants i cada cop més de forma gradual les famílies. Es fa necessària una correlació entre 
personal docent, alumnes i famílies. 
 
El claustre de mestres. 
Som una escola amb únicament 16 mestres, aquest fet ens ha portat a prendre decisions 
plegats, sempre liderats per un equip directiu obert, dialogant però amb les idees clares de 
com ha de ser aquesta transformació. La col·laboració i recolzament entre les persones que 
hi formen part ens ha de portar a la creació de situacions i espais on l’alumne sigui el 
protagonista del seu aprenentatge i sobretot que aquest sigui real i significatiu. Junts 
decidim, debatem, reflexionem però sobretot, aprenem junts. Plegats hem de fer créixer 
l’escola. 
 
Comissions d’ambients. 
Davant la creació de la proposta d’aprenentatge dels ambients al centre. Es va fer necessari 
establir reunions amb els mestres per parlar, discutir, compartir i prendre decisions respecte 
aquests espais. Realitzem reunions generals d’ambients una vegada al mes, reunions 
d’ambient de comunitat i reunió d’ambients específics de forma quinzenal. 
 
Les comunitats d’aprenentatge. (16-17) 
Comunitat de petits (P-3 a P-5), comunitat de mitjans (1r a 3r) i comunitats de grans (4t a 
6è). Defugim de la tradicional estructura dels cicles, creiem en aquesta distribució atesa les 
característiques del nostre alumnat i perquè veiem interessant el poder anar barrejant els 
alumnes en les diferents activitats del dia a dia. 
Els docents que formen part del claustre formen part de cada una d’aquestes comunitats, 
establint un dia de reunió setmanal. 
 
L’assemblea d’infants. 
Amb aquesta transformació es crea l’assemblea de les nenes i els nens. L’objectiu és crear 
entorns de debat amb els infants on puguem parlar sobre què fem a l’escola i que ells 
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puguin formar part activa de la presa de decisions que es donen al centre. Creiem en ells i 
sentim la necessitat d’escoltar-los i que es sentin importants dins l’escola perquè són els 
veritables protagonistes del aquí i ara. 
Aquesta reunió es celebrà de manera mensual amb l’equip directiu. 
 
Espai familiar. 
Ens ha costat molt mantenir una AMPA forta i cohesionada. És un repte que hem 
d’aconseguir assolir amb el canvi pedagògic i amb l’obertura de l’escola. 
Cal que el reduït grup de famílies que sempre entomen aquesta funció sigui recolzada per la 
resta i ampliar mica en mica el grup de mares i pares involucrats activament en la vida diària 
del centre. 
Famílies voluntàries. 
Tradicionalment ha estat difícil la col·laboració de les famílies en el centre, aquesta 
col·laboració s’ha quedat reduïda, en la majoria dels casos, a les famílies d’infantil i, en 
funció del grup, al les de comunitat de mitjans.  
Sentim que això no és suficient i que són necessàries i volem comptar amb elles ja que 
formen part de la comunitat educativa. Estimular la seva participació al centre amb 
activitats motivants que els facin sentin importants, part fonamental de la educació i la vida 
dels seus fills a l’escola. 
 
Espai del migdia. 
Creiem que aquest moment del dia ha de ser una continuació de les activitats que es 
realitzen amb els docents, per tant la consideració dels professionals del menjador com un 
docent més és fonamental.  
Cal buscar espais de trobada entre docents i professionals del migdia i arribar a objectius i 
reptes comuns. Es fa necessari la seva participació conjunta amb els mestres dins el dia dia 
de l’escola. 
 
Web del centre. 
En el món de les noves tecnologies, cal donar difusió i informació del projecte a través 
d’aquests mitjans. El bloc de l’escola haurà de ser un espai viu on puguem posar les 
vivències del dia a dia del centre, un espai de comunicació amb la família i de participació 
d’aquestes. Ha d’esdevindre un mitjà de comunicació fàcil i accessible. Caldrà la seva 
actualització periòdica. 
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“Parla’m i potser ho oblidi, ensenya’m i potser ho recordi, participa’m i aprendré” 

Benjamin Franklin. 

 
4. 
EL DIA A DIA DE L’ESCOLA, COM ENS 
ORGANITZEM. 
 

Amb la transformació pedagògica cal establir una 
sèrie d’activitats que donin resposta als nostres 
trets d’identitat marcats. En totes elles voldrem 
afavorir situacions on els infants puguin 
formular-se preguntes, buscar respostes 
coherents, interioritzar-les i saber-les formular. 
Aules, materials i ambients estan preparades per 
crear aquestes situacions. 

 
L’Infant observa, juga, és curiós i treballa en equip. 
 
Per poder fer-ho ens marquem els següents objectius: 

 
OBJECTIUS DIDÀCTICS 
 

- Potenciar un ensenyament actiu i constructiu en el qual es desenvolupin la iniciativa 
personal i la creativitat, i l’alumne pugui anar construint el seu coneixement partint 
sempre dels seus coneixements previs i dels seus interessos. 

- Arribar a assolir els objectius i continguts de cicle amb d’altres  
diferents metodologies, tals com  projectes, tallers, espais i ambients d’aprenentatge. 

      -     Apropar-nos a la realitat de vida dels infants. 
      -     Buscar aprenentatges significatius i motivadors on l’alumne sigui el  
            protagonista i creador del seu propi aprenentatge, el mestre   
            acompanya  aquest procés.  

- Treballar des de les diferents intel·ligències* del nen/a i la globalitat   
      dels aprenentatges  per tal que tothom tingui les mateixes   
      possibilitats i la diversitat estigui totalment integrada. 

- Fomentar l’autonomia i l’autoregulació on l’alumne sigui el protagonista, com i 
quan viu les experiències proposades. 

 
 
* (intel·ligències múltiples de Gardner: Viso-espacial, corporal cinestèsica, interpersonal, 
naturalista,  intrapersonal,  lògic matemàtica, lingüística i musical). 
 
Són objectius que tenen com a finalitat proporcionar als alumnes les capacitats i 
competències pel seu desenvolupament personal, emocional, social i de coneixement. 
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ENTRADA RELAXADA 
Donem molta importància a la manera com comencem el dia, arribar sense presses, de 
manera graonada i flexible. És un temps on els infants poden compartir un temps amb els 
seus.  
L’objectiu és que l’alumnat pugui entrar tranquil·lament a l’escola i tingui un espai per a ser 
escoltat i mirat, i pugui expressar les seves inquietuds i pensaments. Busquem aconseguir 
un clima de tranquil·litat a l’aula amb les famílies.  
A les 8’55h comença a sonar la música relaxada per aconseguir un clima tranquil i de pau. 
Les famílies poden estar al centre fins a les 9’15h. A partir d’aquest moment i fins les 9’30h, 
s’organitza la rotllana, un espai d’expressió dels infants.  
Creiem que les entrades relaxades són un bon moment per atendre de manera 
individualitzada els infants i les seves famílies i per establir vincles més estrets amb els 
alumnes. 
 

PETITES INVESTIGACIONS, ELS CENTRES D’INTERÈS I LES 
CAIXES D’INVESTIGACIÓ 
 
El treball per projectes és una metodologia que a part de facilitar l’adquisició de 
competències a l’alumnat, estimula als infants a ser responsables del seu propi aprenentatge, 
atès que: 
- Partim d’un tema, enigma o centre d’interès proposat i escollit amb l’alumnat.  
-  Fem protagonistes als infants en la construcció del propi coneixement perquè focalitzi el 
desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la 
recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.  
- Donem gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen 
decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en comú el resultat de les tasques 
individuals i s’elabora col·lectivament el resultat.  
- Incentivem processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar 
informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir 
relacions amb altres problemes. 
 - Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de 
coneixement, s’avalua el que s'ha après i com s’ha après. 
 - Activem la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir 
coneixement de forma compartida. 
- Afavorim la globalització dels aprenentatges. 
A l’Escola Lluís Millet treballem amb petites investigacions a la comunitat de petits, centres 
d’interès a la comunitat de mitjans i els reptes d’investigació a la comunitat de grans. 

 
ELS AMBIENTS D’APRENENTATGE 
Els ambients són entorns estimulants on els infants es poden moure lliurement, escollir i 
desenvolupar-se d’una forma natural en relació als seus interessos i motivacions. Són espais 
que respecten la diversitat, que tenen en compte en tot moment el ritme individual de cada 
infant. 
El treball en  els ambients d’aprenentatge consisteix  en una manera diferent d’organitzar 
els alumnes, l’espai i els materials per tal de propiciar i construir un lloc on l’aprenentatge  
sorgeixi espontàniament i l’Infant sigui el protagonista i constructor d’aquest. El paper del 
mestre és secundari i es basa fonamentalment en organitzar i afavorir aquest aprenentatge. 
Mitjançant aquesta orientació pedagògica volem que els alumnes participin d’una manera 
més activa, lliure, constructiva i creativa del seu aprenentatge escolar i de creixement com a 
persona. Els ambients propicien la construcció del coneixement individual i compartit i  les 
habilitats i les capacitats pròpies, tot basant-se en els  eixos següents: 
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- Aprendre a ser i actuar cada vegada d’una manera més autònoma. 

- Aprendre a pensar i a comunicar. 

- Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa. 

- Aprendre a conviure i habitar el món. 
En els ambients els alumnes tenen la possibilitat de: 
-Fer front a problemes i conflictes sense la fiscalització de l’adult. 
-Construir el seu propi procés de creixement personal. 
-Prendre iniciativa i explorar, experimentar i interactuar. 
 
Al Lluís Millet  vi vencíem els següents ambients tres dies a la setmana: 
- Ciutat Millet: Joc simbòlic (comunitat de petits, mitjans i grans). 
- Som científics: experimentació, ciències i medi natural. (comunitat de petits, mitjans i 
grans). 
- Som arquitectes: Construccions, lògica matemàtica i geometria. (comunitat de petits, 
mitjans i grans). 
- Som artistes: llenguatge plàstic i medi social. (comunitat de petits, mitjans i grans). 
- Som emprenedors: Capses d’aprenentatges, cada una d’aquestes suposa un repte per 
l’Infant, treballem globalitzat llengua, medi (social i natural) i matemàtiques. (comunitats de 
grans) 
- Som Músics (16-17): Llenguatge i expressió musical (comunitat de petits, mitjans i 
grans). 
- Ens expressem/Som olímpics (16-17): Coneixement del cos i de les possibilitats de 
moviment. (comunitat de petits, mitjans i grans). 
 
Els ambients a la comunitat de grans es treballaran a partir de les capses d’investigació i 
aprenentatge (Arquitectes, científics, músics i emprenedors). 
 

TALLER MILLET 
El taller Millet neix de la necessitat de crear una activitat que fos identitat de centre i que a 
la vegada complementés el treball dels ambients. 
En aquesta estona ens dediquem a potenciar diferents aspectes del desenvolupament 
cognitiu, emocional i cinètic dels infants. Estan relacionats amb el cos i l’art, tots aquells 
aspectes que no es treballen en general a l’escola com teatre i dramatització, expressió 
corporal i dansa, hort, comunicació oral en llengua anglesa... 
 
 

ESPAIS DE LLIURE CIRCULACIÓ A INFANTIL (16-17)I DE 
COMUNICACIÓ I MATEMÀTIQUES A PRIMARIA (17-18). 
En els espais de lliure circulació els alumnes circulen lliurement pels espais que se’ls hi 
proposen. En aquest moment, igual que amb els ambients, es moment de barrejar-se de 
forma lliure amb altres infants de grups i edats diferents.  

Infantil. 
Les aules d’infantil es converteixen en petits 
micro espais on l’alumne experimenta, 
decideix, investiga i descobreix, sobretot dona 
resposta a les seves necessitats. 
Primària.  
En aquestes edats els espais són més 
concrets, ens centrem en els de matemàtiques 
i comunicatius, que engloben l’àmbit 
lingüístic (català, castellà i anglès). 
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Pretenem presentar, reforçar i incidir en els continguts pròpiament de l’àrea. 
En els comunicatius fem treball sistematitzat d’expressió escrita i comprensió i expressió 
oral, i vocabulari en el cas de la llengua anglesa i en els de matemàtiques es fan diferents 
propostes relacionades amb l’àrea, tot emprant material manipulatiu i amb metodologia 
activa. 
 

30 MINUTS LECTORS. 
La primera mitja hora de la tarda la fem servir per llegir. De 15 a 15’30h els alumnes 
realitzen diferents activitats encaminades a fomentar l’aprenentatge i el gust per la lectura. 
Aquestes són: 

- Lectura col·lectiva guiada pel mestre (CM i CS farà 2 dies).  

- Tipologies textuals.  

- Apadrinaments (5è i 1r – 4t i 2n). 

- Lectura modelada. (amb recursos digitals). 

- Lectura individual (biblioteca d’aula i de l’escola.). 

 
LA RELACIÓ AMB EL MEDI.  
En l’aprenentatge dels infants creiem 
necessària INTERACTUAR AMB EL 
MEDI amb el medi natural i social, la relació 
amb l’entorn és fonamental per la 
construcció del seu aprenentatge. 
Per això cal organitzar sortides a la serra de 
marina (entorn molt proper al centre) de 
manera regular, gaudir, jugar i experimentar 
a la natura serà l’objectiu principal.  
Projecte Santa Coloma. 
A partir del curs 2016-2017 el nom de les 
aules deixarà de canviar cada any, seran fixes 
i establertes de forma definitiva, amb un lligam a la decoració del vestíbul. Donada la 
situació del barri, força allunyat del centre de Santa Coloma, gairebé amb el llindar de 
Montcada, veiem la necessitat d’obrir-nos cada vegada més a la ciutat. Per tant les aules 
portaran el nom d’un entorn emblemàtic del municipi, amb el conseqüent treball dels nens 
que es trobin en aquell espai. L’objectiu és que un cop acabin l’escolaritat tinguin un 
coneixement important del barri i de la ciutat on viuen i en formen part, i si s’escau en el 
futur formar part de la seva evolució i transformació.  
L’espai del pati.  
L’hora d’esbarjo la plantegem des de la vessant educativa, no un espai per esmorzar i 
descansar. Cal un replantejament profund d’aquests moments educatius tan potents. Cal 
escoltar als infants quines necessitats tenen al pati i començar una transformació profunda. 
Hort escolar. 
L’hort és un projecte que ja estava en marxa abans de la transformació, igual que la ràdio, i 
es manté donana l’experiència positiva i els moments tan intensos d’aprenentatge que em 
viscut. Continuar afavorint la relació amb el medi a través d’aquesta activitat competencial. 
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ALTRES PROJECTES. 
- Ràdio Escolar. 
Ja fa uns cursos enrere vam començar el projecte de ràdio escolar. Aquesta activitat ha anat 
evolucionant al llarg del temps i ara mateix es treballa a partir de l’ambient d’emprenedors. 
És una de les activitats que poden escollir els infants. Es realitza un programa sobre 
l’actualitat del centre i s’emet el divendres a la tarda en directe per megafonia. 
- Els esmorzars saludables i reciclatge. 
Els dimecres és el dia de la fruita a l’escola Lluís Millet, tots els alumnes porten fruita per 
esmorzar. Les famílies col·laboradores ajuden als infants a preparar els esmorzars. Aquesta 
activitat s’inicia amb un dia però amb la ferma intenció que es realitzi diversos dies per 
setmana.  
A la nostra escola som sensibles amb el medi ambient, per això cal reciclar. A cada aula hi 
ha contenidors de paper i de plàstic. Tots els alumnes de l’escola han de portar l’esmorzar 
en una carmanyola. 
-Activitats físic esportives. 
Piscina (1r-2n).  
Els alumnes de cicle inicial 1r i 2n es desplacen caminant un dia per setmana a les 
instal·lacions del gimnàs de Can Zam i allà realitzen la pràctica de la natació. Aquesta 
activitat computa com una sessió d’educació física. 
Activitats amb altres escoles de Santa Coloma. 
Participem en les trobades proposades pel grup d’educació física de la ciutat, 
psicomotricitat a P-5, sorraescola al cicle inicial, lligueta de handbol a 5è i atlegrama a 6è. 
A banda d’aquestes activitats, l’escola organitza una diada esportiva cada curs. 
- Cantània i Cantata. 
La música ocupa una part important dins del nostre projecte i per tant cal potenciar la 
participació en dues activitats en aquest àmbit, a nivell local (Cantata) i a nivell comarcal 
(cantània). 
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“Una escola ha de ser un lloc per tots els nens, no basat en la idea de què tots són 

iguals, sinó que tots són diferents”. Loris Malaguzzi. 

 
 

 
5.  
REPLANTEJAMENT CONTINU 
(AVALUACIÓ). 
 
El dia a dia a l’escola ens ha de portar a replantejar constantment les actuacions que fem 
amb els nostres infants. Els canvis curriculars requereixen d’una nova mirada, també, 
envers l’avaluació que esdevé fonamental per desenvolupar un currículum per 

competències i atendre la diversitat. L’avaluació forma 
part de la vida de l’escola, de les activitats i actuacions 
que es realitzen, per tant un judici sobre la qualitat de la 
tasca realitzada. I d’una decisió sobre els aspectes a 
millorar  
Per tant haurem de canviar què, com i quan s’avalua: 
Avaluació dels mestres, de les activitats plantejades i dels 
alumnes. 
 
Cal obrir espais de diàleg i col·laboració entre els mestres 

a banda de les reunions que ja es mantenen, per tant s’estableix una tarda de dilluns al mes 
per trobar-nos i exposar els nostres dubtes, neguits, emocions i experiències. Es necessari 
construir poc a poc aquest camí plegats. 
L’avaluació dels alumnes també evolucionarà, per tal que hi hagi una bona assimilació dels 
processos els alumnes han de conèixer els objectius de les activitats, perquè les fem i com 
les farem. Esdevé activitat clau l’autoavaluació. Això els afavorirà en les seves competències 
d’aprendre a aprendre i d’autonomia i iniciativa personal. S’estableixen les següents 
activitats: 

- Les rúbriques. 

-  Els plans de treball.  

-  Les llibretes personals (el diari d’aula). 
Davant d’aquestes propostes caldrà deixar definits els criteris d’avaluació i que els alumnes 
els tinguin clars. 
El transcurs del curs ens ha de portar a l’assaig-error en les nostres activitats només així 
anirem avançant. Deixant de banda les pors i les angoixes i assumir amb valor i molta 
il·lusió tot allò que fem en el centre.  
L’avaluació tindrà en compte els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes, tenint en 
compte els seus condicionants emocionals i socials. 
 
Comunicació amb la família. 
Cal obrir vies de diàleg constants amb les famílies, hi ha d’haver un feed back constant que 
ens permeti saber tant a ells com a nosaltres quina és l’evolució de l’Infant. 
Amb la transformació les comunicacions de final de trimestre deixaran de tenir una nota 
qualitativa per informar dels processos , l’evolució dels  infants en els aprenentatges.   
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“Quan només somia un de sol, és un somni, una fantasia. Quan molts somien junts, 

el somni esdevé realitat”. Hélder Câmara. 

 

5.  

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT.  
 
La transformació pedagògica implica la participació i 
implicació dels mestres de manera activa.  Per això cal 
acompanyar-los i oferir-los la formació necessària per 
poder-la dur a terme. Aquest canvi de mirada, 
d’acompanyament de l’infant implica un procés intern 
de la persona, cal establir les situacions necessàries, els 
moments idonis per tal que això succeeixi, tenint molt 
clar que el punt de partida i d’arribada és molt diferent en 
cadascú de nosaltres. 
 
S’estableixen una sèrie d’activitats de formació en els que 
es contemplen els cursos en centre i les visites a escoles 
amb pràctiques innovadores. Aquestes quedaran incloses 
dins de la PGA del centre del corresponent curs. 
 

Curs 2013-2014. 
Formació:  
3r any ILEC (normatiu departament d’ensenyament). 
Postgrau de pedagogia sistèmica i multidimensional amb el Carles Parellada i la Mercè 
Travesset entre d’altres (UAB i Institut Gestalt). Cap d’estudis. 
Visites:  
Escola Encants i Congrés Indians (Direcció i Cap d’estudis), col·laboració amb l’escola 
Riera Alta de Santa Coloma. 
 
Curs 2014-2015. 
Formació:  
Treball per projectes, amb la Carme Giol. 
Visites:  
Escola d’Antzuola, País Basc (equip de coordinació), Escola Congrés Indians (equip 
directiu). 
 
Curs 2015-2016.  
Formació:  
Escola viva, una proposta pedagògica, amb la Judith López (CRAEV). 
Mindfulness aplicat a l’educació, escoles despertes nivell I amb la Pilar Aguilera (ICE UB). 
Visites:  
Escola Martinet (Claustre), Escola Encants (Claustre), Escola Fructuós Gelabert (Cap 
d’estudis i secretària), Escola El Roure Gros ( director), escola Fluvià (equip directiu i 
claustre), escola Congrés Indians (claustre) i col·laboració amb l’escola Riera Alta. 
 
Curs 2016-2017. 
Formació: 
Matemàtica manipulativa amb la Lara Giménez. 
Avaluar per aprendre, avaluació competencial amb la Neus Sanmartí de la UAB. 
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Educació Viva, curs d’aprofundiment amb el Jordi Mateu del CAIEV (Direcció). 
Visites:  
Escola Martinet (educació infantil) i escola Fluvià (claustre)... 
 
Curs 2017-2018. 
Formació 
Aprenentatge vivencial de la llengua amb la Desiree Hortigón. 
Educació viva, curs iniciació amb el Jordi Mateu del CAIEV (resta de claustre). 
Visites: Escola la Maquinista. 
 
Curs 2018-2019. 
Formació: 
Mindfulness per a infants amb l’Elisenda Dalmau. 
Visites: 4 mestres residents a l’escola Virolai de Barcelona i visita de l’equip directiu dins del 
programa Escola Nova 21. 
 
 
La formació és un procés continu, l’aprenentatge al llarg de la vida planteja la necessitat de 
formar-nos, actualitzar-nos i formular propostes de millora. Per tant caldrà una bona 
detecció de les necessitats per continuar evolucionant de manera satisfactòria i que tota 
aquesta inversió repercuteixi de manera positiva amb els infants de l’escola. 

 
En aquest apartat cal agrair a les escoles que ens han obert les seves portes i ens 
han deixat conèixer el seu projecte educatiu. Ens han ajudat a, mica en mica, crear 
la nostre pròpia idea d’escola.  
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“Jo  no ensenyo als meus alumnes, només els proporciono les condicions en les que 

puguin aprendre”. Albert Einstein. 

 

 

 

6.  

CONCLUSIONS. 
 

En el moment que ens vam plantejar aquest camí, quan vam sentir que la nostra 

intervenció pedagògica havia de transformar-se, ser més propera cap a l’infant, teníem 

clar que sense un bon acompanyament emocional cap els alumnes no seria possible. 

Calia establir el marc necessari perquè hi hagués aprenentatge. La nostra premissa 

esdevé: Si un alumne no es troba bé emocionalment difícilment aprendrà, cal cuidar-lo.  

 

A partir d’aquí és el que hem fet veure als mestres des del primer moment. Ara tenim el 

convenciment que cal treballar plegats, en una mateixa línia que ens porti a prendre 

decisions i establir criteris per crear referents sobre l’acompanyament emocional per tal 

d’ajudar als nostres alumnes a construir els seus esquemes vitals. 

 

Volem aconseguir de l’escola Lluís Millet  

 

 

UN ESPAI PER SENTIR, UN ESPAI PER VIURE,  

UN ESPAI PER SER. 
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ANNEX I – EVOLUCIÓ DE LA TRASFORMACIÓ PEDAGÒGICA AL CENTRE 
 
 
Els objectius que es pretenen assolir amb aquest canvi i que reforcen els 
principis ja exposats al punt 2.7 Línia pedagògica del centre del PEC, són:  
 

- Arribar a assolir els objectius i continguts de cicle amb d’altres 
metodologies diferents a les tradicionals (que els llibres de text siguin un 
recurs per a treballar). 

      -    Apropar-nos a la realitat de vida dels infants. 
      -    Buscar aprenentatges significatius i motivadors on l’alumne sigui el  
           protagonista i -creador del seu propi aprenentatge, el mestre acompanya   
           aquest procés. 
      -   Treballar des de les diferents intel·ligències* del nen/a i la globalitat dels  
           aprenentatges  per tal que tothom tingui les mateixes possibilitats i la  
           diversitat estigui totalment integrada. 
 
* (intel·ligències múltiples de Gardner :Viso-espacial, kinestèsica, interpersonal, 
interpersonal, lògica matemàtica, memorística i musical). 
 
El procés de canvi serà gradual i la implantació es farà de la següent manera: 
 
Curs 2014-2015 
Educació Infantil i cicle Inicial. 

- Entrada relaxada 
- Tallers de llengua i matemàtiques. 
- Racons amb material didàctic. 
- Projectes.(1 prescriptiu per curs) 

Cicle mitjà i cicle superior. 
- Entrada relaxada. 
- Projectes (1 prescriptiu per curs). 

 
Curs 2015-2016. 
Educació Infantil i cicle Inicial. 

- Entrada relaxada 
- Tallers de llengua i matemàtiques. 
- Ambients d’aprenentatge. 
- Projectes.(1 prescriptiu per curs) 

Cicle mitjà 
- Entrada relaxada 
- Tallers de llengua i matemàtiques. 
- Ambients d’aprenentatge. 
- Projectes.(1 prescriptiu per curs)   

Cicle superior. 
- Entrada relaxada. 
- Projectes (1 prescriptiu per curs). 
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Curs 2016-2017. 
1.Implantació de les comunitats d’aprenentatge per comptes dels cicles 
tradicionals: 

- Comunitat de petits (P-3, P-4 i P-5). 
- Comunitat de mitjans (1r, 2n i 3r). 
- Comunitat de grans (4t, 5è i 6è). 

2. Aquest curs s’implanten els espais de lliure circulació a la comunitat de petits 
(joc simbòlic, mon matemàtic, món sensorial i científic, lecto escriptura i 
psicomotricitat). A primària els tallers matemàtics i de llengua evolucionen a 
espais matemàtics i comunicatius. S’empra metodologia activa i activitat 
autònoma. 
3. S’afegeix l’educació física i l’educació musical al treball per ambients, s’obren 
a la comunitat de mitjans i grans (5è) l’ambient de “som olímpics” i “som 
músics”, a la comunitat de petits s’obre l’ambient “Ens expressem”. 
 
Curs 2017-2018. 
Implantació de la nova metodologia fins a 6è.  
 
 

CANVIS METODÒGICS CURS 2014-2015 

ENTRADA RELAXADA:  
OBJECTIUS: Que l’alumnat pugui entrar tranquil·lament a l’escola i tingui un 
espai per a ser escoltat i mirat, i pugui expressar les seves inquietuds, 
pensaments... 
Aconseguir un clima de tranquil·litat a l’aula amb les famílies. 

EDUCACIÓ 
INFANTIL 

8:55 h música relaxant a l’escola. 
9:00 h s’obren portes de l’entrada del pati. Els alumnes 
entren amb els seus familiars fins a la classe corresponent. 
9:10 h s’apaga la música (a partir d’aquest moment fins a les 
9:30 h es pot posar música relaxada a l’aula). Es tanca la 
porta del pati i s’obre la principal. 
9:00-9:15 h els familiars poden estar a l’aula amb els nens. 
Aquest serà el moment per parlar amb els mestres, fer 
alguna activitat amb els alumnes (rutines, jocs, contes...). 
9:15 h es tanca la porta principal. 
9:15 h es tanca la porta principal. 
Els alumnes podran anar entrant de 9 a 9:15 h. Es 
considerarà retard a partir de les 9:15 h. 
9:15-9:30 h es fa la rotllana amb els alumnes. 

CICLE INICIAL 
I MITJÀ 

8:55 h música relaxant a l’escola. 
9:00 h s’obren portes de l’entrada del pati. Els alumnes 
entren amb els seus familiars fins a la classe corresponent. 
9:10 h s’apaga la música (a partir d’aquest moment fins a les 
9:30 h es pot posar música relaxada a l’aula). Es tanca la 
porta del pati i s’obre la principal. 
9:00-9:15 h els familiars poden estar a l’aula amb els nens. 
Aquest serà el moment per parlar amb els mestres, fer 
alguna activitat amb els alumnes (rutines, jocs, contes...). 
9:15 h es tanca la porta principal. 
9:15 h es tanca la porta principal. 
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Els alumnes podran anar entrant de 9 a 9:15 h. Es 
considerarà retard a partir de les 9:15 h. 
9:15-9:30 h es fa la rotllana amb els alumnes. 
En cas de què toqui especialitat, l’entrada relaxada la farà 
l’especialista. 
En cas de què el tutor hagi d’anar a un altre grup a fer 
reforç, aquest anirà a les 9:00 h al grup que li toqui per 
horari. 

CICLE 
SUPERIOR 

8:55 h música relaxant a l’escola. 
9:00 h s’obren portes de l’entrada del pati. Els alumnes 
entren sense files ni mestres fins a la classe corresponent. 
9:10 h s’apaga la música. A partir d’aquest moment fins a 
les 9:30 h es pot posar música relaxada a l’aula i fer rotllana 
o començar les sessions. 
9:15 h es tanca la porta principal. 
Els alumnes podran anar entrant de 9 a 9:15 h. Es 
considerarà retard a partir de les 9:15 h. 
En cas de què toqui especialitat, l’entrada relaxada la farà 
l’especialista. 
En cas de què el tutor hagi d’anar a un altre grup a fer 
reforç, aquest anirà a les 9:00 h al grup que li toqui per 
horari. 

 ALTRES CANVIS METODOLÒGICS 

EDUCACIÓ 
INFANTIL 

-Treball per projectes. 
-Treball per racons. 

CICLE INICIAL -Tallers de matemàtiques i de llengua. 
-Treball per projectes (tota la primària). 
 

TREBALL PER POJECTES: 
OBJECTIUS: 
-Estimular als alumnes a ser responsables amb el seu aprenentatge. 
Encaminar als infants durant el seu procés educatiu a tenir una  
actitud positiva, tenir en compte els valors de la vida i saber compartir i 
conviure amb els altres. Descobrir quin és el camí que els ajuda a aprendre 
per sí mateixos. 
-Formar alumnes que donin sentit a allò que volen aprendre. 
-Afavorir la col·laboració i la participació. 
-Afavorir el diàleg i la comunicació a l’aula. 
-Afavorir l’autoconfiança, la creativitat, la superació i l’autonomia. 
-Estimular als alumnes a que siguin crítics i constructius. 
-Afavorir la globalització dels aprenentatges. 
-Aprendre mitjançant el descobriment. 

TREBALL PER RACONS (GRUPS INTERNIVELL): 
OBJECTIUS: 
-Treballar en equip, col·laborar i compartir coneixements. 
-Potenciar la iniciativa i el sentit de la responsabilitat. 
-Atendre a cada nen de manera individual, respectant els seus interessos i 
ritme d’aprenentatge. 
Potenciar l’ús dels diferents llenguatges: matemàtic, lingüístic, plàstic, 
musical... 
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-Afavorir l’autonomia i capacitat d’organització del nen. 
-Afavorir ritmes de treball i d’ordre. 
-Educar les persones perquè tinguin criteri propi. 
-Potenciar les interrelacions. 
-Crear espais per aconseguir que tots els nens tinguin les mateixes 
oportunitats i manipulin i coneguin els diferents materials disponibles. 
-Considerar el nen com un esser actiu que realitza els seus aprenentatges 
a traves dels sentits i manipulació. 
-Atendre de manera ajustada la diversitat a l’aula. 

TALLERS DE MATEMÀTIQUES I LLENGUA: 
-Assolir els objectius i continguts de cicle en matemàtiques i llengua a partir de 
diferents metodologies i de les intel·ligències múltiples. 
-Assegurar el treball de tots els continguts de cicle de llengua i matemàtiques. 
-Treballar de forma més acadèmica utilitzant diferents formats i suports. 
 
 
 
 

CANVIS METODOLÒGICS CURS 2015-2016  
(IMPLANTACIÓ FINS AL 2n CURS DE CICLE MITJÀ) 

AMBIENTS D’APRENENTATGE. 
JUSTIFICACIÓ: El treball mitjançant els ambients d’aprenentatge consisteix,  
en una manera diferent d’organitzar els alumnes, l’espai i els materials per tal 
de propiciar i construir un lloc d’aprenentatge que sorgeixi espontàniament. En 
aquest ambient l’Infant és el protagonista i constructor del seu propi 
aprenentatge. El paper del mestre és secundari i es basa fonamentalment en 
organitzar i afavorir aquest aprenentatge. Mitjançant aquesta orientació 
pedagògica volem que els alumnes participin d’una manera més activa, lliure, 
constructiva i creativa del seu aprenentatge escolar i de creixement com a 
persona. Els ambients propicien la construcció del coneixement individual i 
compartit, de les habilitats i les capacitats pròpies a l’edat  a l’entorn dels eixos 
següents: 

- Aprendre a ser i actuar cada vegada d’una manera més autònoma. 
- Aprendre a pensar i a comunicar. 
- Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa. 
- Aprendre a conviure i habitar el món. 

En els ambients els alumnes tindran la possibilitat de: 
-Fer front a problemes i conflictes sense la fiscalització de l’adult. 
-Construir el seu propi procés de creixement personal. 
-Prendre iniciativa i explorar, experimentar i interactuar. 
 
OBJECTIUS: 

1. Avançar en l’educació integral.  Potenciar el desenvolupament 
integral dels nens i les nenes fent atenció als aspectes emocionals, 
motrius, cognitius, socials, comunicatius… 

2. Contemplar la significativitat dels aprenentatges.   Els nens aprenen 
i integren activament la informació quan experimenten, observen, fan, 

escolten, pensen o expliquen.  
3. Fomentar la curiositat i l’ interès. Aprenentatge actiu i significatiu a 

partir de la motivació,  l’ interès i la curiositat de l’Infant. Cal sempre 
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estimular els nens i les nenes a superar-se. 
4. Facilitar l’experimentació.  Els infants necessiten actuar amb els 

objectes, formular hipòtesis i comprovar els resultats de les seves 
actuacions amb diferents materials i en diferents circumstàncies. És per 
això que l’experimentació és una de les formes bàsiques en que els 
infants amplien els seus coneixements. 

5. Afavorir l’autonomia.  És un objectiu primordial de l’educació infantil el 
progressiu augment de l’autonomia dels infants. Cal fomentar la 
independència del criteri de l’adult, la capacitat d’elecció i de decisió, 
l’autocontrol, el lliure accés als materials, la regulació de les relacions 
entre iguals. 

6. Afavorir la inclusió i el respecte per les 
individualitats.   L’educació  ha de ser acollidora i tolerant amb les 
diferències. Ha de fomentar l’ensenyança personalitzada tot respectant 
els ritmes de cada un dels alumnes, acompanyant el seu procés 
evolutiu i ajustant-se a les seves necessitats i capacitats. 

7. Promoure el joc.  El joc és una necessitat de la infància i una activitat 
de  gran valor per a l’aprenentatge i l’equilibri personal. A través del joc 
els nens adquireixen habilitats motores, cognitives, socials i 
comunicatives. El joc és el vehicle que guiarà els nens vers 
l’aprenentatge amb motivació i amb èxit. 
 

METODOLOGIA 
El/la mestre/a serà un acompanyant, un observador de tot allò que succeeix al 
seu voltant, que es mostra il·lusionat/da amb el que passa al seu voltant i no 
dona respostes si no que provoca preguntes. 
És un/a acompanyant en el procés de creixement dels infants i sap deixar-los 
anar de la mà en el moment que cal. 
Haurà de tenir capacitat afectiva, amb habilitats socials i ser empàtic/a. Per 
sobre de tot, el/la mestre/a, ha de ser una persona amb ganes d’aprendre. 
Ha de ser capaç de donar recursos als infants per organitzar l’espai i gestionar 
el temps, provocar situacions que afavoreixin l’aprenentatge significatiu i ajudin 
a resoldre conflictes. 

Els primers cursos d’implantació els ambients estaran més pautats pels 
mestres, atès el canvi metodològic que es produirà. No busquem un canvi 
brusc. Tenim molt present d’on venim i cap a on anem i som molt conscients 
que el canvi ha de ser gradual. 
S’establiran 4 ambients d’aprenentatge a educació infantil, cicle inicial i cicle 
mitjà.  
Es realitzaran 4 dies a la setmana. Durant dues setmanes els alumnes estaran 
al mateix ambient. Passat aquest temps els alumnes rotaran. Les propostes 
seran les mateixes durant 8 setmanes que és el que trigaran els infants a 
passar per tots els ambients. 

EDUCACIÓ INFANTIL 
 
 

- Joc simbòlic. 
- Experimentació (ciències i medi). 
- Art (llenguatge plàstic). 
- Construccions. 

CICLE INICIAL I MITJÀ - Construcció, lògica matemàtica i 
geometria. 

- Experimentació (ciències i medi). 
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- Emprenedors/periodistes (llengua). 
- Art (llenguatge plàstic). 

 

 
CANVIS METODOLÒGICS CURS 2016-2017 

Tots els canvis abans exposats avancen fins el 1r curs de cicle superior i 
s’afegeix el següent: 
Implantació de les comunitats d’aprenentatge (petits, mitjans i grans), defugin 
de l’estructura tradicional de cicles. 
 

ESPAIS DE LLIURE CIRCULACIÓ 
 

A educació infantil tot i continuar amb 
els ambients d’aprenentatge per les 
tardes, s’incorporen els espais de 
lliure circulació tres dies pel matí.  
Es transformen les aules tradicionals 
per crear dins d’aquestes petits espais 
que recullen les diferents capacitats 
de l’etapa, per tal que l’alumnat pugui 
construir per si mateix el seu 
aprenentatge. El/la mestre continua 
sent un acompanyant d’aquest 
procés. 
Un d’aquests espais (psicomotricitat) 
serà en llengua anglesa. 

PROJECTES INTERDISCIPLINARS La llengua anglesa i castellana passa 
a treballar-se integrada en el projecte 
interdisciplinari. Es treballarà, 
consensuat amb el/la tutor/a una part 
de l’índex en aquestes llengües. 

AMBIENTS D’APRENENTATGE S’afegeixen a aquesta metodologia 
les àrees d’educació física i música. 
Un dels ambients es farà en llengua 
castellana.  

ESPAIS COMUNICATIUS I 
MATEMÀTICS 

Els tallers de llengua i matemàtiques 
evolucionen a espais d’aprenentatge 
de lliure circulació, seguint la mateixa 
metodologia que als espais de petits. 
Es barregen els infants de la mateixa 
comunitat. 

 
 
 

CURS 2017-2018. 
Es completa la transformació pedagògica de l’escola (s’afegeix el 2n curs de 
cicle superior). 
 

ESPAIS COMUNICATIUS I 
MATEMÀTICS 

S’implanten els itineraris individuals. 
Cada alumne te una planificació 
setmanal dels espais que haurà de 
fer. En el cas de la comunitat de 
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mitjans aquesta planificació ve 
donada per les mestres. A la 
comunitat de grans són els propis 
alumnes els qui es planifiquen les 
propostes al llarg de la setmana 
(aquestes si que venen donades per 
les mestres). 

 
CURS 2018-2019. 

 

ESPAIS COMUNICATIUS I 
MATEMÀTICS 

Als espais comunicatius s’afegeixen 
propostes de llengua anglesa i 
castellana. 

ESPAIS DE LLIURE CIRCULACIÓ Obertura de l’espai exterior que 
s’afegeix als que ja existien.  
L’acompanyament de l’espai sensorial 
serà en anglès. 

LLENGUA ANGLESA  Inclusió plena de la llengua anglesa 
en la línia pedagògica de l’escola: 

Transformació de l’aula. 
- Inclusió de l’anglès en el Taller 

Millet (expressió oral) i en els 
espais comunicatius. 

- Realització de l’espai sensorial 
a la comunitat de petits en 
llengua anglesa. 

- Treball a partir de caixes 
d’aprenentatge a l’aula 
(Rounds). 

AMBIENTS Creació de l’espai de fusteria dins de 
l’ambient d’arquitectes. 

CENTRES D’INTERÈS/CAIXES 
D’APRENENTATGE 

Els projectes interdisciplinaris es 
substitueixen pels centres d’interès a 
la comunitat de mitjans i per caixes 
d’aprenentatge a la comunitat de 
grans.  
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REFORMES ESTRUCTURALS 
 
Amb aquesta transformació pedagògica sorgeix la necessitat d’adequar els 
espais per respondre a les noves metodologies i a les necessitats i demandes 
dels infants. 
 
Es projecten tota una sèrie de reformes estructurals. 

 

 
Transformació de l’aula de reforç de cicle inicial en l’ambient “Ciutat 
Millet” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformació de l’antiga aula ciències en l’ambient “Som científics” 
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Transformació de l’aula de 1r i part del vestíbul en l’ambient “Som 
arquitectes” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformació de l’aula de plàstica  en l’ambient “Som artistes” 
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Transformació de l’aula de desdoblament de 6è en l’ambient “Som 
músics” 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformació de l’aula d’informàtica en l’ambient “Som 
emprenedors” 
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Transformació de l’antiga aula de música amb aula polivalent 
(continguts d’expressió corporal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformació dels vestíbuls del centre en espais d’aprenentatge 
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Obertura d’espais a les parets mitjançant finestres a totes les aules 
d’infantil i primària 
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Transformació de les aules d’infantil amb instal·lació de parquet i 
reubicació d’espais i material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transformació de l’aula i vestíbul de llengua anglesa. 
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Transformació d’espais al pati i dotació d’estructures motrius. 
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Creació d’un espai de fusteria al vestíbul  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transformació de l’antiga biblioteca en aula de mestres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La transformació pedagògica anirà avançant en funció de les necessitats i 
interessos que detectem en els nostres infants. 
Tanmateix en funció dels recursos econòmics s’anirà avançant en l’adequació 
dels espais del centre. Pel curs vinent (2019-2020) tenim previst la instal·lació 
de parquet a l’ambient de músics i vestíbul de la comunitat de petits. 
Tot estarà pensat i projectat per tal de crear situacions on l’infant pugui 
desenvolupar i adquirir les competències necessàries per donar respostes 
eficaces tant a l’escola com a la seva vida. 
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ANNEX II - ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

1.MARC CONCEPTUAL  

 

Aquest document pretén establir un marc teòric/conceptual a la concepció 
d’infant que sentim i com ha de ser el seu acompanyament, i a la vegada un 
recull de les activitats encaminades a aconseguir que cada nena i nen pugui 
esdevenir una persona feliç i que sigui capaç d’assolir les competències per la 
vida. 

Cada infant de la nostra escola té un món ric al seu interior que cal cuidar i 
acompanyar. Per nosaltres es fonamental respectar els diferents ritmes i els 
temps d’aprenentatge de cada infant. Volem que tots els alumnes trobin el seu 
lloc dins d’un grup i se sentin partícips d’aquesta col·lectivitat, creient en la 
inclusió com a mitjà per aconseguir-ho. Basant-nos en les ordres de l’amor i 
de l’ajuda de Bert Hellinger. 

De l’amor: 

1. Dret a la pertinença 

- Tot membre d’un sistema té dret a la pertinença.  

-Cada persona necessita sentir-se vinculada al sistema que pertany.  

-El primer sistema al que pertanyem és la família, és l’únic sistema al que és 
segur que sempre pertanyem.  

-El no reconeixement del lloc que ocupa un membre (exclusió, oblit, 
menyspreu, rebuig) té conseqüències que afecten al conjunt del sistema. 

2. Les jerarquies  

-Els sistemes s’ordenen per jerarquies que indiquen el lloc que ha d’ocupar 
cada membre així com les seves funcions. 

3. L’equilibri entre donar i rebre. 

-Tots els sistemes tenen tendència i necessitat d’equilibrar-se.  

-Hi ha un ordre entre donar i rebre. Primer es rep i després es pot donar.  

-Entre no iguals (pares-fills, mestres-alumnes) els primers donen més i els 
segons reben més. 

 

De l’ajuda: 

1. Tenir clara la demanda.  

2. Un només pot donar el que té.  

3. No es pot donar més del que les circumstàncies ens permeten.  

4. No ens podem fer càrrec de les responsabilitats i conseqüències que  

    han d’assumir els altres.  



ESCOLA LLUÍS MILLET                                                                                                   Una nova mirada pedagógica 

 34 

5. No podem substituir a les famílies. Si ocupem el seu lloc ens 
desordenem i  els restem dignitat.  

6.  Només podem ajudar si obrim el cor a l’altre i l’acceptem tal i com és. 

 

Tant infants com el personal adult del centre han de tenir clar que al l’escola 
(com a sistema) hi ha unes normes, unes lleis explícites o implícites. Aquestes 
normes donen identitat als integrants. La pertinença a l’escola depèn del 
respecte a aquestes normes. Això genera lleialtats. Si es trenquen les normes 
pot generar por a perdre el dret a la pertinença i això genera mala consciència. 

 

Seguint aquestes normes de Hellinger hem de tenir molt present la paraula 
inclusió. Les persones ens sentim incloses en un grup social quan: 

-  Ens sentim acollides i estimades pels membres del grup: 
contextualitzades, valorades, respectades, acompanyades, etc. 

- Se’ns permet i som capaços de participar en les activitats del grup 
segons el seu objectiu. 

Avançar cap a l'educació inclusiva implica reduir les pressions d'exclusió. Igual 
que la inclusió, l'exclusió també s’entén d'una manera àmplia. Es refereix a 
totes les pressions temporals o de més llarga durada que impedeixen la plena 
participació de l'alumne al centre. Pot ser el resultat de les dificultats amb les 
relacions o amb allò que s'ensenya, així com el resultat del sentiment de no 
sentir-se valorat. La inclusió tracta de minimitzar totes les barreres a l'educació i 
per a tot l'alumnat. 

Atès que l’objectiu que defineix un grup escolar és aprendre, l’educació 
inclusiva elimina les barreres a l’aprenentatge, consolidant les condicions que 
afavoreixen aquest: 

•Ambient relaxat (clima de convivència, límits, respecte....) 

•Tasques assequibles(per sí mateixes o amb l’ajuda d’altres): currículum i 
materials diversificats, atenció a la diversitat, treball cooperatiu, etc. 

•Voluntat o motivació personal (interessos o objectius, funcionalitat, anticipació 
en la selecció de les tasques, interacció amb altres, novetat, lligam emocional, 
etc.) 

•Equilibri emocional (auto imatge positiva, presència, vincles familiars, recursos 
emocionals, etc.) 

Tenint en compte aquestes variables el disseny de les activitats del centre es 
guiarà per les següents directrius: 

- La diversificació del currículum + l’avaluació formativa i autoavaluació, 
donant importància al procés.  

- Els agrupaments heterogenis, flexibles i oberts. 

- L’educació de totes les dimensions (emocional). 

- Centralitat en  l’alumne i en la família, no en el personal docent. 

- La inclusió com a pas previ a la superació. 
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Per finalitzar aquesta introducció a mode de resum cal deixar clar dos aspectes 
claus a l’hora de realitzar qualsevol actuació/intervenció amb un infant del 
centre. 

1. Tenir molt present que darrera d’aquets hi ha una família. L’actitud, el 
comportament i l’aprenentatge d’un nen/a estan fortament condicionats pel seu 
sistema familiar. 

2. L’infant és el principal responsable del seu procés d’aprenentatge. En segon 
lloc està la família. A continuació, els mestres, hem d’acompanyar aquest 
procés, participant en la construcció d’ambients i situacions d’aprenentatge, 
proporcionant suport només en el moment en què sigui necessària la nostra 
intervenció. 

 

2.OBJECTIUS. 

OBJECTIU GENERAL. 

L’objectiu a assolir per tots els infants del centre i pel qual nosaltres (mestres) 
hem de posar tots els recursos possibles per fer-lo una realitat és el següent: 

- Respectar, acompanyar i afavorir el desenvolupament integral de 
totes les dimensions de la persona, per tal que cada nen i cada 
nena esdevingui una persona amb equilibri i salut mental, de 
manera que pugui ser conscient de les conseqüències de les seves 
eleccions en el medi social i natural i contribuir a crear un món mes 
just i mes respectuós amb la vida. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Actuar sempre a partir d’una mirada de respecte envers els infants. 

 Respectar la naturalesa pròpia de cada infant. 

 Centrar la pràctica en una mirada de reconeixement, acceptació i estima. 

 Respectar el “ser” de cada infant, mantenint la seva essència, acceptant 
la seva manifestació espontània, respectant-los en la seva diversitat, des 
d’un acompanyament proper i càlid. 

 Fomentar el creixement dels infants de manera que esdevingui en un 
marc d’equilibri i benestar personal i emocional. 

 Acompanyar-los en el seu progrés en la pròpia autonomia i 
autoregulació. 

 Centrar les actuacions dels adults sempre sota un objectiu de que l’infant 
vagi adquirint una responsabilitat pròpia (no obediència). 

 Treballar pel desenvolupament de l’autorrealització: desenvolupament 
de totes les potencialitats i construcció d’aprenentatges diferenciats 
(processos motrius, emocionals, socials i cognitius). 

 Vetllar pel un bon clima de diàleg, respecte, ajuda mútua i 
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acompanyament 

 Afavorir la construcció en l’infant de les pròpies xarxes neuronals que li 
permetin una adquisició significativa del coneixement. 

 Avaluar i revisar, quan sigui necessari, les actuacions adreçades a 
l’infant i als diversos grups.  

 Elaborar i utilitzar instruments a nivell d’escola que tinguin com a funció: 
fer el seguiment de l’alumnat, avaluar el seu procés 
d’ensenyament/aprenentatge, afavorir la coordinació horitzontal i vertical 
i els criteris comuns d’actuació en cada nivell. 

 

ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES PER RESPONDRE A LES 
NECESSITATS DELS INFANTS. 

Dissenyarem activitats que fomentin el treball autònom amb possibilitats d’èxit 
per part dels infants que reforcin la confiança en ells/es mateixos i augmentin la 
seva motivació per anar construint el seu aprenentatge. Per aconseguir-ho 
s’establiran moments en els quals la ratio mestre-infant esdevingui molt per 
sota dels 25 establerts per aula ordinària, utilitzant hores de mestres tutors, 
especialistes i de suport. També es tindrà en compte el personal voluntari o 
practicants universitaris en el cas que l’escola en disposi. 

2.1 Espais de lliure circulació (petits). 

Dotació de 6 mestres per obrir 6 espais on els alumnes puguin circular de 
forma lliure. 

Es realitzen els dimarts, dimecres i dijous de 9’30h a 11h aproximadament. 

Espais oberts: Aules de referència de la comunitat de petits (P-3, P-4 i P-5) i 
aula sensorial,  aula de psicomotricitat i espai exterior.  

2.2 Espais comunicatius i matemàtics (mitjans i grans) 

Dotació dels tres tutors de la comunitat més un o dos mestres de suport en 
funció de les possibilitats de l’escola a nivell de recursos humans. 

En el cas de tenir adults voluntaris (mestres en pràctiques, monitors/es de 
menjador o mestres voluntaris no en plantilla del centre) es prioritzarà els seu 
suport en aquests moments. 

2.3 Ambients d’aprenentatge (Infantil i primària). 

Dotació de 6 mestres a cada comunitat (1 mestre per ambient). Establir no 
ratios superiors, en la mida del possible, de 12 infants per ambient. 

2.4 Taller Millet (primària) 

Dotació de 6 mestres a cada comunitat (1 mestre per taller). Establir no ratios 
superiors, en la mida del possible, de 12 infants per ambient 

2.5 Suports a l’aula amb el grup classe sencer. 

S’estableixen a dins l’horari  una sèrie d’activitats en les quals intervé el grup 
classe sencer: 
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- Petites històries (comunitat de petits). 

- Centres d’interès/ projecte d’aula (comunitat de mitjans). 

- Caixes d’aprenentatge/ projecte d’aula (comunitat de grans). 

- Hora sistemàtica. 

Durant aquestes activitats, en funció de les hores disponibles), es dotarà un 
mestre de suport amb intervenció directe a l’aula (2 mestres dins de l’aula) 
o desdoblament de grup heterogeni, en cap cas es trauran alumnes de 
forma individual o en petit grup pel seu ritme d’aprenentatge.  

 

2.5.1 Dos mestres dins de l’aula: 

Presencia simultània de dos mestres a l’aula per tal d’atendre les necessitats 
individuals dels alumnes o del grup. Permet fer tant suport com activitats 
d’ampliació.  

S’aplica quan es creu convenient no separar el grup classe per les necessitats 
del grup o els continguts a treballar. En aquest cas es pot optar per: 

 Els dos mestres es dediquem per igual a les necessitats que sorgeixin 
en aquell moment. 

 Un dels mestres es dedica de manera especial als infants amb NESE, 
nouvinguts i altres. 

Els aspectes a treballar poden ser els mateixos per a tot el grup o activitats que 
requereixin mes atenció individual   

 

2.5.2 Desdoblament heterogeni. 

Partició del grup classe per tal de, reduint el nombre d’alumnes, afavorir la 
realització d’activitats que permetin una atenció més individualitzada. 

Es pot aplicar en els següents supòsits: 

 Activitats que per la disponibilitat de material requereixin grups reduïts  

 Àrees amb necessitats especials d’atenció i organització. 

 Activitats que s’han d’organitzar amb pocs alumnes  

 

2.6 Atenció individualitzada fora de l’aula. 

S’aplicarà de manera excepcional en els casos d’endarreriments importants i 
necessitin un pla d’actuació molt específic., PIs, reeducacions concretes, 
incorporacions tardanes que requereixen una actuació puntual... 

Aquesta atenció individualitzada la realitzarà preferentment l’especialista d’ EE,  
el propi tutor/a ( necessitarà suport a l’aula) o altres mestres de suport. 

Submodels: 

 un sol alumne. 

 un petit grup. 
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Quins aspectes es treballen: 

 una àrea (tota l’àrea o un dels aspectes). 

 global: hàbits, organització del treball, etc. 

 un aspecte concret. 

3. AVALUACIÓ DE LES NECESSITATS DELS INFANTS. 

Aquest procés tindrà els següents moments: 

-Sessió de traspàs d’informació 

Durant la primera setmana de setembre i quan el/la tutor/a no sigui el mateix, 
s’establirà al calendari una reunió per realitzar traspàs d’informació del grup.   

L’acta d’avaluació del tercer trimestre redactada pel tutor i  especialistes i 
comentada en la reunió d’avaluació, serà el document de traspàs d’informació 
per al tutor del curs següent. Aquest document estarà recollit a la carpeta de 
grup. 

En el cas que el tutor no romangués al centre deixarà un informe de cadascú 
dels infants remarcant els aspectes més significatius.  

-Avaluació de les necessitats dels alumnes.  

A l’hora de plantejar els itineraris en els espais comunicatius i matemàtics i els 
ambients s’haurà de tenir en compte i respectar el ritme d’aprenentatge dels 
infants. Realitzant propostes i reptes assumibles per qualsevol infant del grup. 
Aquesta avaluació i seguiment es durà a terme a les reunions d’ambients 
específics, i de comunitat. 

Sessions d’avaluació al llarg del curs. 

Les sessions d’avaluació al llarg del curs han de servir per fer el seguiment dels 
acords presos i modificar, si s’escau, les decisions preses. Tant a les sessions 
d’avaluació de final de trimestre com a les reunions de comunitat prèvies a la 
sessió d’avaluació i/o a les reunions de la comissió d’atenció a la diversitat 
(CAD) 

4.DISTRIBUCIÓ DE RECURSOS. 

4.1 Criteris generals. 

Els criteris generals acordats per tal de distribuir els recursos i horaris a principi 
de curs, són els següents: 

Les estratègies metodològiques per atendre les necessitats dels infants 
(punt 2)   

Les necessitats individuals dels infants acordades a la CAD. 

Les propostes concretes que pugui fer cada mestre respecte a: 

             a.  Distribució horària. 

             b.  Preferències respecte a àrees o a nivells en els  



ESCOLA LLUÍS MILLET                                                                                                   Una nova mirada pedagógica 

 39 

                  quals fer el suport a l’hora sistemàtica i/o centres d’ interès o   

                  caixes d’aprenentatge. 

 

4.2. Mecanismes de distribució de recursos i de confecció d’horaris. 

 

En la proposta de com s’ha de realitzar aquest procés i donades les dimensions 
del nostre centre es proposa el següent procediment. 

1. L’equip directiu farà una proposta de distribució de recursos i horaris 
que es presentarà al claustre. 

2. Cadascun dels mestres podrà fer les propostes de canvi i millora que 
consideri oportuna per a la seva valoració. 

3. L’equip directiu analitzarà les propostes i farà els ajustos necessaris i 
possibles, si s’escau. 

4. El claustre, finalment, acabarà de discutir i aprovar  la proposta per a 
la seva inclusió en el Pla anual de centre. 

Amb aquest procediment es pretén que cada mestre faci l’esforç d’explicitar al 
màxim les seves propostes, s’apliquin amb imparcialitat els criteris comuns i 
agilitar aquesta tasca al començament de curs de manera que es pugui 
començar el treball de preparació i programació del curs el més aviat possible. 

4.3  Elaboració dels plans individualitzats. 

L’elaboració dels PI l’efectuaran el tutor, l’especialista d’EE amb 
l’assessorament de la persona de l’EAP, si escau. 

S’elaboraran a principi de curs i es revisaran a final de curs. 

S’establiran al principi i al final de curs reunions  d’avaluació i seguiment dels PI 
(tutor/a-mestra EE) 

4.5 Registre d’actuacions i expedient de l’alumnat. 

A l’escola hi ha d’haver un registre de cadascun dels alumnes. Aquest registre 
consta de: 

Tipus de registre Què conté On està Qui ho organitza 

Registre 
administratiu  

Expedient de 
dades bàsiques. 

Demandes EAP. 

Dictamen. 

Historial acadèmic 

PI. 

Secretaria 
Tutor,EE i 
secretaria 

Registre 
pedagògic 

Copia de l’informe 
de l’alumne. 

Secretaria Tutor 
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Tipus de registre Què conté On està Qui ho organitza 

Acta d’avaluació 
(reunió 
d’avaluació) 

Direcció 
Cap d’estudis 

 

Altres: 

Tipus de registre Què conté On està Qui ho organitza 

Graella de 
seguiment 
individual de 
l’infant 

Coordinacions 
que es fan amb la 
família de 
l’alumne i/o el 
centre extern al 
qual assisteix. 

A la :P (intranet 
del centre) 

Tutor/a, mestre 
EE, equip 
directiu. 

Graella de 
seguiment del 
grup 

Llistat del 
grup/classe o 
consten els 
infants derivats a 
centre extern 

A la :P (intranet 
del centre) 

Tutor/a, mestre 
EE. 

 

5 RESPONSABILITATS I FUNCIONS. 

L’EQUIP DIRECTIU. 

- És el responsable general de l’aplicació i el seguiment d’aquest Pla.  

- Dintre l’equip directiu, el/la cap d’estudis és la persona que pot fer un 
seguiment més específic. 

- Elabora la concreció anual del Pla seguint els criteris especificats   

           anteriorment. 

COMISSIÓ CAD. 

- Fa el seguiment de la concreció anual del Pla.  

- Proposa modificacions o ampliacions tant al Pla d’Atenció a la Diversitat, 
com a la concreció anual. 

-  Dissenya i fa el seguiment de les mesures i els programes que es duen 
a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat.  

LA TUTORA/EL TUTOR 

- Realitza la coordinació general de l’atenció a la diversitat en el seu grup 
classe.  

- Es posa en contacte amb els serveis externs que atenen el seu alumnat 
per demanar informació i coordinar-se amb ells quan calgui. 
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Responsable de l’elaboració dels plans individualitzats. 

- Omple la graella de seguiment de l’infant. 

LES COMUNITATS. 

- Elabora les propostes d’atenció a la diversitat per a cada grup classe  
sempre que sigui possible, prioritzant  els infants  amb més necessitats.  

- Fa el seguiment de les actuacions previstes. 

L’ESPECIALISTA D’EE. 

- Col·labora, en cas que sigui necessari, en la distribució d’estratègies i 
recursos materials i didàctics a partir de l’anàlisi de les necessitats de 
cada grup classe, tant individuals com col·lectives. 

- Coordina el seguiment al llarg de la seva escolarització de les actuacions 
de suport de cadascun dels infants. Aporta elements per a la revisió i 
avaluació. 

- Aporta materials de suport i orientació - conjuntament amb l’EAP- als 
mestres de, per donar resposta a aquells infants que ho requereixin. 

- A Educació Infantil farà un treball de detecció i  intervenció en casos 
puntuals;  dins i fora de l’aula. 

- Es posa en contacte amb els serveis externs a principis, mitjans i final de 
curs per tal d’assabentar-se quins alumnes del centre hi assisteixen i qui 
és l’especialista que els atén. 

- Omple la graella de seguiment de l’alumne/a. 

L’ EAP. 

En l’atenció a l’alumnat i les seves famílies es prioritza: 

 -La identificació i avaluació psicopedagògica i social de necessitats 
educatives de l’alumnat. 

 -L’assessorament al professorat en la planificació de la resposta 
educativa: pla d’atenció individualitzada, intervencions de diferents 
professionals i serveis, adaptacions i modificacions del currículum... 

 -El seguiment de l’alumnat amb NEE al llarg de la seva escolaritat i 
coordinació amb els serveis externs que hi intervenen. 

 -L’orientació a les famílies sobre serveis i recursos del sector, beques i 
ajuts, i en la col·laboració amb el centre escolar. 

 -L’elaboració de dictàmens i informes. 

En l’atenció al centre es prioritza: 

 -L’assessorament a l’equip directiu ,l’ equip docent i a la CAD en la 
planificació i el desenvolupament d’estratègies d’atenció a la diversitat de 
l’alumnat i en l’organització dels recursos. 
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 -L’assessorament a l’equip docent en la detecció i prevenció de 
conductes de risc i en la resolució de situacions de conflicte. 

 -La coordinació amb la mestra d’EE. 

 -La col·laboració en el procés de transició de l’alumnat entre les diferents 
etapes educatives (infantil-primària-secundària). 

 

CALENDARI GENERAL D’ACTUACIÓ 

 

Final de curs (juny-juliol) 

Què es fa? Qui ho fa? 

Presa de decisió de la realització dels PI Tutor, EE  

Distribució provisional de tutories i especialitats 
(si es pot) 

Equip Directiu 

Avaluació de les necessitats educatives de 
cada grup-classe (si es pot, com a sessió 
d’avaluació final) 

Claustre 

Distribució dels recursos (primera aproximació, 
si es pot) 

Cicle i Equip Directiu 

 

Primera quinzena de setembre: 

Què es fa? Qui ho fa? 

Distribució definitiva de tutories i especialitats. Equip directiu 

Explicitar les necessitats individuals i 
col·lectives de cada grup-classe. 

Tutors/es, mestre EE.  

Proposta de distribució dels recursos i dels 
seus horaris.  

 

Concreció anual del PAD. 

Equip directiu  

Comunitats 

 

Traspàs d’informació als nous tutors. Sessions 
d’avaluació inicial 

Tutors/es 

Concreció de la programació general 
(continguts del drive) 

Claustre 

Concreció dels models d’atenció a la diversitat. Comunitat 

 

Primera quinzena d’octubre: 

Què es fa? Qui ho fa? 

Elaboració dels PI Tutor, EE, EAP (si escau) i 
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especialistes. 

Preparació i elaboració de materials i 
programació del suport. 

EE i tutors. 

 

Comença el suport Tots els implicats 

 

Finals de trimestre: 

Què es fa? Qui ho fa? 

Avaluació dels alumnes Tutors, especialistes i mestres 
de suport. 

Avaluació dels models d’atenció a la diversitat. Nivells (tots els mestres que hi 
treballen) i cap d’estudis. 

 

Observacions: 

Al llarg del curs es realitzarà reunió de CAD quinzenalment o setmanalment, si 
escau. 

CONCRECIÓ ANUAL. 

Aquest Pla, com hem dit en la introducció, es concretarà cada curs en el Pla 
Anual de centre, es recolliran els objectius específics per al curs, la distribució i 
concreció de recursos humans i el calendari concret per a la seva posta en 
funcionament. 

En la memòria anual s’avaluarà el contingut de la concreció d’aquest 
document.. 

SEGUIMENT I REVISIÓ. 

Si es creu convenient, aquest Pla es podrà revisar - ampliar, modificar, etc.- per 
tal de recollir aquells aspectes que es creguin oportuns, tant els que no han 
funcionat, com els que poden incorporar-se per que completen el Pla, o 
d’altres. Aquesta feina la pot promoure qualsevol membre del claustre si bé 
correspon de forma específica a la Comissió CAD. 

 

 


