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JUSTIFICACIÓ I PUNT DE PARTIDA

L' ENTORN
- Situada al barri de Gràcia.
- Sis primers cursos: barracons a la Plaça del Poble Romaní. Feliços.
- Ubicació definitiva: C/Bailèn 229, frontera entre Vila de Gràcia i Camp d'en
Grassot-Gracianova. Edifici de nova construcció preciós.
- Ben comunicada: Metro i bus a prop.
- Gràcia: Xarxa de 15 escoles públiques connectades.
- IES adscrits (19-20): La Sedeta, Príncep de Girona i Secretari Coloma.
(Coordinació Primària- Secundària)

L' ESCOLA
- 10è aniversari de l'escola el curs actual (2018-19).
- Pública, etapes Infantil i Primària ( 3 a 12 anys).
- Som on som gràcies al treball en equip i al debat
pedagògic impulsat per l’anterior Equip directiu.
- Organitzats en tres cicles: Petits, Mitjans i Grans.
- Nombre de grups (2018-19):
- Petits: 2 línies
- Mitjans: 3 línies a 1r i 1 línia a 2n i 3r.
- Grans: 1 línia a 4t, 5è i 6è.

- Estructura definitiva: curs 2024-25.
El creixement i el debat fa que ens reinventem
any rere any, creant materials, habilitant nous
espais, acollint mestres nous…

LA COMUNITAT EDUCATIVA

( Equip 2018-19)

LA COMUNITAT EDUCATIVA

(Curs 2018-19)

ALUMNAT: 350 alumnes / Nivell mitjà / Català llengua vehicular majoritària / Índex de demanda a P3: 2.02.
Són l’objectiu del nostre dia a dia, volem ser respectuoses amb les seves necessitats.
FAMÍLIES: Amb participació i implicació / Comissions d’AFA i Mixtes.
MESTRES: Tresor de l’escola / Acolliment mestres noves cada curs /
Qui construeix gràcies al debat / Curs 18-19: 25 mestres + 1 TEI + 2 vetlladores
PAS: Conserge i administrativa a mitja jornada.
TEMPS DE MIGDIA: 4 cuineres, 3 coordinadores i 21 monitors. Gestió de l’AFA.
FEINERES: 5 de Fomento.
SERVEIS EXTERNS I INSPECCIÓ: EAP, Cretdic, Fisioterapeuta

PROJECTE PEDAGÒGIC
En acord amb la societat que ens envolta cal transformar també models educatius. Com a escola nova hem
crescut amb la reflexió conjunta de l’equip com a fet habitual.
Eixos del nostre PEC:
Un projecte centrat en persones.
Els infants com a base i finalitat última de tot el treball pedagògic.
Oferir un acompanyament respectuós que permeti que cada infant se senti acollit i estimat, que pugui SER.
L’acció, l’experimentació, la manipulació, la investigació i la descoberta com la base de l’aprenentatge.
Els nens i nenes com a protagonistes del seu propi aprenentatge.
Tota la comunitat educativa creix i aprèn junta. L’ interès per la millora com a motor indispensable, tant
individual com col·lectiu.
Aprendre a viure i a la vegada aprendre a conviure.

Referents pedagògics: Loris Malaguzzi ( l’art, els projectes i els ambients)
i Rebeca i Mauricio Wild (respecte pels ritmes dels infants)
→ Sense llibres de text, respectant les diversitats existents, i en consonància amb les noves directrius del Decret
d’inclusió i el Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA : Què - Com - Perquè)
Punts claus del Decret d’Inclusió:
1.

L’aprenent com a protagonista del seu propi aprenentatge

2.

Avaluar per aprendre

3.

Repensar el paper i valor dels suports educatius.

4.

El pes de la família i l’entorn.

5.

El treball cooperatiu ( Projectes, Ambients, Doblaments…)

Per desenvolupar el nostre Projecte Pedagògic, la nostra organització metodològica es basa en:
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AMBIENTS
Petits i Mitjans
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

De dilluns a dijous

Petits: 9 ambients

Mitjans: 7 ambients

Organització diferent dels espais, materials i alumnat.
Es creen situacions d’aprenentatge per participar-hi de manera lliure, creativa i activa. Amb autonomia.
Respecten la diversitat i els ritmes de cada infant.
Tria lliure de l’ambient, però sense lliure circulació.
Importància de l’acompanyament respectuós de l’adult.
Materials amb moltes possibilitats, sense resposta “tancada”.
Edats barrejades
Ambients d’aula i temàtics.
Pla de Treball a partir de 2n.
Visites a famílies i a mestres.
Reunió setmanal de l’equip de mestres per parlar-ne.

ESPAIS
Grans

●
●
●
●
●
●
●

De dilluns a dijous

Grans: 5 Espais
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Caixes
d’investigació

Continuïtat dels Ambients.
Propostes de recerca pautades.
Individual, parelles o petit grup: aprenentatge construït entre iguals gràcies al treball col.laboratiu.
Espais: Pangea, Finestra al Món, Món matemàtic, Comunicació i Creatiu.
Una proposta = una CAIXA.
Planificació de la feina ( en el temps…). Compromisos.
Avaluació continuada: autoavaluació i rúbriques.

Vídeo Ambients d’aprenentatge i Espais:

https://www.youtube.com/watch?v=gaff5G1qpbs
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TALLERS
●

Tallers artístics

●

En castellà

●

3r + 4t

●

5è + 6è

●

Divendres tarda

9-10.30

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

AMBIENTS DE

AMBIENTS DE

AMBIENTS DE

AMBIENTS DE

PETITS

PETITS

PETITS

PETITS

ESPAIS DE

ESPAIS DE

ESPAIS DE

ESPAIS DE

GRANS

GRANS

GRANS

GRANS

AMBIENTS DE

AMBIENTS DE

AMBIENTS DE

AMBIENTS DE

MITJANS

MITJANS

MITJANS

MITJANS

Divendres

10.30-11

11-12.30

15-16.30

TALLERES
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TREBALL PER PROJECTES
●

ABP des dels inicis de l’escola.

●

Guiats realment per l’interès dels infants. Enfocament globalitzador i significatiu. Construcció de
l’aprenentatge de manera compartida.

●

Multiplicitat d’opcions: durada, temàtica, nombre, de grup…

●

S’inicien a P4.

●

Conferències individuals a 5è i 6è

●

Formació pel claustre

●

Projectes Externs :

PROJECTES DE BARRI O CIUTAT

NIVELL

ÀREES IMPLICADES

El Joc perdut: jocs col.laboratius

P5

Música, Llenguatges,
Interrelació...

Les Escoles Canten : Concert participatiu

1r

Música

Dansa Ara : Dansa Contemporània

2n

Música, Ed. física

Projecte Apel.les: Reforç en la lectura

1r i 2n

Llengua (mestres jubilades)

Contes cantats : Creació conjunta amb tres
escoles.

3r

Llengua, Música, plàstica...

Cantània: Concert a l’Auditori

4t

Música, plàstica

Raid

5è

Educació física

Els Compositors entren a l’aula

5è

Música

Llar d'avis- Gràcia

2n

Música ( Nadal i Castanyada)

atlètic

TEMPS DE GRUP
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●

Sentir-se part del grup: cal compartir amb companys i mestres.

●

Conèixer i respectar les diferències, enriquiment personal.

●

Treballar la cooperació i la cohesió de grup.

●

Temps de grup: Projectes i recerques, treball sistemàtic ( mitjos grups), rotllanes i tutories, treball socio emocional…

●

Temps d’Especialitats: Psicomotricitat o Cos i Moviment, Anglès i Música.

DOCUMENTACIÓ
●

Necessitat de recollir i comprendre el que passa a l’escola.

●

Importància de documentar el dia a dia, els processos...

●

Posar en valor les seves produccions

●

Compartir amb tota la comunitat: altres grups, famílies, mestres …

●

Múltiples maneres de documentar.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
●

EQUIPS DE CICLE: Petits, Mitjans i Grans. Dues reunions setmanals: organitatiu i pedagògic (ambients)

●

EQUIP DE COORDINACIÓ: Coordinadores + Cap d’estudis: reunió setmanal.

●

EQUIP DIRECTIU: Dures reunions setmanals.

●

CLAUSTRE

●

REUNIONS DE NIVELL: Una reunió setmanal.

●

COMISSIONS D’ESCOLA: Cinc reunions a l’any.

●

COMISSIONS MIXTES: claustre + famílies.

●

CONSELL ESCOLAR

●

FORMACIONS

Traspàs d’INFORMACIÓ:
-

actes al Drive de totes les reunions

-

informacions prèvies a les reunions

-

calendari compartit

-

grup de wats app de substitucions.

-

Correu electrònic

-

Gavetes mestres

-

Banc de recursos, acords, programacions i materials al Drive i a la unitat P.

-

Pàgina web

-

Reunions

FAMÍLIA- ESCOLA
Existeixen ja diferents vies per facilitar la comunicació entre tota la comunitat:
●

Informacions d'inici de curs: s'envien a tota la comunitat abans d'iniciar el curs.

●

Full d’avisos : per notificar incidències des de la família cap a l'escola.

●

Comunicats a les famílies: per tal d’implementar una bona pràctica mediambiental, els enviem per correu @

●

Entrevistes: les poden demanar tant les tutores com les famílies .

●

Reunions de famílies: a finals d’octubre. Intenten ser més participatives. (Temes i Dinàmiques)

●

Informes : informes escrits on es recullen aspectes de l’evolució i de l’aprenentatge de l’infant.

●

Direcció i Secretaria: horari d'atenció a les famílies i el correu electrònic de l'escola.

A més de tot això tenim espais de participació com són:
●

Comissions mixtes: amb membres de l'AFA i membres del claustre.

●

Tallers de famílies: les famílies fan propostes i vénen a fer el taller (3r trimestre).

●

Visites als Ambients i Espais: 2n trimestre

●

Visites a les aules: De P3 a 1r les famílies entren a les aules cada dia, i a partir de 2n els infants pugen sols. Per
poder respirar la vida d'aula, les famílies de Primària poden pujar un cop per trimestre per visualitzar l'espai.

●

Xerrades per famílies: organitzades en comú per l'AFA i l'Eq Directiu.

TREBALL EN XARXA
●

Seminaris de coordinació: Seminaris de directors, de caps d’estudis, de secretaris, d’especialistes
de música i de biblioteca coordinats pel CRP de Gràcia .

●

Visites a l’escola: oferim 3 visites al curs a d’altres mestres i escoles que han mostrat interès per la
nostra escola. Sovint la demanda supera l’oferta de places.

●

Jornades pedagògiques: Diversos membres del claustre han participat com a ponents en jornades
pedagògiques o formació (Terres de l’Ebre, Eivissa, Rosa Sensat

●

Xarxes per al canvi: Com a centre que ja formava part del programa Escola Nova 21, vam entrar
en el projecte “Xarxes per al canvi” el 2017. (Xarxa núm. 10 de) Barcelona.

●

Centre formador: som centre acollidor de mestres en pràctiques (UB i UAB)

●

Coordinació Primària - Secundària: grups de treball

●

○

amb escoles i instituts públics de la zona, per aprofundir

○

en aspectes de les àrees instrumentals.

CRP: Dins el Pla de formació de zona ens facilita la formació en centre per a tot el claustre.
Enguany seguim treballant en la línia matemàtica d'escola.

●

Escoles + Sostenibles : a través de la nostra Comissió Verda.

OBJECTIUS per al 2019-2023
PROJECTE
PEDAGÒGIC

1.

COMUNICACIÓ
I PARTICIPACIÓ

BENESTAR

Consolidar el Projecte Pedagògic de l’escola basat en considerar l’infant com
a protagonista del seu propi aprenentatge.

2.

Millorar la comunicació i la participació de la Comunitat Educativa en el dia a dia de
l’escola.

3.

Millorar i mantenir el benestar dins l’escola per poder aprendre a viure i a conviure.

QUADRE RESUM DELS OBJECTIUS I LES SEVES ESTRATÈGIES :

1.

Consolidar el Projecte Pedagògic de l’escola basat en considerar l’infant com a protagonista del seu propi
aprenentatge.
1)

Assentar l’organització D’AMBIENTS i ESPAIS com a entorns afavoridors d’aprenentatge i
desenvolupament

2)

Gestionar el creixement de l’escola durant l'augment de grups classe.

3)

Vetllar per la inclusió de tots els infants

4)

Analitzar resultats per veure on cal millorar com a escola: Avaluació.

5)

Establir canals de comunicació amb la Secundària.

6)

Desplegar el Pla TAC

7)

Nodrir-se i compartir amb l'entorn: Fer Xarxa

2. Millorar la comunicació i la participació de la Comunitat Educativa en el dia a dia de l’escola.
8)

Mantenir i millorar les diferents vies de comunicació amb les famílies per difondre la tasca d'escola.

9)

Implementar noves formes de fer arribar la vida d’aula a les famílies.

10)

Fer més visibles alguns dels espais de participació de les famílies per motivar la seva implicació.

3. Millorar i mantenir el benestar dins l’escola per poder aprendre a viure i a conviure.
11)

Elaborar i difondre el Pla de Convivència

12)

Vetllar pel benestar dels Infants

13)

Vetllar pel benestar dels i les Mestres

14)

Potenciar el treball de col·laboració amb l’equip de monitoratge.

LIDERATGE,
TREBALL EN EQUIP I MOTIVACIÓ
A L’Univers el treball en equip i el lideratge distribuït sempre han estat marca de la casa. Des dels seus inicis moltes de les
decisions importants s’han pres de manera consensuada i gràcies al debat pedagògic, alimentant-se de la reflexió, la
formació i les visites a altres projectes innovadors. Cal créixer lentament i sense presses, consolidant el que fem bé.
El clima que es respira, la confiança per parlar, la cura per les persones, la il.lusió per les coses boniques, les ganes de
treballar bé i veure els infants com descobreixen el món ajuda a construir el projecte entre totes.
Concretant:
●

Equip Directiu: 3 hores de reunió setmanals. Confiança plena. Carme i Anna. Representació d’Infantil i Primària.

●

Coordinació: Cap d’estudis amb Coordinadores. Organització logística i molt debat pedagògic.

●

Cicles: es concreten les idees, els dubtes, es construeix.

●

Reunions de Nivell: per preveure, projectar, solucionar ...

●

Claustre i Consell Escolar: òrgans màxims de debat i decisió

●

Comissions mixtes amb famílies: Participació, Temps de Migdia, Coordinadora, Convivència.

Projecte Educatiu Centre (PEC) → Projecte Direcció ( 4 anys) → PGA anual → Cicles i Equips → Memòria
----> ----> alimenta la propera PGA. (Hi ha indicats els responsables)

MECANISMES PER A LA RENDICIÓ DE
COMPTES:
Els òrgans de control i els documents on queda constància en el nostre centre són :
Administració educativa :
-

Memòria anual de centre./ - Rendició de comptes econòmics. / Altres informacions requerides per l’administració
educativa.
Consell Escolar:

-

Actes de les reunions.
Equip pedagògic:

-

Actes de: Claustre i CAD. // - Actes d’acords de: Cicle / Coordinacions / Equip Directiu.
Famílies:

-

Documentació del curs. / - Informes individualitzats. / - Registre entrevista personal. / - Circulars informatives. /

-

Reunió d’inici de curs.
AFA:

-

Acords i actes de les reunions de les comissions (mixtes i no mixtes)
Inspecció educativa :

-

Informacions requerides (Dades anuals, Indicadors de Centre ...)
Ajuntament:

-

Informació recollida per la representant en el Consell escolar.

MOLTES GRÀCIES!

“Canviar de resposta és evolució.
Canviar de pregunta és revolució”
Jorge Wagensberg

