PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

Actualització Curs 2019 – 20

CONTINGUT
1. Introducció.
2. Normativa de referència.
3. Context.
a. Municipi.
b. Comunicacions.
c. Població.
d. Una mica d’història.
e. Llocs d’interès.
f.

Cultura i festes.

4. Definició institucional (Qui som?)
a. Raó de ser i visió del centre educatiu.
b. Trets d’identitat i caràcter propi:
i. Principis rectors del sistema educatiu establerts a l’art. 2 de la LEC
ii. Trets d’identitat específics del centre.
c. Característiques del context escolar
i. Perfils familiars i de l’alumnat.
ii. Característiques de l’entorn escolar.
5. Objectius de centre (Què pretenem?)
a. Objectius i prioritats educatives generals.
b. Objectius específics en relació amb:
i.

El desenvolupament del currículum, els aprenentatges i els resultats
educatius de l’alumnat.

ii. La cohesió social (convivència, inclusió i equitat)
iii. La vinculació amb l’entorn.
6. Concreció i desenvolupament del projecte (Com ho fem?)
a. Criteris d’organització pedagògica.
i. Criteris per a la concreció competencial del currículum (funcionalitat
dels aprenentatges, integració d’àmbits i matèries, etc.)
ii. Criteris metodològics.
iii. Criteris organitzatius (confecció de grups i agrupaments de l’alumnat,
organització dels espais i dels temps, assignació del professorat).
iv. Criteris per a l’avaluació de l’alumnat.
v. Criteris per a l’atenció inclusiva a la diversitat.

b. Criteris d’estructura organitzativa i de gestió.
i. Òrgans de governs i de coordinació.
ii. Participació de la comunitat educativa.
iii. Promoció de la convivència i gestió de conflictes.
iv. Elaboració i l’actualització de documents de gestió.
v. Serveis escolars (menjador, transport, acollida matinal o de tarda, etc.)
c. Criteris per a la planificació dels desplegament i la inserció de les TAC. Pla TAC.
d. El projecte lingüístic

7. Avaluació (Com ho avaluem?)
a. Mecanismes d’avaluació (recull d’informació i valoració de resultats)
b. Indicadors de progrés (del Departament d’Ensenyament/ propis del centre):
i. Context (Diversitat, participació de les famílies, procedència de
l’alumnat,

nivell

socioeconòmic/estudis

de

les

famílies,

absentisme/abandonament, demanda, etc.).
ii. Recursos (Ràtios alumnes/professor, professor/alumne, alumne/grups,
personal de suport, serveis externs, pressupost -subvencions i
aportacions-, formació, etc.).
iii. Processos (D’aula: metodologies, gestió de la informació, aspectes
socioafectius, acció tutorial. De centre: convivència, coordinació,
participació, relació amb l’entorn, gestió de recursos, acollida de nous
professionals i de nou alumnat, bones pràctiques/innovacions, relació
amb l’entorn, etc.).
iv. Resultats (Superació de cursos i d’etapes, superació de les procés
d’avaluació diagnòstica i de competències bàsiques i d’altres proves
internes i externes, satisfacció de la comunitat educativa, itineraris
posteriors de l’alumnat, etc.).

8. Actualització, aprovació i difusió del PEC.
i. Formulació: participació del Claustre del professorat d’acord amb el
que estableixin les NOF i aprovació: titular del centre havent escoltat
el Consell Escolar.

1. Introducció.
El PEC (Projecte Educatiu del Centre) és un document que sintetitza la nostra proposta
d’actuació a l’escola, recull els principals trets d’identitat, els objectius que pretenem aconseguir
i l’estructura organitzativa que tenim amb la finalitat d’acompanyar les famílies en l’educació
dels seus fills i filles, tenint en compte la nostra realitat dins el context socioeconòmic i cultural
de les famílies i alumnes que en formen part.
El Projecte Educatiu és la màxima expressió de l’autonomia de centres. En recull la identitat,
n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i té com a finalitat que l’alumnat assoleixi les
competències bàsiques d’acord amb el Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia de centres
educatius.
L’objectiu d’aquest document és recollir les característiques bàsiques del nostre centre, de la
seva metodologia i de la seva essència pedagògica per tal de ser un referent per a tota la
comunitat educativa i per englobar qui som, què cerquem i quina escola volem ser.
Té la voluntat de garantir una tasca educativa coherent, coordinada, progressiva, i consensuada
per part de tota la comunitat educativa de l’escola. El PEC és un document viu que requereix la
seva revisió i actualització periòdica atenent a les necessitats i circumstàncies del moment.
El PEC és un document que es desenvolupa i concreta en d’altres d’annexos:
-

Les Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)

-

El Pla de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC).

-

La carta de compromís educatiu

-

El Projecte de Convivència del Centre ( en procés)

-

Projecte de socialització de llibres de text.

-

Les programacions didàctiques.

Aquests documents volen ser instruments útils i clarificadors sobre qui som i què pretenem a
l’escola.
Cal remarcar que el PEC no és un document final, ja que aquest necessita una revisió i
actualització rítmica segons les circumstàncies del moment.
Per últim, cal remarcar que l’elaboració del PEC s’ha realitzat a través d’un treball grupal entre
tots els elements de la comunitat educativa de l’Escola Sant Martí de Puig-reig.

2. Normativa de referència.

Llei orgànica 2/2006, de 3 maig, d’educació. (“BOE” 106, de 4-5-2006)- LOE.
Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE).
Llei 12/2009, de 10 de juliol (DOGC del 16-07-2009), d’educació- LEC.
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC 05.08.2010)
Decret 155/2010, de 2 de noviembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal
directiu professional docent (DOGC 11.11. 2010)
Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del
segon cicle d’educació infantil (DOGC 16.09.2008).
Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de
l’educació primària (DOGC 29.06.2007).
Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents
i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària (DOGC 18.06.2008).

3. Context.
a. El municipi
El municipi de Puig-reig, al sud de la comarca del Berguedà, està al costat del riu Llobregat, en
el seu curs mig.
Limita al nord amb els municipis de Gironella i Casserres, al sud amb Navàs, a l’est amb Sagàs i
Santa Maria de Merlès i a l’oest amb Viver i Serrateix.
El riu Llobregat, rep a Puig-reig, les aigües de la riera de la Sala.
El poble de 45’8 Km2, és a una alçada de 455 m. Les coordenades de Puig-reig són: 41º 58’27”N,
1º 52’ 50”E .

El municipi de Puig-reig està format pel poble i 7 colònies tèxtils: Cal Prat, Cal Cases, Cal Pons,
Cal Marçal, Cal Vidal, Cal Riera o Manén i l’ Ametlla de Merola. Aquestes colònies estaven a ple
rendiment a la dècada dels seixanta i a partir dels 70 es va iniciar el seu tancament. Actualment
no n'hi ha cap en funcionament tot i que hi ha petites empreses i les colònies estan habitades.
Puig-reig té dues escoles d’infantil i primària, una pública anomenada Alfred Mata i la nostra
que és concertada. Hi ha una Llar d’ infants municipal i la nostra que està integrada a l’escola.
També hi ha un Institut d’Ensenyament Secundari i una escola municipal de música.
És un poble molt ric en entitats.

b. Comunicacions
Per la carretera C16 hi ha tres entrades i sortides: Puig-reig sud, centre i nord. També hi ha
carreteres que comuniquen cap a Viver i Serrateix, Casserres i Santa Maria de Merlès.

c. Població.
Amb dades de l’ajuntament de 2018, Puig-reig té actualment 4.094 habitants. Aquesta ha estat
l’evolució des del segle XV.
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d. Una mica d’història
Prehistòria
Les excavacions fetes als jaciments del Serrat de l’Oca i al Serrat dels Lladres han pogut
demostrar que al terme municipal de Puig-reig hi havia emplaçaments humans estables abans
del segle VIII a.C., en el període del Bronze final i el ferro, caracteritzats per l’abandonament de
la vida cavernícola i el desenvolupament d’una agricultura que possibilitava els excedents agraris
amb la proliferació de sitges i un interessant sistema d'emmagatzematge d’aigua; aquestes
comunitats entren en contacte amb els pobles colonials, i es produí un clar procés d’iberització
(Serrat dels Lladres), amb importants restes constructives i ceràmiques a l’entorn del segle IV
a.C.

L’època medieval (segles IX-XV)
Les primeres referències escrites sobre el lloc de Puig-reig són del segle X, i més concretament
la primera, és l’acta de consagració de l’església del castell de Puig-reig, dedicada a Sant Martí,
de l’any 907.
L’església fou consagrada pel bisbe Nantigis de la Seu d’Urgell a instàncies dels pobladors del
lloc que, ben segur, l’havien edificada en època de Guifré el Pelós, arran de la intensa repoblació
i organització del comtat de Berga.
Consta com una de les moltes parròquies esmentades en l’acta de consagració de Santa Maria
de la Seu d’Urgell (document de finals del segle X o començaments del segle XI). L’església de
Sant Martí era, també, l’església del castell de Puig-reig, una petita fortificació encimbellada dalt
el turó que dominava l’estreta vall del Llobregat.
El terme casteller incloïa tot l’actual terme municipal dins el qual tenen importants propietats
els comtes de Cerdanya, els de Barcelona, els del monestir de Ripoll, Serrateix i la Portella, i
també, a partir del segle XI, la família vescomtal del Berguedà.
El castell de Puig-reig passa a ser propietat de la família vescomtal del Berguedà en una data
incerta; fou aquesta família la que va reconstruir la fortalesa, defensada pel mateix Llobregat i
els tres nivells de muralla que tancaven un gran recinte casteller dins el qual es va formar, al
segle XIII la vila de Puig-reig; l’any 1145 s’estava construint la nova església de Sant Martí.
El vescomte Guillem de Berguedà féu importants donacions als frares del Temple al terme
casteller de Puig-reig i a altres llocs del Berguedà, però fou precisament el seu fill, el trobador
Guillem de Berguedà qui, en el seu testament de l’any 1187, deixa a l’ordre militar el castell de
Puig-reig amb el seu terme i Fonollet.
El testament del trobador no fou confirmat fins l’any 1231 pel rei Jaume I però, durant aquest
llarg període d’espera els Templers consolidaren el seu domini a l’entorn de Puig-reig mitjançant
més donacions, compres, servituds, etc.
Així entre 1236-39 els Comanadors del Temple, coneguts fins aleshores com del Berguedà i de
la Cerdanya, i dependents de la gran comanda templera de Palau (Vallès), comencen a ser
documentats com a Comanadors de Puig-reig i des del castell, es crea la nova Comanda que
administrava tot el patrimoni de l’orde al Berguedà i a la Cerdanya (Puigcerdà, Llívia, Tor de
Querol, Bolvir, Sallagosa, Alp, etc.).

La Comanda de Puig-reig fou una comanda rural important i va caldre construir un nou edifici
fortificat adient a la gran explotació agropecuària dels monjos-cavallers: fou l’edifici conegut
avui amb el nom de mas Periques.
També van construir el pont que encara avui travessa el Llobregat, i aprofitant les restes
arquitectòniques de l’antiga església romànica de Sant Julià (coneguda avui com el Carme de
Periques) van construir la seva capella. Fou aleshores quan s'abandona l’antic castell feudal que
no s'adequa a les necessitats dels frares templers.
L’any 1282 els Templers atorgaren una carta de franqueses als habitants del castell i de la vila
de Puig-reig amb la clara intenció d’estimular-ne el poblament, i eximint els nous i antics
pobladors dels mals usos d’eixorquia, cugucia, intestia i remença.
Foren batlles dels Templers els Comes; i d’aquesta important família puig-regenca en fou
membre destacat l’arquebisbe de Tarragona Arnau Cescomes; precisament aquest personatge
juga un paper important en la vida política catalana, essent conseller del rei Jaume II i jugant un
paper destacat en la defensa dels Templers arran del procés de dissolució de l’orde a Catalunya
el 1312.
En agraïment a la seva tasca l’orde militar de l’Hospital, hereva d’una part important del
patrimoni immobiliari dels Templers, li cedí tot el terme casteller de Puig-reig.
La importància del lloc féu repensar els Hospitalers, els quals, finalment, recuperaren el castell
de Puig-reig, i el varen unir al patrimoni de la Comanda Hospitalera de Berga, formant amb les
cases de Cervera i l’Ametlla una única comanda Hospitalera que subsistí fins al segle XIX amb el
nom de Cervera, l’Ametlla i Puig-reig.

Del segle XVI al XVIII
La presència dels Hospitalers a Puig-reig es caracteritza per una llarga i progressiva crisi: les crisis
demogràfiques i econòmiques del segle XIV provocaren un important desgavell al lloc; l’any 1585
el comanador declarava el castell recinte inhabitable. L’orde mantení a Puig-reig únicament un
Prior que exercia les funcions de rector a la parròquia de Sant Martí i que rebia, espaiadament,
les visites dels administradors i comanadors de Cervera que venien a cobrar les rendes després
de les consegüents capbrevacions.

L’antiga vila medieval a redós del castell va desaparèixer, i el terme esdevení rural i de
poblament dispers: fou durant els segles XVI al XVIII que es van consolidar les grans masies
d’origen medieval: el Lledó, la Serra de Cap de Costa, Trasserra, la Sala, les Comes, Farriols, el
Soler de Jaumàs, la Cortada , l’Alsina, etc. i en varen sorgir de noves com Vilarrasa, Madrona,
Trulls, Pellicer, Periques, etc.

La industrialització de Puig-reig
La situació canvia a l’últim terç del segle XIX quan al peu del Llobregat varen començar a
instal·lar-se, aprofitant alguns antics molins fariners, fàbriques de filats i teixits de cotó que
esdevingueren Colònies industrials. Puig-reig fou el municipi de la comarca amb més Colònies:
a les primeres de l’Ametlla de Merola (1871), Cal Prat (1871-1877) i Cal Pons (1875) s’hi varen
afegir les de Cal Casas (finals del segle XIX), Cal Marçal (1889), Cal Riera (1898) i Cal Vidal (1900).
El poble va créixer espectacularment gràcies a la nova activitat econòmica vinculada al tèxtil;
varen proliferar els serveis i el nou nucli urbà va començar a créixer a partir de la plaça de la
Creu(anomenada així perquè fins a la Guerra Civil de 1936-39 s’hi conservava la creu de terme
dels frares Hospitalers); es formà un poble allargat, paral·lel al Llobregat i a la carretera, amb
gent procedent de l’Alt Berguedà i de les zones rurals veïnes del Baix Berguedà, al mateix temps
que els propietaris de les fàbriques creaven les seves Colònies, interessants conjunts urbanístics
i arquitectònics: edificis industrials, pisos per als treballadors, torres i esglésies (algunes amb
panteons familiars com les de Cal Pons o Cal Prat) amb una barreja de Modernisme i Historicisme
Medievalista, cafès-casinos, teatres, escoles, convents, baixadors i estacions de trens, botigues,
camps de futbol i bàsquet, etc.
Alguns fabricants varen dissenyar també interessants zones ajardinades, entre les quals cal
assenyalar el bosc-jardí de la Colònia Pons.
Aquests nous espais urbans, tancats per la muralla, i l’activitat industrial que han desenvolupat
han marcat els últims 100 anys de la història del poble. L’any 1956 Puig-reig era un dels nuclis
tèxtils més importants de Catalunya amb 94.000 fusos, 12.500 telers i 2.200 treballadors
vinculats directament o indirecta a aquest sector.

En els últims anys la important crisi del sector tèxtil ha afectat considerablement el poble; es va
fer notar ja als anys seixanta a Cal Casas i, en els últims anys, ha provocat el tancament de les

fàbriques de Cal Riera, Cal Vidal, Cal Marçal, Cal Prat, Cal Pons; els tristament famosos aiguats
de l’any 1982 van afectar moltes d’aquestes fàbriques i concretament l’empresa Serra Feliu de
l’Ametlla de Merola que, sortosament, es va recuperar amb èxit.

e. Llocs d’interès
Monuments artístics
És interessant el nucli medieval a l’entorn del Castell de Puig-reig. L’església romànica de Sant
Martí, restaurada per la Diputació de Barcelona l’any 1956 conserva interessants pintures
romàniques de tema marià de mitjans segle XIII vinculades al corrent estilístic del Mestre de
Lluçà. Procedents de la mateixa església es conserva una lipsanoteca al Museu Diocesà i
Comarcal de Solsona i una làpida sepulcral d’un cavaller (probablement templer) al museu de
Berga. Durant la Guerra Civil l’església fou incendiada i es varen perdre importants altars barrocs
obra del mestre Josep Pujol (autor, per exemple, de l’excepcional retaule de la Mare de Déu dels
Colls de l’església de Sant Llorenç de Morunys).
La rectoria propera a l’església és un edifici interessant del segle XVII, seu de l’antic Priorat dels
Hospitalers.
El terme és molt ric en esglésies romàniques; es troben en bon estat Sant Marçal, Sant Sadurní
de Fonollet força modificada (conserva un fragment d’un retaule gòtic advocat al sant patró),
Sant Andreu de Cal Pallot (que conserva restes de pintures romàniques estilísticament
vinculades a les de Sant Martí) amb volta esquerdada i Sant Joan Degollat.
Les restes de Santa Maria de Merola, no massa lluny de la nova església de Merola començada
a construir l’any 1609 i de l’anomenada Torre de Merola, de la qual solament es conserva una
de les parets de la torre medieval que deuria protegir aquest lloc i el camí que portava al
monestir de Serrateix a Berga.
La rica documentació medieval ens permet conèixer l’existència d’altres esglésies romàniques
avui perdudes (com Sant Andreu de Madrona) o molt modificades com Sant Miquel de la
Cortada (conserva restes de tombes antropomorfes) i l’esglesiola, anteriorment esmentada, de
Periques identificada amb Sant Julià de Puig-reig, antic monestir de curta vida que fou escollit
posteriorment com a seu de l’església dels Templers propera a la imponent fortalesa de Periques
i del pont medieval. Molt del patrimoni artístic es va perdre durant les Guerres Carlines del segle
XIX (encara l’any 1875 els Carlins cremaven l’Ajuntament de Puig-reig i el seu valuós arxiu) i

durant la Guerra Civil: aquest és el cas de gran nombre de retaules barrocs de les esglésies dels
masos del terme, de la mateixa parroquial i de les seves sufragànies (alguns romànics, com el de
Sant Joan Degollat o gòtics com el de Fonollet) així com la pèrdua de la Creu de Terme del segle
XV.
Cal esmentar també com a patrimoni arquitectònic i urbanístic interessant el de les Colònies
Tèxtils, tan globalment com a elements concrets, especialment pel que fa a les Esglésies i Torres.

Castell de Merola
El castell de Merola fou una autèntica torre de guaita del camí ral de Manresa a Berga, protegint
a la vegada el límit sud del Comtat de Berga.
Al segle XI és documentada la família dels Merola, senyora del castell i que ocupava la vicaria
del castell de Puig-reig per nomenament dels Vescomtes del Berguedà.
Aquesta família féu importants donacions al monestir de Sant Pere de la Portella al llarg del segle
XI.
Els senyors de Merola eren feudataris dels senyors de Berga, els quals, emparentats amb els
comtes de Pallars, es varen vendre el castell de Merola, juntament amb altres castells
berguedans, al rei Jaume II l’any 1309.

El Roseret
Malgrat que les esglésies romàniques siguin el nostre patrimoni més conegut i valorat, durant
els segles XVI, XVII i XVIII, se’n van construir moltes més, potser no amb la qualitat del període
anterior. La petita capella del Roseret n’és un senzill exemple; de ben segur que es van aprofitar
els antics carreus d’una construcció romànica anterior (potser Sant Andreu de Madrona?) per
bastir aquest edifici quan la devoció a la Mare de Déu del Roser s’escampà, al segle XVI.

La Madrona
És un dels punts més enlairats del terme, 685 metres; el serrat deuria ser un lloc estratègic
durant els segles medievals, per això fou poblat, i fins i tot s’hi construí una església, Sant
Andreu, avui perduda. La masia de la Madrona és un exemple de la pervivència d’aquest
poblament medieval.
Des d’aquí hi ha una magnífica vista panoràmica als quatre costats, i simplement girant la mirada
es poden observar les muntanyes més altes del Pirineu, Montserrat, el Montseny i tot el baix
Berguedà.

La Vall de Merlès
Des de molt antic els homes van buscar l’aigua per a poder sobreviure i, la riera i la vall de Merlès
van ésser habitades per l’home des de l’edat del Bronze final (1000 a 500 a.C.).
Des del segle X la riera de Merlès, coneguda amb el nom de “Azest” o “Addest”, era el límit
fronterer entre el comtat de Berga i el d’Osona, i entre el bisbat d’Urgell i el de Vic.
L’any 893 es va construir i consagrar la primera església pre-romànica de Santa Maria de Merlès,
situada dins el terme del castell de Merlès, el qual controlava bona part de la vall.

Al peu de la riera o prop d’ella s’hi van aplegar una població que vivia dispersa en masies i que
es dedicava a l’agricultura i la ramaderia. La riera oferia bones possibilitats per viure (aigua,
pesca, possibilitats de conrear productes d’horta, bones comunicacions, etc.) i s’hi varen
construir molins, de molts dels quals només se’n conserven els forats excavats a la roca on
s’encastava la resclosa de fusta.
Sota mateix de l’església de Sant Andreu i de la casa de Cal Pallot hi ha restes d’un interessant
molí medieval, del segle XIII, del qual es conserva l’estructura del casal cobert amb volta, i la
porta d’arc adovellat. Molts d’aquests molins de la riera de Merlès es varen ampliar als segles
XVII i XVIII i varen funcionar fins després de la Guerra Civil (aquest és el cas del Molí del Vilaró).
La petita casa de la Molina és un record d’aquesta vella activitat molinera a la riera de Merlès,
de la qual només s’ha conservat el topònim.

Sant Andreu de Cal Pallot
Església romànica del segle XII d’una nau rectangular coberta amb volta de canó lleugerament
apuntada i coronada per un absis semicircular a llevant. L’església és il·luminada per dues
finestres de doble esqueixada, l’una al centre de l’absis i l’altra al mur de ponent. La porta
d’entrada és al mur de tramuntana, fet força insòlit en les esglésies romàniques i sobretot en
aquest cas en què al mur de migdia no hi ha cap obstacle que dificulti la seva obertura. Aquesta
porta és de mig punt, formada per dos arcs adovellats rematats per una arquivolta que fa de
guardapols de la porta.
Malauradament a l’estiu de 1975 una tempesta va malmetre la volta de la nau, la coberta de
l’absis i va ensorrar parcialment el campanar, situat al mur de ponent.

L’edifici que encara es conserva és del segle XII, però sembla que aquest va substituir una petita
església anterior, segurament pre-romànica ja que prop de l’edifici es conserven restes d’un
cementiri alt-medieval, amb tombes antropomorfes excavades a la roca, possiblement del segle
X o XI.
L’església fou parròquia als segles XII i XIII i era coneguda amb el nom de Sant Andreu de
Gamissans; des del segle X la documentació del monestir de Santa Maria de Ripoll, propietat
d’importants dominis a la vall de Merlès, esmenta el lloc de “Gamissans” com un dels límits de
les seves terres. “Gamissans”, conegut avui amb el nom de Cal Pallot, era un gran alou que des
de l’actual casa de Gamissans (a les Serres de Biure, Sagàs) arribava fins a la riera de Merlès,
prop de la Lladernosa. Probablement al segle XIV Sant Andreu va perdre la categoria de
parròquia, però els Templers, i posteriorment els Hospitalers, senyors de Puig-reig, la varen
vincular com a sufragània a Sant Martí de Puig-reig. Al segle XVIII encara es coneixia amb el nom
de Sant Andreu de Gamissans.
A l’interior de l’església es conserven interessants fragments d’una decoració mural,
malauradament molt perduda, que fou consolidat pels serveis de restauració de la Generalitat
l’any 1985. La pintura, segurament del segle XIII, decorava tot l’absis de Sant Andreu i una bona
part dels murs; ara només es conserven fragments:
A l’absis: fragments de cortinatges a la part inferior, i detalls de 4 personatges amb la inscripció
“MUNTA”.
A l’arc triomfal un personatge de perfil amb la mà alçada assenyalant l’absis, i restes de
decoració geomètrica vegetal.
Al mur de migdia de la nau hi ha tres creus dins de cercles i al seu costat un fragment de pintura
amb sant Miquel i el diable pesant les ànimes el dia del Judici Final.
Les tonalitats i el traç del dibuix són molt semblants al de les pintures romàniques conservades
a l’església de Sant Martí de Puig-reig, la qual cosa fa pensar en un mateix pintor, de l’escola del
Mestre de Lluçà, i en les mateixes dates: 1230-1250.

f.

Cultura i festes

La Corrida, la fira del cavall i de l’embotit
La festa de La Corrida sempre ha estat lligada a Sant Antoni Abat. L’any 2005, recuperant la
tradició, s’estrenà una nova imatge, que presidí tota la cercavila des d’un carro tirat per bous.
Comença la cercavila. El banderer l’encapçala portant l’estandart. Es tracta d’una tradició que
va ésser recuperada fa pocs anys i que ha dignificat diverses persones

Després dels tres coets i de la traca, un bon esmorzar congrega tothom a la plaça de bon matí:
comença el diumenge de La Corrida.
Durant molts anys, la festa de La Corrida va anar acompanyada de la matança del porc. La força
inexorable de la llei fa que, ara com ara, aquesta imatge, prou recent, sigui història…

La cercavila de La Corrida durant la dècada dels anys cinquanta. És tot un orgull per a un poble
poder palesar que en tot temps hi ha hagut qui ha conservat la tradició de la festa amb
entusiasme.
La festa de La Corrida a les primeres dècades del segle passat. La generació que s’hi aplegà dóna
fe de l’arrelament i la popularitat que desde sempre ha tingut la diada.

Els carros guarnits o rememorant les antigues feines de pagès són cada any presents a la
cercavila del diumenge de La Corrida . Totes les col·laboracions són benvingudes i agraïdes per
tothom.
Des de l’any 1995 el dissabte al matí de la festa de La Corrida s’esdevé la fira del cavall. Cavalls i
eugues, ases i rucs, mules i perxerons, pollins, ponis… Tots plegats, per la festa més grossa de
l’any.

Així com abans es reunien per La Corrida els pagesos del poble i de les contrades veïnes, ara
també fan la festa els qui amb els seus carros i cavalleries arriben d’arreu. Benvinguts sempre!
Com en tota la festa que s’ho valgui, a La Corrida hi ha estones divertides i d’un tip de riure. Ja
fa uns quants anys que el rodeo, el dissabte al migdia, fa gaudir tothom. I algú en surt una mica
tou…

Un any i un altre, la festa de La Corrida ens serveix per a conservar un record ben viu de persones
qeu abans que nosaltres van protagonitzar-la. No cal dir que és també una diada ben seva.

La festa Major
La Festa Major de Puig-reig és la primera de tota la comarca del Berguedà i se celebra per la
segona Pasqua.
És una festa molt viscuda per tot el poble i compta amb la participació de moltes de les
entitats. Actualment la Comissió de Festes continua fent el possible per mantenir el bon nivell
dels actes i espectacles que s’hi organitzen. Durant els dies que dura la festa hi han programats
actes molt variats i per a tots els públics. De totes les activitats cal destacar el pregó, el correfoc
a càrrec dels Diables del Clot de l’Infern de Puig-reig, els concerts i balls, les passejades amb el
carrilet turístic, les activitats infantils, l’exposió de pintors i fotògrafs locals, el campionat de
botifarra, al diumenge a la nit la “Bikinada popular” a càrrec dels Joves Puig-reig i el dimarts a
la tarda la tradicional “Tornaboda” amb ballada de sardanes.

Puig-reig i els Templers
Els templers varen rebre en herència el castell de Puig-reig i altres importants possessions
gràcies al testament del trobador i vescomte Guillem de Berguedà. Durant el s.XIII senyorejaven
un gran territori situat entre les comarques del Berguedà i la Cerdanya des de la comanda de
Puig-reig, una de les poques comandes que l’orde va establir a la Catalunya vella.
Gràcies a una carta de franqueses de finals del s.XIII el castell de Puig-reig va poblar-se de nous
habitants fins a erigir-se en un important nucli flanquejat per 3 línies de muralles defensives.

La Festa dels Templers ens situa en aquest context de plenitud de l’orde a Puig-reig abans de la
desaparició dels templers a principis del s.XIV per ordre del papa Climent V. En aquesta festa,
que se celebra a finals del mes de juny al castell de Puig-reig, s’hi troben:mercat dels templers,
lluites de templers, danses medievals, jocs i tallers infantils, visites guiades, grups de recreació
històrica, conferències, tir amb arc,...i moltes sorpreses més…

Festa de Sant Martí
La Festa de Sant Martí és la festa patronal de Puig-reig i se celebra l’onze de novembre i el
cap de setmana següent.
És una festa destinada al comerç, amb exposició de productes, artesania, indústria i vehicles
durant tot el cap de setmana, organitzada per l’Unió de Botiguers i Comerciants de Puig-reig,
juntament amb l’ajuntament. De tots els actes destaca la presentació del llibre literari

“Pensaments i Paraules”, la trobada de gegantons i capgrossos i el concurs de pintura ràpida.
Des de fa uns quants anys el diumenge la colla de geganters i grallers de la població organitza
una gran trobada de gegants.
En aquesta festa el poble segueix la tradició d’escollir la Pubilla, la Dama, l’Hereu i el Fadrí,
amb la participació en la votació de totes les entitats locals.

Els Pastorets
Parlar de l’Ametlla i no parlar de Pastorets cada cop es va tornant més difícil, són com dos
amics íntims que no saben ni poden anar enlloc l’un sense l’altre i per això han anat fent camí
junts al llarg de la història, donant-se les mans i fent-se costat.

I no té res d’estrany ja que la colònia i els pastorets quasi van néixer i créixer junts, al mateix
temps, i han complert una vida que ja supera els cent anys.
La permanència de tots dos després de tants anys de vida lligats als esforços de la gent, ha fet
que avui en dia encara en siguin una realitat palpable i que s’identifica amb un poble amb ganes
de ser-ho.

4. Definició institucional (Qui som?)
a. Raó de ser i visió del centre educatiu.
L’Escola Sant Martí és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya d’Educació Infantil
de 1r i 2n cicle i educació Primària del municipi de Puig-reig. Som un centre d’una línia en un
entorn rural i on arriben nens de colònies i municipis propers.
A la nostra escola treballem per oferir un servei de qualitat a tothom. Promovem un clima de
diàleg i respecte entre tots els membres de la comunitat educativa (alumnes, pares i mestres).
Potenciem l’intercanvi d’informació amb les famílies per tal d’aconseguir la seva participació,
col·laboració i implicació en el procés educatiu.
Avancem cap a un procés d’aprenentatge on l’infant és el protagonista. Volem que sigui
responsable i competent per viure en un món divers i plural. Que sigui col·laborador,
participatiu i amb esperit crític. En resum, volem formar persones competents d’acord amb les
necessitats i demandes de la societat, tot afavorint la inclusió i participació en el seu entorn
proper.
Sabem de la importància de l’estat emocional dels nens i nenes pel seu aprenentatge. Cada
infant és únic i té unes vivències i uns sentiments diferents a la resta. Donem especial
importància a la motivació, l’afecte i l’esperit de superació de cadascú per donar resposta a les
necessitats específiques de cada infant.
Som conscients que estem formant ciutadans pel món i que a part de conèixer la pròpia llengua,
n’hem de conèixer d’altres. Per això fomentem l’aprenentatge d’idiomes. En aquests moments
la llengua que cada cop és més necessària és la llengua anglesa. Amb aquest objectiu fem
immersió lingüística en anglès, així els nostres alumnes comencen a familiaritzar-se amb
aquesta llengua des de P0. Treballant d’aquesta manera assegurem que els infants assoleixen
un bon domini de la llengua anglesa quan acaben primària.
Referent a la situació de l’escola i el seu entorn, veiem que aquesta està situada a un carrer
pròxim a l’Església del poble. L’escola es troba repartida en dos edificis diferents.
El primer edifici consta de dues plantes. A la planta baixa hi trobem la llar d’infants (les diferents
classes, canviadors, serveis i menjador). A la mateixa planta, a la mateixa entrada, hi ha una
petita sala per guardar els cotxets dels més petits. També hi trobem unes sales dedicades als
espais d’aprenentatge.

A 1ª planta hi trobem: les diferents aules d’educació infantil, la sala de mestres i direcció, uns
serveis i l’aula d’informàtica de l’escola.
Cal remarcar que aquest edifici té dos grans patis diferenciats. El de la part nord hi trobem:
diferents atraccions i gronxadors pels infants, un sorral i una pista per jugar i experimentar. El
pati de la part sud consta d’una pista de bàsquet, un sorral i dos espais diferenciats d’atraccions
pels alumnes.
El segon edifici també té dues plantes. A la planta baixa hi trobem les aules de Cicle Mitjà i Cicle
Superior, els serveis, secretaria, l’aula de música i l’aula de plàstica.
A la 1ª planta hi trobem: les aules de Cicle Inicial, la cuina, el menjador escolar, la sala polivalent
i uns serveis.
Pel que fa a l’entorn exterior, els patis contenen diverses atraccions, una pista amb gespa
artificial i porteries de futbol i una pista de bàsquet.
Resumint els espais ja citats anteriorment, disposem de:
●

3 aules de la llar d’infants.

●

3 aules d’educació infantil.

●

3 sales polivalents on es realitzen els espais d’aprenentatge.

●

1 aula d’informàtica.

●

1 aula de música.

●

1 aula de plàstica.

●

6 aules d’educació primària.

●

1 gimnàs / sala polivalent.

●

1 menjador.

b. Trets d’identitat i caràcter propi:
1. Principis rectors del sistema educatiu establerts a l’art. 2 de la LEC
Seguint el marc de tots els valors definits en la Constitució i a l’Estatut de Catalunya, el sistema
educatiu obra pels principis generals següents:
●

Oferir una educació de qualitat per tal de poder assegurar l’assoliment tant de les
competències bàsiques com de l’obtenció de l’excel·lència en tots els aspectes.

●

El respecte de la llibertat de creació de centres, d’elecció d’entre centres públic,
centres concertats, etc, mostrar respecte a la llibertat d’ensenyament, a la llibertat
de càtedra del professorat i la llibertat de discerniment dels alumnes.

●

Acceptació del pluralisme.

●

Afavorir tant la cohesió social com la inclusió escolar.

●

L’equitat com a defensa de la igualtat d’oportunitat i la unió de tots els col·lectius.

●

Fer avinent el reforç dels valors propis d’una societat democràtica i madura: la
solidaritat, el respecte, la igualtat, la responsabilitat i la llibertat personal.

●

Oferir i participar en l’arrelament dels alumnes al país i el coneixement de
Catalunya.

●

Potenciar el respecte a la convivència.

●

El coneixement i respecte del propi cos.

●

Fomentar l’atenció dels drets humans.

●

Fomentar la pau.

●

Vetllar pel respecte i la conservació del medi ambient.

●

Aprendre a gaudir respectuosament dels recursos naturals.

●

Potenciar l’emprenedoria.

●

Educar i vetllar per la igualtat entre homes i dones.

●

Excloure tota mena de proselitisme o adoctrinament.

●

Atendre el dret de mares i pares a que els seus fills rebin la formació religiosa i moral
segons les seves conviccions.

●

L’educació al llarg de la vida de les persones.

●

Contribuir en l’educació més enllà de l’àmbit escolar.

2. Trets d’identitat específics del centre.
Els principals trets d’identitat de l’escola són:
●

ESCOLA CRISTIANA: som una escola cristiana però que prescriu la igualtat en dret
de tots els ciutadans, oberta a tothom i respectuosa amb les diferents maneres
de pensar. En conseqüència cap membre de la Comunitat Educativa no podrà ser
discriminat per raó de les seves creences.

●

ESCOLA PLURALISTA: fomentem les activitats democràtiques i el respecte al
pluralisme, informant de les diferents opcions i sense pronunciar-nos per accions
partidàries.

●

ESCOLA CATALANA: pretenem l’arrelament dels alumnes a la societat i cultura del
nostre país.

●

ESCOLA MULTILINGÜE: Apostem per l’aprenentatge de l’anglès. Fem ús d’ aquesta
llengua també en àrees no lingüístiques (CLIL).

●

ESCOLA PER A LA COEDUCACIÓ: proporcionem als nens i a les nenes un ensenyament
en un marc educatiu no sexista d’acord amb la igualtat de drets i la no discriminació.

●

ESCOLA PER A LA DIVERSITAT: cada infant és únic i la nostra actuació es fonamenta
en un tracte individualitzat de l’alumne/a en el sentit de seguir el seu propi ritme
evolutiu, així com les seves capacitats individuals.

●

ESCOLA PER A LA DEMOCRÀCIA: som un centre on es fomenten els valors
democràtics i les formes d’actuar que se’n deriven i es respecten totes les opinions.

●

ESCOLA PER A LA PARTICIPACIÓ AL CENTRE: pretenem que es fomenti la participació
del claustre i del Consell Escolar i la implicació de les famílies a través de l’AMPA.

●

ESCOLA VERDA: fomentem i eduquem per tal que els nostres alumnes siguin
responsables en les seves accions, per preservar el medi ambient, que entenguin que
respectar l’entorn vol dir respectar a tots els que hi vivim.

c. Característiques del context escolar
i. Perfils familiars i de l’alumnat.
L’any 1956 Puig-reig era un dels nuclis tèxtils més importants de Catalunya amb 94.000 fusos,
12.500 telers i 2.200 treballadors vinculats directament o indirecta a aquest sector, per aquest
motiu la majoria de l’alumnat eren fills de treballadors del tèxtil.
En els últims anys la important crisi del sector tèxtil ha afectat considerablement el poble; es va
fer notar ja als anys seixanta a Cal Casas i, en els últims anys, ha provocat el tancament de les
fàbriques de Cal Riera, Cal Vidal, Cal Marçal, Cal Prat i Cal Pons. Amb tot, moltes famílies van
marxar del poble fent una davallada important de l’alumnat de l’escola.
Últimament, l’arribada de famílies estrangeres han fet augmentar una mica la població i
l’alumnat.
A continuació, fem palès el resultat de l’enquesta que vàrem passar a totes les famílies de
l’escola per tal de reflectir-ne les característiques:

ii. Característiques de l’entorn escolar.
L’escola, així com el poble de Puig-reig, segueix un procés de canvis constant. Antigament, la
gran majoria dels alumnes de l’escola provenien del poble o de colònies tèxtils del municipi.
Actualment, la gran majoria d’alumnes són del poble de Puig-reig, ara bé, també hi ha alumnes
que provenen d’altres pobles veïns de la zona.

5. Objectius de centre (Què pretenem?)
a. Objectius i prioritats educatives generals.
Entenem l’aprenentatge com un progrés individual de l’alumne, que parteix de les seves
capacitats i fomenta l’assoliment de noves capacitats. L’ensenyament serà significatiu i
interdisciplinari, tindrà en compte els coneixements previs i el ritme personal de progrés de cada
infant.
Les prioritats de la nostra escola estan alienades amb l’objectiu prioritari del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquest objectiu és educar per aconseguir una millora
en els resultats educatius, dirigint l’alumnat cap a un desenvolupament màxim de les seves
capacitats de manera que l’èxit escolar i l’excel·lència educativa estiguin presents en cada un
dels alumnes i treballar per afavorir com a principis fonamentals l’equitat i la cohesió social.
S’entén que els objectius generals han de constituir la línia bàsica de la comunitat educativa.
Aquests objectius generals són:
1.

Adquirir les competències bàsiques que han de contribuir al desenvolupament

personal de l’alumne. Així mateix, consolidar l’hàbit de la lectura independent, diària i
reflexiva, que formi lectors capaços d’accedir al contingut de qualsevol text.
2.

Utilitzar el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge des del primer moment a

la Llar d’Infants. El castellà s’introduirà a primer de cicle inicial. L’anglès s’introduirà des de
P3 i a nivell oral des de la Llar d’Infants. Utilitzar el llenguatge de forma no discriminatòria.
3. Fomentar els valors de la convivència. Educar l’alumnat en el respecte i en la valoració
positiva i enriquidora de la diversitat. Afavorir el diàleg com a instrument de coneixement
de la realitat. Caldrà tenir en compte els acords recollits a les NOFC.
4.

Identificar els trastorns d’aprenentatge, de la comunicació i el llenguatge i de la

conducta, i buscar l’adequada atenció metodològica i personalitzada, dins el principi
d’escola inclusiva. També es vetllarà per donar atenció específica a l’alumnat amb altes
capacitats perquè puguin desenvolupar al màxim el seu talent.
5. Potenciar la utilització de noves tecnologies per tal d’afavorir la millora dels processos
d’ensenyament i aprenentatge i dels resultats educatius, així com donar suport a l’atenció
de les necessitats educatives específiques i a la diversitat de l’alumnat que ha de
desenvolupar la competència digital. Per això, disposa del Pla TAC.

6. Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu i competencial. Fomentar el treball
interdisciplinari i en equip, treballant les estratègies de comunicació en públic i el
coneixement de l’entorn més proper.
7. Millorar els resultats de l’aprenentatge a través d’una cultura de l’avaluació que permeti
la reflexió per proposar i aplicar, si s’escau, les modificacions de millora necessàries.
8.

Crear expectatives positives de cadascun dels nostres alumnes per tal de que

adquireixin confiança en si mateixos.
9.

Treballar d’acord amb uns hàbits i normes que condueixin l’alumnat cap a la seva

autonomia personal.
10.

Fomentar hàbits saludables en l’alimentació, el repòs, la higiene, l’exercici físic...

11. Proporcionar als alumnes instruments d’anàlisi i fomentar la capacitat d’observació, de
crítica i d’adquisició d’hàbits de treball intel·lectual que fomenti en els alumnes una actitud
curiosa, investigadora i crítica.
b. Objectius específics en relació amb:
i. El desenvolupament del currículum, els aprenentatges i els resultats educatius
de l’alumnat.
-

Contribuir a la formació integral de persones

-

Treballar per la millora dels resultats educatius, en el marc de les competències
bàsiques.

-

Potenciar la formació del professorat en metodologies adaptades al projecte pedagògic
competencial, el treball interdisciplinari i la gestió de l’aula.

-

Potenciar la reflexió entre iguals i el treball en xarxa:
-

Per a difondre i compartir activitats i recursos competencials
Tenint especial cura del professorat novell per tal que adquireixi la cultura de centre.

En relació al currículum, a continuació es detallen les diferents àrees amb el contiguts que es
treballen i que l’alumnat ha d’assolir durant l’etapa indicada.

EDUCACIÓ INFANTIL

ÀREES (P3):
DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES
✓

AUTOCONEIXEMENT I GESTIÓ DE LES EMOCIONS
•

Iniciar en l’exploració i reconeixement de característiques bàsiques del propi
cos: parts, canvis físics, creixement, necessitats bàsiques.

•

Explorar i reconèixer les pròpies possibilitats a través del cós: emocionals,
sensorials i perceptives, motrius, afectives i relacionals, expressives i
cognoscitives.

•

Actitud optimista, esforç i iniciativa per anar resolent situacions de dificultat:
físiques, emocionals, relacionals i intel·lectuals; comptant amb l’ajut de les
persones adultes o els iguals.

•

Identificar les emocions bàsiques: amor, alegria, tristesa, enuig i por a partir de
les pròpies vivències. Associar-les amb causes i conseqüències.

•

Iniciar-se en l’expressió de les pròpies emocions per mitjà dels diferents
llenguatges: corporal, plàstic, musical i verbal. Adquirir progressivament el
vocabulari referit a les emocions.

•

✓

Potenciar la confiança i seguretat en els progressos propis.

JOC I MOVIMENT
•

Exploració de moviments en relació amb un mateix, els altres, els objectes, i la
situació espaciotemporal.

•

Expressar, a partir de l’activitat espontània, de la vida afectiva i relacional
mitjançant el llenguatge corporal.

•

Dominar progressivament les habilitats motrius bàsiques: coordinació i to
muscular, equilibri, postures diverses i respiració.

•

Organització progressiva de la lateralitat.

•

Afavorir l’experimentació i interpretació de sensacions i significats referits a
l’espai: davant- darrere, segur- perillós, entre altres i referits al temps: ritme,
ordre, durada, espera.

•

Creixement personal en el desenvolupament de diversos jocs: de maternitat, de
contrastos, exploratoris, sensoriomotors, simbòlics.

•

Mostrar prudència davant algunes situacions de risc o perill.

•

Afavorir l’exploració, acceptació i respecte i valoració positiva dels trets
característics dels altres, sense prejudicis.

•

Mostrar interès i confiança per acostar-se afectivament a les emocions de les
altres persones. Sensibilitat i percepció de les necessitats i els desitjos dels
altres amb progressiva actitud d’ajuda i de col·laboració.

•

Fomentar el sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en
projectes compartits.

•

Potenciar la disposició a la resolució de conflictes mitjançant el diàleg, a
l’assumpció de responsabilitats i a la flexibilització d’actituds personals per
trobar punts de coincidència amb els altres i arribar a acords.

✓

AUTONOMIA PERSONAL I RELACIONAL
•

Autoregular progressivament d’hàbits d’autonomia i rutines referits a la cura
del cos: higiene, descans, alimentació, seguretat.

•

Potenciar l’aplicació d’hàbits d’autonomia i rutines de la vida escolar, mostrant
iniciativa i esforç per trobar solucions a situacions i dificultats superables,
sabent demanar ajuda quan faci falta i acceptar-la quan calgui.

•

Participar en la cura i el manteniment dels objectes i espais col·lectius.

•

Fomentar seguretat i confiança en les pròpies possibilitats d’aprenentatge i
satisfacció pels progressos assolits.

DESCOBERTA DE L’ENTORN
✓

EXPLORACIÓ DE L’ENTORN
•

Observar i identificar diferents elements de l’entorn: materials, objectes,
animals, plantes, paisatges.

•

Observar i identificar fenòmens naturals: dia, nit, sol, pluja, núvols, vent, entre
altres, i valorar la seva incidència en la vida quotidiana.

•

Identificar figures planes: triangle, quadrat i cercle; i iniciar l’identificació de
figures tridimensionals: esfera, cilindre i prisma.

•

Observar i identificar l’entorn social: l’escola, el carrer, el barri, el poble o ciutat.
Reconeixement de pertinença a la família, a l’escola, al grup classe, i les
relacions que s’hi estableixen.

•

Començar a identificar festes, tradicions, històries o llegendes de l’entorn
proper i de Catalunya.

•

Començar a identificar diferents ocupacions i serveis que desenvolupen les
persones adultes de l’entorn.

•

Respectar els elements de l’entorn natural i social i participació en actuacions
per a la conservació del medi.

✓

EXPERIMENTACIÓ I INTERPRETACIÓ
•

Observar i reconèixer semblances i diferències en organismes, objectes i
materials: color, grandària, mida, utilitat, sensacions i altres propietats.

•

Iniciar-se en l’ús d’instruments d’observació directa i indirecta per a la
realització d’exploracions: lupes, balances.

•

Observar característiques i comportaments d’alguns animals i plantes en el
decurs del seu desenvolupament, interpretant les primeres nocions d’ésser viu.

•

Potenciar la curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes, cercar
informació i compartir-la amb els companys/es.

•

Iniciar-se en la verbalització dels processos i resultats.

✓ RAONAMENT I REPRESENTACIÓ
o

Comparar, ordenar i classificar objectes i material, establint relacions
qualitatives i quantitatives.

o

Reconèixer seqüències i ordenació temporal de fets i activitats de la vida
quotidiana. Identificació de sèries i predicció de la seva continuïtat.

o

Iniciar-se en la situació dels objectes en l’espai, reconeixent la posició que
ocupen i la distància respecte d’un punt determinat.

o

Identificar alguns canvis en la vida quotidiana i els costums en el pas del temps i
en situacions properes. Consciència del pas del temps, els dies, les setmanes,
els mesos i les estacions. Ús del calendari.

COMUNICACIÓ I LLENGUATGES
✓ OBSERVAR, ESCOLTAR I EXPERIMENTAR
•

Iniciar la sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les
possibilitats sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques de l’entorn.

•

Fomentar la participació i l’escolta activa en situacions habituals de
comunicació, com ara converses, contextos de joc, activitats de la vida
quotidiana i activitats relacionades amb la cultura.

•

Potenciar curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals,
literàries, audiovisuals, plàstiques, usant estratègies per escoltar, mirar i llegir.

•

Escoltar i comprendre narracions, contes, cançons, llegendes, dites, com a font
de plaer i d’aprenentatge.

•

Escolta activa de creacions musicals per la discriminació, identificació i captació
del ritme.

•

Experimentar amb tècniques plàstiques bàsiques: dibuix, pintura, collage,
modelatge, estampació.

•

Exercitar destreses manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar i plegar,
adquirint coordinació oculomanual.

•

Explorar diferents instruments: llapis, rotuladors, pinzells, ratolí de l’ordinador,
tampons.

•

Experimentar amb el gest i el moviment, dansant, jugant a crear diferents
moviments amb el cos, per saber trobar la pròpia capacitat expressiva i les
emocions que comporta.

•

Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. Exploració de materials de
l’entorn, com etiquetes, cartells, llibres i revistes.

•

Satisfacció per les descobertes i els progressos individuals i de grup en les
habilitats lingüístiques i expressives.

✓ PARLAR, EXPRESSAR I COMUNICAR
•

Ús i valoració progressiva de la llengua oral per evocar i relatar fets, per
expressar i comunicar idees, desigs i sentiments, com a forma d’aclarir,
organitzar i accedir al propi pensament, per regular la pròpia conducta i la dels
altres.

•

Utilitzar estratègies per fer-se comprendre i per comprendre els altres, amb
imitació de models i amb ús de la llengua cada vegada més acurat: pronunciació
clara, estructura gramatical correcta, lèxic precís i variat, entonació i to de veu
apropiats.

•

Potenciar el gust per participar en les converses amb l’ús progressiu de les
normes que regeixen els intercanvis lingüístics: torns de parla, atenció,
adequació al context, i de les formes establertes socialment per iniciar,
mantenir i finalitzar les converses.

•

Usar la llengua per mostrar acords i desacords i resoldre conflictes de manera
apropiada i assertiva.

•

Iniciar-se en l’ús d’estratègies per aproximar-se a la lectura, reconeixement de
lletres, ús de les il·lustracions que acompanyen al text.

•

Utilitzar la intuïció, la improvisació, la fantasia i la creativitat tant en
l’observació i l’escolta com en els processos creatius artístics.

•

Utilitzar materials i tècniques plàstiques per fer representacions de manera
creativa.

•

Iniciar-se en la interpretació de cançons i danses tradicionals catalanes i d’arreu
del món, i representació de personatges, fets i jocs d’expressió corporal.

•

Valorar i respectar les produccions orals, gràfiques i escrites pròpies i dels
companys/es.

CONTINGUTS P4
✓ DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES
• Identificació i expressió de les pròpies emocions.
• Respecte, acceptació i valoració positiva respecte d’un mateix i dels altres.
• Sentiment de pertànyer a un grup i interès per participar en projectes comuns.
• Confiança en les pròpies possibilitats i satisfacció pels progressos assolits.
• Acceptació de les normes per afavorir la convivència.
• Voluntat per compartir les coses pròpies i comunes.
• Aplicació d’hàbits d’autonomia referits a la cura del cos: higiene, alimentació,

salut, ordre...i de rutines escolars.
• Exercitació d’hàbits que afavoreixen la relació amb els altres: diàleg, escolta,

respecte.
• Participació en la cura dels objectes i dels espais col·lectius.
• Interès, participació i respecte en les diferents tasques escolars i sortides escolars.
• Adquisició de la motricitat fina: traç, punxar, esquinçar, retallar, moldejar...
• Gust i valoració del joc com a mitjà de gaudi personal i relació amb els altres.
• Iniciació en les normes senzilles de joc.
• Joc simbòlic.
• Joc d’experimentació amb materials diversos.
• Reconeixement de les pròpies possibilitats a través del cos: sensorials, motrius,

expressives,...

•

Descoberta de la imatge corporal i acceptació d’un mateix.

•

Exploració i reconeixement de característiques bàsiques del propi cos: parts,
necessitats bàsiques...

•

Domini progressiu de les habilitats motrius bàsiques: coordinació, equilibri, to
muscular,...

•

Expressió corporal.

•

Iniciació en la cultura de l’esforç per anar resolent situacions de dificultat: físiques,
emocionals....

•

Noció de les situacions espacials.

✓ DESCOBERTA DE L’ENTORN
• Curiositat i interès per descobrir els elements de l’entorn més immediat.
• Observació i identificació de fenòmens naturals: dia, nit, sol, pluja,...
• Observació de les transformacions dels elements de l’entorn segons l’època de

l’any: tardor, hivern, primavera i estiu.
• Identificació de les característiques, paisatges, fruits, peces de vestir més

adequades... de cada estació.
• Comprensió de les explicacions, ordres... de la mestra i dels companys.
• Incorporació de nou vocabulari.
• Escolta, comprensió i memorització de contes, de dites, endevinalles,
• Identificació de festes i tradicions de l’entorn més proper i reconeixement dels

trets més importants de cada celebració: Castanyada, Sant Martí, Nadal, la
Corrida, Carnaval, Pasqua, Sant Jordi, Patum...
• Relació i comparació de les seves pròpies vivències amb els nous conceptes i

obtenció de nova informació.
• Observació directe o indirecte d’alguns animals: insectes del pati, animals

domèstics, animals salvatges.
• Classificació

dels animals: domèstics, de granja, salvatges. Les seves

característiques, hàbitat, la seva cura i alimentació...
• Ús d’instruments d’observació directa i indirecta: lupes, balances.
• Observació directa de les plantes i arbres del pati i de l’entorn.
• Identificació de les parts de les plantes, les seves necessitats i l’hàbit de tenir-ne

cura.

• Formulació d’hipòtesis sobre les transformacions de l’entorn i contrastació amb el

resultat final.
• Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials.
• Ús de recursos gràfics per recollir informació i comunicar les observacions: dibuix,

fotografia...
• Respecte i actuació per la conservació del medi.
• Identificació de diferents ocupacions i serveis que desenvolupen les persones

adultes de l’entorn...
• Descoberta d’altres espais dels nostre entorn: museus, teatres...
• Orientació espacial del propi cos i d’objectes: davant-darrere, dins-fora, dalt-baix,

lluny-a prop, sota-sobre, a un costat-l’altre costat.
• Iniciació de l’ús del calendari. Coneixement dels dies de la setmana.
• Reconeixement de seqüències i ordenació temporal de fets i activitats de la vida

quotidiana.

✓ COMUNICACIÓ I LLENGUATGES
LLENGUATGE VERBAL:
• Expressió oral ordenada i coherent.
• Manifestació verbal dels propis sentiments, emocions, vivències en català i

iniciació en anglès.
• Participació i respecte en les situacions habituals de comunicació: converses de

classe, contextos de joc... en català i anglès.
• Comprensió de les explicacions, ordres... de la mestra i dels companys en català i

anglès.
• Incorporació de nou vocabulari en català i anglès.
• Escolta, comprensió i memorització de contes, de dites, endevinalles, rodolins,

paraules, noms... en català i anglès.
• Utilització de la lletra de pal en el llenguatge escrit: paraules, nom cognoms,

data...
• Ús d’estratègies per iniciar-se en la consciència fonològica: correspondència so-

grafia, segmentació sil·làbica, identificació de paraules usuals...
• Ús de la llengua cada vegada més acurat: pronunciació clara, lèxic variat i adequat

a l’edat, entonació i to de veu apropiats.
• Iniciació en la lectoescriptura.

✓ LLENGUATGE MATEMÀTIC:
• Reconeixement de nombres en situacions diverses, adonant-se que són presents

en situacions quotidianes.
• Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació gràfica fins el

nombre 6.
• Comparació i relació de quantitats: més que, menys que, igual que, molts,pocs,

cap.
• Enumeració a la sèrie numèrica treballada fins el 6, tant endavant com endarrere.
• Mesura d’objectes manipulables per conèixer les característiques i comparar-los:

llarg-curt, prim-gruixut, alt-baix, petit-mitjà-gran, ple-buit.
• Distinció i representació de diferents tipus de línies: rectes-corbes, obertes-

tancades
• Identificació i producció de les figures planes: cercle, quadrat, triangle i rectangle;

i en volum: prisma, esfera i cilindre.
• Realització de sèries de tres elements.
• Comparació, ordenació i classificació d’objectes donat un atribut.

✓ LLENGUATGE AUDIOVISUAL:
• Ús del ratolí. Localització d’icones a l’escriptori per obrir diferents aplicacions: jocs,

programes, internet…
• Ús de la PDI : encerclar, arrossegar i clicar.

✓ LLENGUATGE PLÀSTIC:
• Experimentació amb tècniques plàstiques bàsiques: dibuix, pintura, collage,

plastilina…
• Exercitació de destreses manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar,...
• Precisió en l’ús de les eines plàstiques.
• Polidesa amb les feines realitzades.
• Comunicació de fets, sentiments i vivències a través del dibuix.
• Actitud positiva envers les creacions del companys/es.
• Produccions plàstiques amb un objectiu relacionat amb els projectes treballats.
• Observació d’obres de diferents artistes.

✓ LLENGUATGE MUSICAL:
• Reconeixement i diferenciació auditiva de silencis, sons i les seves qualitats:

intensitat, durada, timbre, altura, direccionalitat, reguladors, ritmes, cançons,
cantarelles i fragments d’obres musicals.
• Imitació i reproducció de silencis, sons i les seves qualitats, cançons i cantarelles,

ritmes i danses.
• Improvisació de sons, silencis, cantarelles, ritmes i danses.
• Representació corporal de la grafia de les qualitats dels sons.
• Representació gràfica dels sons i de les seves qualitats.
• Iniciació en el reconeixement auditiu i visual d’instruments musicals molt

coneguts.
• Experimentació, reconeixement i interiorització de la pulsació de les cançons, les

danses o les audicions.
• Audició de peces musicals.

CAPACITATS QUE L’INFANT HA DE DESENVOLUPAR AL LLARG DE L’ETAPA D’ EDUCACIÓ
INFANTIL (P5):
✓ APRENDRE A SER I A ACTURA DE FORMA CADA VEGADA MÉS AUTÒNOMA
•

Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la
coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

•

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una
imatge positiva d’ell mateix i dels altres.

•

Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes,
per actuar amb seguretat i eficàcia.

✓ Aprendre a pensar i a comunicar
•

Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en la habilitats matemàtiques
bàsiques.

•

Progressar en la comunicació i expressió ajustades als diferents contextos i
situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

✓ Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa
•

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de
curiositat I respecte, I participar, gradualment, en activitats socials i
culturals.

•

Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificarne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

✓ Aprendre a conviure i habitar el món
•

Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la
resolució pacífica dels conflictes.

•

Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a
una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la
integració social.

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS
•

Ser autònom seguint les rutines i hàbits del dia a dia.

•

Aconseguir uns bons hàbits de socialització i verbalitzar les seves necessitats.

•

Avançar en el coneixement d’un mateix i les possibilitats del propi cos.

•

Aprendre a través de l’experimentació, la manipulació i el joc simbòlic.

•

Iniciar-se en la lectura i l’escriptura de petites frases, en lletra de pal i lligada.
Adquirint a poc a poc la correspondència so-grafia.

•

Progressar en l’aprenentatge de la llengua anglesa, adquirint cada cop més
vocabulari i millorant la seva pronúncia.

•

Iniciar-se en el càlcul mental i consolidar l’ús de les nocions d’espai i temps.

•

Resoldre petites operacions matemàtiques, tot plantejant-se hipòtesis i arribant a
possibles conclusions.

•

Aprendre i gaudir amb danses, recordar i repoduïr cançons i escoltar audicions.

•

Progressar en la utilització d’instruments tecnològics i del llenguatge audiovisual
ampliant el treball realitzat a l’aula.

CONTINGUTS
✓ DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES
a. AUTOCONEIXEMENT I GESTIÓ DE LES EMOCIONS
• Identificació amb el nom de la classe.
• Les parts del propi cos
• Les emocions: tristesa, alegria, enuig, por… (les pròpies i les dels
altres).
• Gestió de les emocions.

b. JOC I MOVIMENT
• Postura corporal: consciència i control del cos.
• Relaxació.
• Orientació en l’espai.
• El joc: organització i funcionament.
• Joc simbòlic.
• Motricitat fina: el traç.
• Coordinació de moviments i desplaçaments.
• Consicència i control de la respiració.
• Control global i segmentari del cos , treball de lateralitat.
• Imaginació i creativitat en situacions inventades.
• Cooperació i col·laboració en l’organització i el funcionament del joc.

c. RELACIONS AFECTIVES I COMUNICATIVES
• Normes d’aula i de pati.
• Participació i col·laboració en les activitats col·lectives.
• Temps d’escolta i torn d’espera.
• Respecte per les intervencions dels altres.

d. AUTONOMIA PERSONAL I RELACIONAL
• Cura d’un mateix: higiene i ordre personal.
• Iniciativa en les activitats quotidianes.
• Càrrecs.

• Nomes de l’aula: treballar tranquils i en silenci, respectar els
companys i ajudar-los, estar asseguts, escoltar i aixecar la mà per
parlar…

✓ DESCOBERTA DE L’ENTORN
a. EXPLORACIÓ DE L’ENTORN
• Observació i exploració directa o indirecta de l’entorn immediat.
• Les estacions de l’any i les festes locals i populars.
• Curiositat i iniciativa per la descoberta de l’entorn immediat.

b. EXPERIMENTACIÓ I MANIPULACIÓ
• Experimentació i manipulació dels elements de l’entorn immediat:
elements naturals , aigua, productes alimentaris…
• Experimentació amb elements de diferents característiques: gran,
mitjà, petit / opac i translúcid / flexible i rígid…

c. RAONAMENT I REPRESENTACIÓ
• Seriacions fins a 4 elements.
• Numeració fins el 9: xifra, quantitat i nom.
• Nombres ordinals: 1r al 9è.
• Joc matemàtics de treure i afegir.
• Nocions contràries.
• La suma i resta oral i gràfica d’un número.
• La simetria.
• Cossos geomètrics: esfera, cub, con, prisma i cilindre.
• Formes geomètriques: triangle, cercle, quadrat, rectangle.
• Mesures a partir del nostre cos (pams, passes, peus…).

✓ COMUNICACIÓ I LLENGUATGES
a. OBSERVAR, ESCOLTAR I EXPERIMENTAR
• Actitud d’espera i atenció davant de la comunicació.
• Cançons, danses i audicions (català i anglès).
• Discriminació auditiva de ritmes, sons i diferents instruments.

b. PARLAR, EXPRESSAR I COMUNICAR
• Expressió oral de coneixements i vivències.
• Utilització de diferents formes comunicatives.
• Adquisició i ampliació del vocabulari oral i escrit en temes treballats.
• Interès per comunicar-se en anglès i repetició d’estructures
bàsiques.
• Comprensió i utilització oral del vocabulari après en anglès.
• Formulació de preguntes, hipòtesis i extracció de possibles
conclusions.

c. INTERPRETAR, REPRESENTAR I CREAR
• Escriptura lliure i/o funcional del vocabulari treballat.
• Assimilació de la lletra de pal i introducció a la lletra lligada.
• Interès i utilització del llenguatge escrit: rètols, llibres, paraules o
frases.
• Utilització de tècniques bàsiques del llenguatge visual i plàstic:
ceres, pintura, plastilina, fang…
• Dibuix al natural.
• Traç: línies rectes i corbes.
• Taules de doble entrada.
• Consicència fonològica: correspondència i descodificació so-grafia,
ordre de les paraules en frases.
• Escriure els cognoms.
• Poesies, dites, cançons, endevinalles, poemes i contes (en català i
anglès).
• Descripció d’imatges.
• Visualització d’obres d’art.

• TIC: domini i ús del ratolí i habilitat en la pissarra digital (encerclar,
clicar i arrossegar).

✓ NOVES TECNOLOGIES I INFORMÀTICA
Alfabetització tecnològica
• Usar el ratolí per assenyalar i fer clic.
• Usar el teclat a infantil de 4 a 5 anys.
• Diferenciar parts de l’ordinador: ratolí, teclat, monitor, CPU, auriculars,
CD-ROM.
Instruments de treball intel·lectual.
• Prendre consciència de la possibilitat d’obtenir informació a través de
mitjans electrònics.
• Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d’objectes.
• Confeccionar una imatge utilitzant un programari de dibuix senzill.
• Imprimir els treballs fets pels alumnes.
Control i modelització.
• Seguir instruccions per a realitzar tasques individuals.
• Seguir instruccions mitjançant el canó per activitats col·lectives.
• Organització del treball.
• Els/les dos/dues tutors/es utilitzaran un auto recolzament per dur a
terme la programació d’informàtica.
• Racó de l’ordinador en grups petits a la classe.
Eines de treball.
• JClic i d’altres que diversifiquin el coneixement d’altres models.
• Tux paint/LliureX art.
• Gcomprix
• Childplay
• Omnitux
• Repositori d’activitats flash.

LLENGUA ESTRANGERA:_ANGLÈS
El mètode emprat des de l’etapa d’Infantil fins a Cicle Inicial és a traves del Clip Clap-English
for kids. Metodologia que consta de tres diferents blocs metodològics adaptats al
desenvolupament evolutiu i cognitiu dels nostres alumnes.
Clip Clap-Growing up, (3-4-5anys) treballa a partir d’històries contextualitzades en
situacions reals i quotidianes per tal que els nostres alumnes s’identifiquin amb els
personatges i puguin ser ells mateixos els protagonistes de les histories.
A mida que treballen els diàlegs, expressions i situacions de les histories es proporciona a
l’alumnat vocabulari i estructures lingüístiques en anglès.
En trets generals els objectius son treballar una historia fins representar-la, escoltar i cantar
una cançó realitzant les activitats, escoltar ordres i realitzar-les, fer i respondre preguntes,
practicar el vocabulari jugant, saludar i presentar-se, conèixer els personatges
protagonistes.
Seguidament s’indiquen els diferents continguts en lèxic, gramàtica, vocabulari i exponents
lingüístics que es treballen en els diferents cursos d’Educació Infantil.

Curs P3
•

LÈXIC:
Greetings: Hello, bye bye
Actions: Smock on, knock, smile
Onomatopoeias: Drrring, oink, moo, quack, woof,yum, pitter patter, click,
flash, splash, grrr, X-ray.
Interjections: Yes, no, please.

•

VOCABULARY:
School materials: Bell, boy, Chair, Classroom, corridor, door, girl, hanger,
pencil, playground, school, smock, teacher, toilet.
Colours: Green, red, blue, yellow.
Numbers: 1,2,3
Animals: Hen, horse, duck, goat, pig, rabbit, sheep, cow, kangaroo, crocodile,
dolphin, elephant, hippo, lion, monkey, bear, snake, tiger, turtle, zebra,
squirrel, seal, parrot, gorila.
Pets: Bird, cat, dog, fish.

Farm: Tractor, farmer, stable, yard, pond, henhouse, fence, bush, vegetable,
garden.
Trees: Tree, pear tree, lemon tree, apple tree, orange tree.
Vegetables: Carrot, onion, tomatoe, potatoe, banana.
Face: Face, eyes, nose, mouth, ears, hair, teeth.
Body: Arm, leg, hand, foot, head, back, finger.
•

SONGS:
Colours
Hello
Farm animals
We wish you a Merry Christmas
Zoo animals
Happy Birthday
The body
Tommy thumb

•

EXPONENTS LINGÜÍSTICS:
I’m a big boy/ girl! I’m 3.
And you?
And that’s mine.
It is time.
Get into the clasroom.
I need to wee!
Have a good time.
Let’s feed the animals.
Good idea.
Well done.
Do (...) eat (...)?
Be careful.
A picture with the...
Say cheese.
1,2,3 jump.
What fun.

You’re wet.
Go home.
No, It’s not me.
Oh, no!
Stop It!
It’s a (...).

També treballem altres cançons, contes i histories relacionades amb les festes i
tradicions que celebrem durant el curs.

Curs P4
•

LÈXIC:
Greetings: Hello, bye bye.
Interjections: Please.
Adjectives: Big, small
Prepositions: In, on, under, pitter patter, boing, la-la-la.
Adverbs: Upstairs, downstairs, here, there, everywhere.
Actions: Run, turn around, jump, stop.
Onomatopoeias: Knock, shhh, pitter patter.

•

VOCABULARY:
Family: Mummy, Daddy, Grandma, Grandpa, Brother, Sister.
Vegetables: Onion, potatoe, pear, tomatoe, carrot, mushroom, broccoli,
artichoke, lettuce, corn, olives, peas.
Fruits: Cherries, strawberry, lemon, apple, orange, pear, banana, grapes,
raisins, plum.
Colours: Green, red, yellow, blue, orange, black, white, purple, grey, brown,
pink.
Clothes: Scarf, socks, shirt, t-shirt, jacket, skirt, hat, gloves, jumper, trousers,
shoes, boots, suitcase, pyjamas, dress, coat, slippers, jeans.
Furniture: Coat hanger, bed, cupboard, carpet, bath, fridge, table, door, chair,
sofa, window, lamp, TV, telephone, pillow, sink, roof, wall, computer.
House: Bedroom, bathroom, living room, kitchen, hall, garden.
Toys: Robot, building blocks, doll, ball, dice, kite, car, bike, teddy.

City: Flowers, tree, fountain, umbrella, traffic sign, crosswalk, clock, telephone
box, letter box, roundabout.
Means of transport: Bike, van, car, motorbike, lorry, bus, train, plane,
helicopter, pram, the underground.
Park: Swing, slide, park.
Places: Restaurant, post oficce, hospital, bank, supermarket, library, town hall,
museum.
Numbers: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
•

SONGS:
Fruits
Family
Clothes
Twinkle twinkle
Rooms and furniture
Upstairs, downstairs
More numbers
The train

•

EXPONENTS LINGÜÍSTICS:
I spy...something...
Ok. Good idea.
A...
Your turn
No more playing
It’s a (...) / It’s an (...)
Let’s play
Let me play
Not now
Your...
You need to pack
You can play
On the
Here It is

Good boy/ girl
Where are you?
What are you doing?
I’m coming
Who’s making that noise?
Look!
I go on the swing
Not you, me!
Follow the leader.
Good idea
Watch out!

També treballem altres cançons, contes i histories relacionades amb les festes i
tradicions que celebrem durant el curs.

Curs P5
•

LÈXIC:
Greetings: Hello, bye bye, good morning, good afternoon.
Interjections: Please, thank you, yes, no.
Prepositions: In, on, under.
Pronoum: Mine, your, their.
Adjective: Delicious, fantastic, perfect, big, small.
Onomatopoeias: Pitter patter, mmm, yum, yuck.
Actions: Fly, eat, make, play.

•

VOCABULARY:
School materials: Pencil, scissors, bag, blackboard, rubber, bin, chalk, board
rubber, ruler, smock, book, crayon, sharpener, penci case. Pen, notebook,
paper, glue, stapler, felt, teacher, school.
Household items: Knife, fork, spoon, cup, plate, glass, jug, napkin, tablecloth,
bottle.
Food: Cake, biscuit, bread, chicken, hamburger,sausages, soup, fish, orange
juice, drinks, meat.

Musical instruments: Guitar, flute, piano, xylophone, cymbals, drum, triangle,
trumpet, violin, maracas.
Sky: Sun, star, cloud, moon.
Dressing up: Pirate, clown, fairy, magic wand, ship.
Beach: Towel, boat, bucket, spade, shower, kite, ice-cream, fish, boat, sea,
sandcastle, sun, sunglasses, swimming pool, cap, sandals, swimming costume,
flag.
Sea animals: Fish, whale, shell, crab, octopus, starfish, seagull.
Flavours: Chocolate, strawberry, vanilla.
•

SONGS:
School materials
Going to school
Lay the table
Jingle Bells
Saying instruments
Sounds
The weather
Ice-creamb

•

EXPONENTS LINGÜÍSTICS:
Tidy up
I like/ I don’t like
I’m sorry
It’s mine
Time to go
Whose is this (...)?
In the.../ on my...
I’m hungry
What’s for lunch?
Lay the table
Can I have a/ an...
Here’s your (...)
I can/ can’t play

That’s terrible
It’s snowing
It’s raining
It’s windy
It’s cloudy
It’s sunny
Can I...?
Look!
To have a shower
Good idea

També treballem altres cançons, contes i histories relacionades amb les festes i
tradicions que celebrem durant el curs.
Més continguts i vocabulari que treballem en l’últim curs d’Educació Infantil:
•

Colours: Blue, red, green, yellow, orange, pink, black, white, grey, brown,
purple.

•

Numbers: 1 to 10

•

Days of the week

•

Adjectives and adverbs: up, down, noisy, quiet, tired, hungry, angry, scared.

•

Numbers: 1 to 20

•

Actions: go, bounce, hug, fly, ride, sail, count, cook the food, have a bath, see,
hear, eat, wash (my hands).

•

Food: tomatoe, cheese, egg, pizza, water, melon.

Cicle Inicial
El mètode emprat des de l’etapa d’Infantil fins a Cicle Inicial és a traves del Clip Clap-English
for kids. Metodologia que consta de tres diferents blocs metodològics adaptats al
desenvolupament evolutiu i cognitiu dels nostres alumnes.
Clip Clap-Start Reading, treballa a partir d’històries contextualitzades en situacions reals i
quotidianes per tal que els nostres alumnes s’identifiquin amb els personatges i puguin ser
ells mateixos els protagonistes de les histories.

A mida que treballen els diàlegs, expressions i situacions de les histories es proporciona a
l’alumnat vocabulari i estructures lingüístiques en anglès.
En trets generals els objectius son llegir una historia fins representar-la, escoltar i cantar una
cançó realitzant les activitats, escoltar ordres i realitzar-les, fer i respondre preguntes,
practicar el vocabulari jugant, saludar i presentar-se, conèixer els personatges protagonistes.
Seguidament s’indiquen els diferents continguts en lèxic, gramàtica, vocabulari i exponents
lingüístics que es treballen en els diferents cursos de Cicle Inicial.

1r CURS
•

LÈXIC:
Accions: go, up, down, smile, say, around, hold.
Interjeccions: yes, but.
Preposicions: next to, between
Possessius: your.

•

GRAMÀTICA: Singular/plural, adjectiu+nom, preposicions.

•

VOCABULARI:
Park: slide, seesaw, swing, bike, skipping-rope, climbing frame, bouncy
castle, kite.
Toys: plane, computer, jigsaw puzzle, doll, skateboard, robot, teddy bear,
building blocks.
Family: grandpa, grandma, daddy, mummy, baby, brother, sister, uncle,
aunt.
Kitchen: sink, microwave, television, fridge, toaster, cooker, washing
machine, dishwasher, napkin.

•

EXPONENTS LINGÜÍSTICS:
Here/ not here.
Say cheese.
Take a picture.
Let’s (...)
Hold, too late.
Where’s my...?

In/on/ under the...
Not here (either)
Here It is.
It’s dirty.
Watch out!
Upside down
Let’s go to (...)
How fun!
Can I...?
What’s this?
I don’t know
It’s a (...), No, It’s a (...)

2n CURS
•

LÈXIC:
Accions: comb, brush, get up, wash, run, skate, swim, fly, jump, walk, dance,
play, get up, have breakfast, take a shower, comb my hair, get dressed.
Interjeccions: and, but, thank you, please, bye bye.
Adverbis: Upstairs, downstairs, here, there, everywhere.
Articles: a/ an
Verbs auxiliars: can/ can’t

•

GRAMÀTICA: Singular/ plural, adjectiu+nom, preposicions.

•

VOCABULARI:
Professions: teacher, farmer, doctor, mechanic, banker, cook, policeman,
fireman.
Llocs: School, farm, police station, garage, hospital, fire station, restaurant.
Roba: suit, tie, pyjamas, trousers, t-shirt, shoes.
Ingredients: sugar, orange, lemon, olives, butter, egg, flour, cake.

•

EXPONENTS LINGÜÍSTICS:
I have a...
Fancy dress party.
As a...
I don’t like...
Good idea!
Give me the...
I want to go as a...
You are late.
Your breakfast.
I’m going to school.
Here you are.
Ready, set, go!
Time is up!

També fem altres cançons i utilitzem contes per treballar l’escriptura i la lectura en anglès
però s’ha de tenir en compte que és a vegades un primer contacte amb la paraula escrita.
Es treballen les festes i tradicions durant el curs escolar, com per exemple, Halloween,
Christmas, Carnival, Easter, etc.
Més continguts conceptuals que treballem a Primer curs:
•

Greetings and leave taking: hello, goodbye, good morning, good afternoon.

•

Animals: squirrel, dog, cat, rabbit, owl, sheep, lamb, chicken, chick, cow.

•

Colours: red yellow, green, blue, pink, orange, purple.

•

Numbers: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

•

Environment: grass, flowers, tree, sky, leaves, sun, moon

•

Classroom vocabulary: book, pencil, crayon, rubber, scissors, pencil case, bin,
blackboard, table, chair.

•

Shapes: triangle, square, rectangle, round.

•

Toys vocabulary: bike, doll, car, ball, kite, robot, teddy bear.

•

Descriptive vocabulary: soft, hard, big, small, big, small, same, different,
happy, sad.. sweet, savoury

•

Body vocabulary: body, eyes, ears, nose, mouth, teeth, hands, feet, wings,
hair.

•

Senses vocabulary: smell, hear, touch, taste, see, loud, quiet, drum,
motorbike, train, guitar, cat, tap, flowers, binoculars, ice-cream, MP3 player.

•

Food vocabulary: banana, lettuce, oranges, tomatoes, crisps, nuts, cheese,
ham, carrots, bread, chocolate, juice, milk.

•

Halloween vocabulary: witch, pumpkin, bat, cat, hat.

•

Christmas vocabulary: Christmas, snowman.

•

Easter vocabulary: Easter eggs.

•

Summer vocabulary: sun, sea, beach, bucket, spade, shell.

•

Verbs: open, close, sing, listen, count, stick, touch, fly, run, walk, jump.

Més continguts conceptuals que treballem a Segon curs:
•

Greeting and leave taking: hello, goodbye, welcome.

•

Animals: hedgehog, owl, rabbit, badger, parrot,squirrel.

•

School vocabulary: pencil, pencil case, rubber, scissors, glue, book, pencil,
board, chair, door, bin, computer, mouse, screen, CD-ROM, keyboard.

•

Days of the week: monday, tuesday, wednesday, thursday, friday, saturday,
sunday.

•

Numbers: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven,
twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen,
twenty.

•

Alphabet: the alphabet.

•

House vocabulary: bedroom, bathroom, kitchen, dining room, living room,
garden, chair, table, cooker, bath, TV, bed, table, wardrobe.

•

Prepositions of place: in, on, under, next to.

•

Environments: tree, forest, river, field.

•

Animals: owl, bird, sheep, cow, frog, bear, badger, fish, zebra, giraffe,
crocodile, hippo, elephant, monkey, parrot, turtle, lion, tiger, mole, dolphin,
seal, starfish, fish, shark, dog, cat, hamster, rabbit, caterpillar, butterfly.

•

Animal body parts: beak, mane, neck, tail, shell, teeth.

•

What animals eat: grass, meat, leaves, fish

•

Colours: red, yellow, green, blue, purple, orange, pink, brown, black, white.

•

Senses vocabulary: see, hear, smell, taste, feel, sweet, delicious

•

Descriptive vocabulary: long, short, small, big, hard, soft, prickly, happy, sad,
tired, hungry.

•

Feelings and states: tummy-ache, headache, toothache, temperature.

•

Routine vocabulary: get up, have a shower, get dressed, clean your teeth,
have breakfast, have lunch, go to school, play, go to bed, go to sleep.

•

Time of day: in the morning, in the afternoon, at night.

•

Food vocabulary: cereal, rice, apples, meat, biscuits, cheese, sandwich,
biscuits, eggs, spaghetti, pear, milk, salad, yoghurt, soup.

•

Weather: windy, rainy, snowy, sunny, thermometer, hot, cold, side, outside.

•

Seasons: summer, winter, autumn, spring.

•

Months: january, february, march, april, may, june, july, august, september,
october, november, december.

•

Clothes: scarf, sandals, sweater, trousers, cap, skirt, dress, T-shirt, shoes,
shorts, hat.

•

Halloween Vocabulary: witch, pumpkin, bat, cat, hat, skeleton, cauldron,
wizard, spell, broomstick, Happy Halloween!.

•

Christmas Vocabulary: Christmas, snowman,Christmas tree, presents, merry
Christmas!

•

Easter Vocabulary: easter eggs, butterfly, spring, chick, butterfly, bird, bee,
eggs, basket, Happy Easter!.

•

Summer Vocabulary: sun, sea, beach, bucket, spade, shell. Happy Holidays!

3r CURS:
Funcions comunicatives
•

Saludar i presentar-se.

•

Preguntar i respondre sobre possessions i habilitats.

•

Parlar sobre accions que s’estan fent en aquell moment.

•

Donar respostes curtes

•

Preguntar i respondre sobre gustos, interessos i aficions.

•

Parlar sobre la ubicació d’objectes

•

Expressar una necessitat.

•

Parlar de rutines diàries i setmanals, de la seva freqüència i de l’hora a què es realitzen.

•

Parlar sobre la ubicació de llocs.

•

Expressar i reconèixer normes i obligacions

•

Demanar permís

•

Expressar propòsit.

•

Donar i reconèixer recomanacions per quan estiguem malalts.

•

Fer suggeriments.

•

Descriure persones i llocs

•

Realitzar comparacions.

•

Parlar sobre estats en el passat.

•

Parlar amb cortesia.

•

Fer bromes.

Gramàtica
• Present continuous: afirmativa, negativa i interrogativa
• Preguntes i respostes amb have got i can
• Genitiu saxó ‘s
• like, love, enjoy + -ing / nouns, want + infinitive
• Respostes curtes amb Yes, I do. / No, I don’t
• Preposicions de posició: above, below, need
• Need
• Present simple
• Les hores.

• Adverbis de freqüència i How often…?
• Preposicions de lloc.
• can (permís)
• Infinitiu de propòsit.
• must i musn’t i can/can’t
• shall
• Adjectius
• Compatius
• Passat simple del verb to be (was i were)

Vocabulari:
•

Colors: black, blue, green, grey, orange, pink, purple, red, white, yellow.

•

Joguines: bike, camera, computer, doll, game, helicopter, kite, lorry, monster, train.

•

Membres de la família: aunt, uncle, daughter, parents, son, granddaughter, grandson,
grandparents, cousin, brother, sister.

•

Descripcions físiques: beard, clever, curly/fair/straight hair, moustache, naughty, quiet.

•

Llocs on viure: city, town, village, flat, house, farm.

•

Zones de la casa : balcony, basement, downstairs, lift, stairs, kitchen, dining room, living
room, bedroom, toilet, bathroom, garage, garden, hall.

•

Números de l’1 al 100.

•

Rutines diàries: catch the bus, do homework, get dressed, get undressed, get up, go to
bed, go to school, have a shower, put on, take off, wake up, wash, do the homework.

•

Hores: o’clock

•

Dies de la setmana.

•

Llocs de la ciutat: market, cinema, sport centre, bus station, swimming pool, bank, library,
supermarket.

•

Malalties: a temperature, a cough, a cold, a stomach-ache, a headache, a toothache.

•

Llocs al camp : grass, picnic, field, leaf, plant, forest, lake, river.

•

Adjectius: weak, thin, quiet, hungry, fat, loud,thirsty, hot, strong, cold.

•

Animals salvatges i els seus hàbitats: bear, bat, parrot, elephant, lion, tiger,shark,dolphin,
kangaroo,panda, sea, earth, cave.

•

Temps meteorològic: cloudy, rainy, snowy, stormy,windy, dry, wet, sunny.

•

Festivitats: Courtesy Day, World Hello Day, April Fool’s Day, Dia de la Mare

Pronunciació i ortografia:
•

Paraules que rimen

•

/ei/ i /ɑ:/ associats a diverses grafies

•

/əυ/ i /aυ/ associats a diverses grafies

•

/ɔ:/. associat a diverses grafies

•

/s/ associat a la grafia c

•

/i:/ i /e/ associats a la grafia ea

•

/f/ associat a la grafia ph

•

/w/

4t CURS
Funcions comunicatives:
• Realitzar comparacions.
• Descriure persones.
• Parlar de rutines diàries i la seva freqüència.
• Expressar seqüència d'accions i rutines diàries.
• Expressar opinió i sentiments.
• Descriure persones en relació amb el que estan fent.
• Descriure esports i altres activitats.
• Descriure llocs.
• Parlar sobre els esports que poden aprendre a practicar i volen fer.
• Expressar accions que van ocórrer en el passat.
• Expressar la causa d'una acció.
• Parlar i preguntar sobre accions en el passat.
• Descriure seqüències.
• Expressar habilitats en el passat

• Indicar conseqüència d'una acció.
• Expressar la localització d'objectes.
• Expressar quantitat de forma indeterminada.

Gramàtica:
• Repàs de have got, want to, can.
• Repàs de les formes comparatives dels adjectius.
• Repàs del present simple
• Adverbis de freqüència sometimes, always, never.
• Before - after.
• Ús d'adjectius.
• Oracions de relatiu amb who i where.
• Adverbis de manera.
• Learn to do, want to do.
• Passat simple de verbs irregulars.
• Passat simple de verbs regulars.
• Preguntes i respostes en passat simple.
• Because.
• Números ordinals de l'1 al 20.
• Could - could not
• Conjunció so.
• Comparatius amb adjectius de més de dues síl·labes.
• Forma superlativa dels adjectius.
• Preposicions into, out of, round
• Pràctica d'adverbis superlatius.
• Expressions de quantitat: a bag / bottle / bowl / box / cup / glass of
• want someone to do (something)

Vocabulari:
• Descripcions de persones: tall, short, fair, dark, long, beard, moustache.
• Assignatures escolars.
• Activitats esportives: climb, dance,fish, sail,skate, swim
• Salut i malalties.
• Activitats extraescolars.
• Exploracions en el medi natural.
• Aparells electrònics i tecnologia actual: email, screen, computer, mouse, the Internet, DVD,
button, MP3 player.
• Animals del zoo: lion, tiger, dolphin, snake, giraffe, blue whale, elephant.
• Aliments: bottle, box, bowl, cup, glass, vegetable, cheese,soup, salad, pasta.
• Festes i festivitats: Thanksgiving, Pancake Day, Father’s Day, International children’s Book
Day.

Pronunciació i ortografia:
• Sons vocàlics: / ae /, / ei / and / ɑ: / associats a diverses grafies
• Sons / i /, / i: / i / ai / associats a diverses grafies
• Paraules amb consonants mudes
• Sons / b /, / f / i / v / associats a diverses grafies
• So / d / / t / or / id / en la terminació -ed del passat simple.
• So / ɜː / en diferents grafies.
• So / ɔː / associat a diverses grafies.
• Sons / υ / i / u: / associats a diverses grafies
• Nombre de síl·labes en una paraula.

5è CURS
Funcions comunicatives:
-

Intercanviar informació personal.

-

Expressar rutines diàries.

-

Expressar gustos i preferències.

-

Preguntar i dir l’hora.

-

Formular preguntes en present simple.

-

Parlar sobre plans i intencions en el futur.

-

Entendre i proporcionar indicacions per anar per la ciutat.

-

Relatar fets ocorreguts en el passat.

-

Descriure els objectes segons el materials de què estan fets.

-

Reconèixer i expressar dates.

-

Parlar de les sensacions percebudes pels diferents sentits.

-

Descriure animals.

-

Donar i rebre consells.

-

Relatar experiències personals passades, esdeveniments que acaben de passar i accions
completes amb rellevància en el present.

-

Suggerir i proposar accions.

Gramàtica
‒

Like / love + ing / nouns

‒

’d like + inﬁnitive

‒

Preguntes i respostes curtes en present simple

‒

What time is it? It’s quarter past one

‒

going to (plans, intencions i prediccions)

‒

Expressions per indicar direcció

‒

Preposicions de lloc

‒

Past simple

‒

Past continuous

‒

made of / made from / come from.

‒

(feel, taste, smell, look, sound) + like

‒

should i shouldn’t

‒

Present perfecte

‒

Verbs modals: can, must i should

Vocabulari
‒

Assignatures escolars i col·legi: English, Computer Studies, Art,Sport, Spanish,
Science,Maths, History, Geography,French.

‒

Televisió: sport, quiz show, news, documentary, music videos, comedy, cartoons.

‒

Professions: nurse, writer, secretary, pilot, footballer,mechanic, journalist,
dancer,cook, actor, teacher.

‒

Llocs en una ciutat i adreces: police station, theatre, hotel, castle, airport, bridge,taxi,
museum, restaurant, post office.

‒

Desastres naturals i verbs relacionats: tsunami, earthquake, storm, lightning, iceberg,
island, hurricane, volcano.

‒

Tipus de materials: paper, stone, plastic, grass, old, fur, cardboard, metal, leather.

‒

La cuina: salt, pepper, pizza, bowl, plate,spoon, knive, fork, flour.

‒

Medi ambient : spots, wings, insects, butterfly, stripes,extinct.

‒

Esports: ice skating, snowboarding,sledging, skiing, golf,athletics.

‒

Les estacions

Pronunciació i ortografia
-

/dʒ/ i /tʃ/ associats a les grafies j i ch

-

/juː/

-

schwa /ə/ associat a les grafies –er i –or

-

/ŋ/, /m/ i /n/

-

Paraules que contenen ‘ie’ i ‘ei’

-

/s/y /ʃ/ associats a diverses grafies

-

Síl·labes febles i fortes

-

/Ʌ/ i /æ/

-

Paraules amb doble ‘l’

-

Paraules que rimen

-

/z/ i /s/ associats a les grafies c i s

-

Verbs que en passat acaben en –ght

-

L’accent de les paraules: forma feble d’and

-

El ritme en les oracions

-

Paraules que acaben en –gh

6È CURS
Funcions comunicatives:
-

Repàs:
o

Descriure llocs, animals, possessions,

o

Preguntar per quantitats

o

Preguntar per la freqüència en què passa alguna cosa

o

Donar consells

o

Expressar obligació.

-

Expressar i preguntar per plans per al futur.

-

Expressar accions que passaran basant-se en l’evidència.

-

Expressar accions relacionades a través d’oracions de relatiu subordinades.

-

Realitzar prediccions per al futur.

-

Narrar accions que tenen relació entre elles.

-

Descriure el que estava passant en un moment del passat.

-

Donar i rebre adreces utilitzant un mapa.

-

Expressar quantitats no concretes.

-

Parlar del que va passar en el passat i amb repercussió en el present.

-

Expressar la mesura de persones o coses de manera imprecisa.

-

Descriure roba

-

Descriure imatges

-

Expressar possibilitat

Gramàtica:
-

Repàs dels temps verbals en present (simple i continu), can, have got, how many, how
often, must, should, there’s, has got

-

going to (plans)

-

Relative clauses: who, where, which

-

Will (predictions)

-

Connectors: after that, because, before,then, when

-

Past continuous and past simple.

-

Countable and uncountable nouns: enough, too many, too much

-

Present perfect with for, since, still

-

Quantifiers: some, any, no, every, someone, anyone, no-one, everyone, something,
anything, nothing, everything, somewhere, anywhere, nowhere, everywhere

-

may, might

-

Present perfect with just, yet, already

-

Regular and irregular past participles

Vocabulari:
-

Noves tecnologies: laptop, headphones, pen drive, keyboard, chat, web cam, speakers,
microphone.

-

Adjectius.

-

Mites i llegendes: claws, scales,nest, horn,feathers.

-

Animals mitològics:centaur, dragon, mermaid, siren, unicorn.

-

Transport actual

-

Viatges espacials: engineer, moon, rocket, space, Earth, astronaut, air.

-

El camp: torch, tent, sleeping bag,rucksack, explorer, camp.

-

Punts cardinals

-

Aliments: snack, jam, popcorn, pan, sauce, chospticks,butter, biscuit.

-

Mars i oceans: crab, coral, squid, seal, octopus,lobster, jellyfish.

-

Temps lliure i aficions: skateboars,free running, board game, chess, beatbox, mountain
bike.

-

Roba: fashion design, umbrella, belt, tights,shorts, pocket, gloves, button.

-

Països i nacionalitats: Spain, Portugal, Mexico, India, Greece, Germany,France, Brazil,
Spanish, Portuguese, Mexican, Indian, Greek, German, French, Brazilian.

Pronunciació i ortografia:
-

Pronunciació dels noms compostos.

-

Sons /θ / i /ð / associats a la grafia th.

-

Contraccions ‘ll, ‘’m, ’re, ’s, n’t.

-

Paraules que contenen ‘y’.

-

Sons /k/ i /g/

-

Grafia gh.

-

Sons /b/ i /v/.

-

La síl·laba tònica de les paraules.

-

El so /ʌ/.

-

El sufix –ed: sons /id/, /d/, /t/.

-

L’entonació correcta per transmetre diferents sentiments.

-

L’entonació en les llistes de paraules.

-

Els sons /θ /, /ð / i /d/.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
LLENGUA CATALANA I CASTELLANA

1R
●

●

●

Lectura:
-

Assimilar els sons vocàlics: a, e, i, o, u.

-

Assimilar els sons consonàntics: m, p, t, d, n, l, f, h, b, v, w i la seva grafia.

-

r forta i r fluixa i x - Reconèixer els sons: ca, co, cu, que, qui, k i les seves grafies.

-

Reconèixer els sons: ca, co, cu, que, qui, k i les seves grafies.

-

Reconèixer els sons: ga, go, gu, gue, gui i la seva grafia.

-

Reconèixer els sons: ja, jo, ju, ge, gi i la seva grafia.

-

Reconèixer el so de la s sorda i les seves grafies: s, ss, c i ç.

-

Reconèixer el so de la s sonora i les seves grafies: s i z.

-

Reconèixer els sons: ny, ll i l·l i la seva grafia.

-

Reconèixer els grups consonàntics: pr, pl, br, bl i la seva grafia.

-

Llegir paraules treballades, frases curtes i textos curts.

-

Velocitat lectora: 60 paraules per minut.

Comprensió:
-

Relació imatge-paraula.

-

Relació imatge-frase.

-

Comprensió de frases.

-

Comprensió text curt.

-

Ordenar paraules d'una frase i d'un text.

-

Ordenar frases d'un text.

-

Comprensió de les ordres més habituals de classe, de la vida quotidiana i dels textos

Parlar i conversar:
-

Diàleg

-

Descripició senzilla: d'objectes quotidians, objectes imaginaris, animals, persones.

-

Narració amb suport visual.

-

Exposició de fets i vivències.

-

Producció de textos memoritzats (dites, rodolins, contes,...)

-

Ús del vocabulari adequat a l'edat ( parts del cos, persones, objectes, animals, la casa,
el barri).

●

●

●

Interès per expressar-se oralment amb entonació i bona pronunciació.

Escriure:
-

Escriptura de tots els sons treballats anteriorment en la lectura.

-

Producció de textos escrits.

-

Interès i aplicació de les normes ortogràfiques treballades.

-

Interès i seguiment de les pautes de presentació.

-

Bon domini del traç i polidesa.

-

Distribució correcte de l'espai.

-

Ser capaç d’escriure a final de primer un text de 5 línies.

Ortografia:
-

Correspondència so-grafia.

-

Transcripció de totes les grafies d'una paraula.

-

Transcripció adequada dels sons.

-

Separació de paraules dins d'una frase i d'un text.

-

Discriminació fonètica de síl.labes i accents.

-

Majúscula dels noms propis i majúscula a principi de frase.

-

Signes puntuació bàsics ( punt final, coma, admiració, interrogació)

-

Plural: -es.

-

Hi ha, hi havia,

-

Amb, vaig, molt

-

Perquè.

-

Que/qui.

-

Concordances

-

Assoliment de la lletra lligada

-

Una “r” a començament de paraula

Dimensió literària:
-

Comprensió de literatura de tradició oral de tot tipus ( contes, rondalles, cançons,
dites)

-

Comprensió dels elements fonamentals d'un relat ( personatges, espais, accions )

-

Ús de diferents estratègies lectores.

-

Lectura en veu alta ( pronunciació, to de veu, entonació,..)

-

Escriptura de textos narratius i de caràcter poètic ( contes, poemes, endevinalles,...)

-

Elecció de temes i textos i per la comunicació de preferències personals.

-

Consolidació de la mecànica de la lectura: velocitat lectora, comprensió lectora i
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entonació
-

Comprensió oral de textos

-

Dictats

-

Tipologies de text:
Text amb diàleg: guió, interrogant i admiració
Notícies
Conte
Faula
Teatre
Poemes
Descripció

-

Conferències

-

Textos curts de producció pròpia de forma entenedora.

-

Ortografia: majúscula després de punt, plurals amb -es, que-qui, paraules usuals
com ara hi ha, però, de, vagi…

3R
●

●

Lèxic:
-

Sinònims i antònims.

-

Paraules polisèmiques.

-

Sentit real i sentit figurat.

-

El diccionari: ordre alfabètic, tipus de diccionaris, etc.

-

Paraules derivades: sufixos, prefixos.

-

Paraules compostes.

-

Augmentatius i diminutius.

Gramàtica:
-

La comunicació verbal i no verbal.

-

Tipus d’oracions: enunciatives, interrogatives i exclamatives.

●

●

-

Les separació de síl·labes: tònica i àtona.

-

Els verbs: temps verbals (present, passat i futur).

-

El nom: gènere i nombre.

-

Concordança en les oracions: subjecte i predicat i determinant, nom i adjectiu.

-

Els adjectius.

-

Els pronoms personals.

Expressió escrita:
-

Redacció de textos de 10 línies a partir d’un model prèviament treballat a la classe.

-

Normes i consells.

-

Endevinalles.

-

Poemes.

-

Esquemes.

-

Recepta.

-

Conte

-

Instruccions d’un joc.

-

Correu electrònic.

Fonètica i ortografia:
-

La coma enumerativa.

-

El punt: seguit i a part.

-

Paraules agudes, planes i esdrúixoles.

-

Vocal neutre.

-

La lletra H.

-

R/RR

-

Ll/ l·l

-

Tx/ ig

-

C/ qu

-

G/ gu

-

J/ g

-

X/ ix

-

S sorda i sonora.

• Comunicació oral:
-

Explicar un conte.

-

Descriure una mascota

-

Memoritzar poemes

-

Vocabulari adequat amb l’edat.

-

Bona expressió, amb entonació i pronunciació adequades

-

Adreçar-se a les persones que escolten.

4T
●

●

Lèxic:
-

La metàfora.

-

Refranys i frases fetes.

-

Camps semàntics.

-

Paraules homònimes.

-

Els sobrenoms, els gentilicis i les abreviacions.

-

Famílies de paraules.

-

Diminutius, augmentatius i despectius.

-

Paraules compostes.

Gramàtica:
-

El nom: gènere i nombre i classes de nom.

-

El verb: persona, nombre i temps, formes impersonals, primera, segona i tercera
conjugació, verbs irregulars.

●

-

L’oració: subjecte i predicat.

-

Determinants: articles, demostratius, possessius i numerals.

-

Els pronoms personals forts i febles.

-

Enllaços de, amb, per què i perquè.

Expressió escrita:
-

Redacció de textos de 12 línies a partir d’un model prèviament treballat a la classe.

-

La carta.

-

La descripció d’un lloc.

-

L’entrevista.

-

El poema.

-

El text científic.

-

La narració de terror.

-

Els anuncis publicitaris.

-

El diari personal.

-

La descripció de persones.

●

-

La narració fantàstica.

-

Les instruccions d’un trajecte.

Fonètica i ortografia:
-

Els signes de puntuació.

-

L’accentuació de les paraules agudes, planes i esdrúixoles.

-

L’accent gràfic: obert i tancat. L’accent diacrític.

-

Ús de la J/G i TG/TJ.

-

Ús de la H, L·L i NY.

-

Els sons de la R. Les consonants mudes.

-

Ús de la C/ QU/QÜ i de la G/ GU/ GÜ.

-

Ús de la B i V: BR, BL, NV, MB.

-

Ús de la X, IX, TX i IG.

● Comunicació oral:
-

Explicar una pel.lícula

-

Descriure un lloc de vacances.

-

Vocabulari adequat amb l’edat.

-

Bona expressió, amb entonació i pronunciació adequades

-

Adreçar-se a les persones que escolten.

5È
CATALÀ
GRAMÀTICA
-

La comunicació.

-

La frase. Ordre. Classes

-

Subjecte i predicat.

-

Sintagma nominal. El nom: classes, gènere i nombre.

-

Sintagma verbal.

-

Els determinants: classes.

-

L’adjectiu: gènere i nombre. Complements del nom.

-

El verb:conjugacions, persona, nombre, temps. Formes no personals. Temps simples
i compostos. Conjugar verbs regulars de les 3 conjugacions.

LÈXIC
-

Diccionari.

-

Comparacions i frases fetes.

-

Sentit propi i sentit figurat.

-

Sinònims, antònims.

-

Barbarismes.

-

El llenguatge dels mòbils i xats.

-

La metàfora.

-

Els camps semàntics.

-

Derivació: prefixos i sufixos.

-

Jeroglífics, el palíndrom i l’acròstic.

ORTOGRAFIA
-

Separació de síl·labes.

-

Diftongs,hiats, dígrafs.Les vocals.

-

L’accentuació i la dièresi.

-

Apòstrof i contraccions.

-

Escriptura de numerals.

-

Essa sorda i essa sonora.

-

La B i la V.

-

P/B, T/D, C/G a final de paraula.

-

G/J, X/IX, TX/IG.

-

Signes de puntuació.

EXPRESSIÓ ESCRITA
-

La recepta, la biografia, el diàleg, la carta, la notícia, poemes i cal·ligrames, la faula,
descripció d’un procés, la llegenda.....

CASTELLÀ
GRAMÁTICA
-

La comunicació.

-

La oración.

-

El sujeto y el predicado. Núcleos. Complementos del nombre i del verbo.

-

El nombre: clases.

-

Los determinantes: clases.

-

El adjetivo: variables e invariables.

-

El verbo: tiempo, persona y número. Conjugaciones. Formas personales y no
personales. Tiempos simples y compuestos. Conjugar verbos regulares de las 3
conjugaciones.

LÉXICO
-

El diccionario.

-

Campos semánticos.

-

La derivación.

-

La composición.

-

Los gentilicios.

-

Los sinónimos y los antónimos.

-

La comparación. Sentido real y figurado.

-

Juegos lingüísticos.

ORTOGRAFÍA
-

La sílaba. Los dígrafos.

-

La sílaba tónica. Acentuación. Diéresis.Diptongos, triptongos, hiatos.

-

La B y la V.

-

La J y la G.

-

La H y la CH.

-

La Y.

-

La C, a Q, la K y la Z.

-

Los numerales.

EXPRESIÓN ESCRITA

El texto divulgativo, el teatro, texto argumentativo, la narración, la descripción, el cómic,
texto instructivo, la entrevista.

6È

LLENGUA ANGLESA
En totes les etapes de l’educació Primària l’estudi d’una llengua estrangera contribueix al
desenvolupament de la competència en comunicació lingüística d’una manera directa.
A continuació s’indica de quina manera es treballa la llengua anglesa en la nostra escola
diferenciat per cursos.
El mètode emprat des de l’etapa d’Infantil fins a Cicle Inicial és a traves del Clip Clap-English for
kids. Metodologia que consta de tres diferents blocs metodològics adaptats al desenvolupament
evolutiu i cognitiu dels nostres alumnes.
Clip Clap-Start Reading, treballa a partir d’històries contextualitzades en situacions reals i
quotidianes per tal que els nostres alumnes s’identifiquin amb els personatges i puguin ser ells
mateixos els protagonistes de les histories.
A mida que treballen els diàlegs, expressions i situacions de les histories es proporciona a
l’alumnat vocabulari i estructures lingüístiques en anglès.
En trets generals els objectius son llegir una historia fins representar-la, escoltar i cantar una
cançó realitzant les activitats, escoltar ordres i realitzar-les, fer i respondre preguntes, practicar
el vocabulari jugant, saludar i presentar-se, conèixer els personatges protagonistes.
Seguidament s’indiquen els diferents continguts en lèxic, gramàtica, vocabulari i exponents
lingüístics que es treballen en els diferents cursos de Cicle Inicial.
1R
LÈXIC:

Accions: go, up, down, smile, say, around, hold.
Interjeccions: yes, but.
Preposicions: next to, between
Possessius: your.
GRAMÀTICA: Singular/plural, adjectiu+nom, preposicions.
VOCABULARI:
Park: slide, seesaw, swing, bike, skipping-rope, climbing frame, bouncy castle, kite.
Toys: plane, computer, jigsaw puzzle, doll, skateboard, robot, teddy bear, building blocks.
Family: grandpa, grandma, daddy, mummy, baby, brother, sister, uncle, aunt.
Kitchen: sink, microwave, television, fridge, toaster, cooker, washing machine, dishwasher,
napkin.
EXPONENTS LINGÜÍSTICS:
Here/ not here.
Say cheese.
Take a picture.
Let’s (...)
Hold, too late.
Where’s my...?
In/on/ under the...
Not here (either)
Here It is.

It’s dirty.
Watch out!
Upside down
Let’s go to (...)
How fun!
Can I...?
What’s this?
I don’t know
It’s a (...), No, It’s a (...)

2N
LÈXIC:
Accions: comb, brush, get up, wash, run, skate, swim, fly, jump, walk, dance, play, get up,
have breakfast, take a shower, comb my hair, get dressed.
Interjeccions: and, but, thank you, please, bye bye.
Adverbis: Upstairs, downstairs, here, there, everywhere.
Articles: a/ an
Verbs auxiliars: can/ can’t
GRAMÀTICA: Singular/ plural, adjectiu+nom, preposicions.
VOCABULARI:
Professions: teacher, farmer, doctor, mechanic, banker, cook, policeman, fireman.
Llocs: School, farm, police station, garage, hospital, fire station, restaurant.

Roba: suit, tie, pyjamas, trousers, t-shirt, shoes.
Ingredients: sugar, orange, lemon, olives, butter, egg, flour, cake.
EXPONENTS LINGÜÍSTICS:
I have a...
Fancy dress party.
As a...
I don’t like...
Good idea!
Give me the...
I want to go as a...
You are late.
Your breakfast.
I’m going to school.
Here you are.
Ready, set, go!
Time is up!

3R
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5È
6È

MATEMÀTIQUES

1R
-

Conèixer els nombres fins al 100.

-

Sumar sense emportar i emportant.

-

Restar sense emportar.

-

Els dies de la setmana.

-

Les hores en punt i mitja hora del rellotge.

-

Mesurar per comparació (pams, passes…)

-

Figures geomètriques bàsiques.

-

Problemes senzills

-

Càlcul mental

-

Conèixer els nombres fins al 1000

-

Sumar i restar emportant

-

Multiplicacions fins a la taula del 10El rellotge

-

Els mesos de l’any

-

Mesures (centímetre, pam, quilo, litre)

-

Figures geomètriques: triangle, quadrilàters, pentàgon, hexàgon…

-

Parts de les figures geomètriques, costats i vèrtex

-

Problemes

-

Orientació a l’espai

2N

3R
-

Els nombres de tres xifres, quatre i cinc xifres: comparació, ordre, escriptura i descomposició
de nombres, consolidació del concepte de nombres parells i nombres senars i els nombres
ordinals.

-

Sumes amb nombres de tres i quatre xifres: els termes de la suma i propietat commutativa
de la suma.

-

Restes portant-ne amb nombres de tres i quatre xifres.

-

Consolidació de les taules de multiplicar i inici de la multiplicació: multiplicacions per
nombres d’una xifra.

-

Divisió: els termes d’una divisió, divisió per una xifra, divisió exacta i no exacta, comprovació
de la divisió, meitat, terç i un quart, divisió amb la primera xifra més gran que el divisor,
divisió quan la primera xifra dels dividend és igual al divisor i divisió quan la primera xifra del
dividend és més petita que el divisor.

-

Línies, angles i simetria: línia recta i línia corba, recta, semirecta i segment, rectes paral·leles
i rectes secants, classes d’angles, rectes perpendiculars, línies poligonals i polígons i el
perímetre d’un polígon.

-

Figures planes i cossos geomètrics: els triangles, els quadrilàters, la circumferència i el cercle,
classes de cossos geomètrics, classes de prismes, el cub, la piràmide i classes de piràmides i
els cossos rodons.

-

Mesura i longitud: mesura de longituds (centímetre, metre, mil·límetre i quilòmetre) i
mesures aproximades.

-

Mesura del temps: la setmana i el dia, el rellotge d’agulles i el digital i les hores en punt i els
quarts d’hora.

-

Pes: el gram i el quilogram (mig quilo i un quart de quilo), la balança i comparació de pesos.

-

Capacitat: el litre, mig litre i un quart de litre, el mil·lilitre i estimació de pesos i de capacitats.

-

Diners: l’euro i els cèntims d’euro, els bitllets, les equivalències entre euros i cèntims i
comparació de preus.

-

Els gràfics i l’estadística: interpretació de taules de dades, construcció de taules de dades,
interpretació de diagrames de barres , construcció de diagrames de barres, interpretació de
taules de pictogrames, la moda i probabilitat i jocs d’atzar.
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-

Nombres de sis i set xifres: descomposició, ordre, escriptura i comparació.

-

Sumes de tres i quatre sumands amb nombres de sis i set xifres: consolidació de la propietat
commutativa i introducció de la propietat associativa.

-

Restes portant-ne amb nombres de cinc i sis xifres: els termes de la resta i la relació entre la
suma i la resta.

-

Multiplicació: els termes de la multiplicació, multiplicacions per un nombre seguit de zeros,
la propietat commutativa, associativa i distributiva de la multiplicació i multiplicacions per
nombres de dues i tres xifres .

-

Divisió: divisió per una xifra sense escriure la resta, propietats i prova de la divisió, divisió
per un nombre de tres o més xifres, divisions amb zero al mig del quocient, divisions amb
zero al final del quocient i divisió per dues xifres.

-

Fraccions: un mig, un terç i un quart, els termes de les fraccions, escriptura i lectura de
fraccions, les fraccions i la unitat, comparació de fraccions, fracció d’un grup, fracció d’un
nombre i suma i resta de fraccions amb el mateix denominador.

-

Nombres decimals: les dècimes, les centèsimes; relació entre unitat, dècima i centèsima,
lectura i escriptura de nombres decimals, suma i resta, comparació de nombres decimals,
l’euro i els decimals i estimacions de preus.

-

Rectes, angles i figures planes: mesura d’angles, els polígons, els triangles, els quadrilàters,
la superfície, parts d’una circumferència i dibuix de circumferències.

-

Els cossos geomètrics: poliedres i cossos rodons (el cilindre, el con i l’esfera), el prisma i les
seves parts, la piràmide i les seves parts, cossos geomètrics des de diferents punts de vista i
desenvolupament d’un prisma

-

Mesura del temps: regles per escriure nombres romans, any, dècada, i segle; mes, setmana
i dia; consolidació de les hores i els quarts; minuts i segons i estimacions de temps.

-

Mesura i longitud: diferents mesures de longitud (els dits, els pams, els peus, els passos, etc),
unitats de longitud més petites que el metre (decímetre, centímetre i mil·límetre), unitats
de longitud més grans que el metre (decàmetre, hectòmetre i quilòmetre), relació entre
unitats de longitud, forma complexa i incomplexa, instruments de mesura i estimació de
longituds.

-

Pes: consolidació de les unitats de pes del gram i quilogram (un quilo, mig quilo i un quart
de quilo), comparació de pesos expressats en fraccions, unitats de pes més petites i més
grans que el gram.

-

Capacitat: consolidació de les unitats de capacitat del litre, el mig litre i el quart de litre,
unitats de capacitat més petites i més grans que el litre, estimació de pesos i capacitats.

-

Estadística: diagrama de barres, sistema de coordenades, diagrama de punts, diagrama
lineal i diagrama d’arbre.

-

5È
Resolució de problemes i operacions de càlcul.
Nombres a l’antiguitat, nombres romans.
Els nombres naturals: sistema de numeració decimal, els nombres fins a 9 xifres, comparar i
ordenar nombres, arrodonir, descompondre.

Operacions amb nombres naturals: suma i resta, càlcul aproximat i exacte. La multiplicació.
Propietats de la suma i la multiplicació. La divisió ( exacte i no exacte), la divisió entre
nombres acabats en zero. L’ordre de les operacions, el parèntesi.
Línies i angles : recta, semirecta i segment. Mediatriu d’un segment. Rectes paral·leles ,
secants i perpendiculars. Angles mesurar i construir). La bisectriu d’un angle. Càlcul
aproximat d’angles. Angles i girs.
Les fraccions:els termes de les fraccions. Lectura i representació gràfica de fraccions.
Comparació de fraccions. Fraccions més petites, més grans i iguals que la unitat. La fracció
com a divisió exacte. La fracció no exacte com a nombre mixt.
Operacions amb fraccions: suma i resta de fraccions amb el mateix denominador. Fraccions
equivalents. Obtenció de fraccions equivalents.( Segons horaris i grup, multiplicació de
fraccions).
Les figures planes i la superfície: els polígons, classes de polígons, triangles, quadrilàters. La
superfície de les figures planes utilitzant quadrats. El cm quadrat i el metre quadrat.
Superfície de quadrats i rectangles. La circumferència i el cercle. Construcció d’un hexàgon
regular, d’un triangle equilàter i d’un triangle no equilàter.
Els nombres decimals: les dècimes, el termòmetre,les centèsimes, les mil·lèsimes. Lectura de
nombres decimals. Comparar i ordenar nombres decimals. Arrodoniment de nombres
decimals.
Operacions amb nombres decimals: suma, resta, multiplicació. Multiplicar un nombre
natural i un nombre decimal per 10, 100, 100.Dividir un nombre natural i un nombre decimal
per 10, 100 i 1000. Dividir un nombre decimal entre un nombre natural. Quocient decimal en
divisions no exactes. Els decimals i la calculadora.
Unitats de longitud i de massa: unitats de longitud, relació entre unitats de longitud,
conversió d’unitats de longitud, altres unitats de longitud ( polzada, iarda, milla, llegua).
Unitats de massa, relació entre unitats de massa, conversió d’unitats de massa, forma
complexa i incomplexa. Estimació de mesures.
Els cossos geomètrics: els poliedres i els cossos rodons. Elements d’un poliedre, poliedres
regulars . Prismes, cub, piràmides, cossos de revolució. El volum. La simetria.

Unitats de capacitat, de temps i de temperatura: unitats de capacitat,conversió d’unitats de
capacitat, forma complexa i incomplexa. Unitats de temps, relació entre unitats de temps,
suma i resta de mesures de temps en forma complexa i incomplexa. Unitats de temperatura.
Estadística i probabilitat: freqüència i moda, mitjana aritmètica. Diagrama de barres,
diagrama lineal, diagrama de sectors, taula de pictogrames. Possible, impossible, segur.
Probabilitat i fraccions, diagrama d’arbre. L’atzar.

6È

CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL

1R
El món dels éssers vius
-

Observació, utilitzant mètodes directes i indirectes, d’organismes i d’objectes inerts,
per identificar-ne les diferències.

-

Caracterització dels éssers vius per la seva capacitat de realitzar les funcions
bàsiques: nutrició, reproducció i relació.

-

Observació a ull nu d’un organisme en el seu medi natural o reproduint el medi a
l’aula.

-

Animals i plantes de l’entorn. Classificació segons diferents criteris observables.

-

Responsabilitat envers els animals domèstics i plantes.

-

Característiques i comportaments d’animals i plantes per adaptar-se al medi.

Les persones i la salut
-

Caracterització de l’ésser humà com a ésser viu.

-

Identificació de les principals parts del cos.

-

Diferències i semblances, canvi i continuïtat entre persones.

-

Nutrició: relació amb el creixement, recanvi i manteniment de la vida.

-

Parts del cos que permeten la relació amb el medi.

-

Malalties principals relacionades amb els òrgans dels sentits.

-

Percepció de la llum i el so.

-

Diferents tipus d’aliments.

-

Valoració d’una alimentació sana i variada.

-

Valoració i justificació de la necessitat de la higiene i del descans personal.

-

Valoració del bon ús del temps de lleure.

-

Expressió raonada de sensacions personals i respecte davant les opinions dels altres.

Matèria i energia
-

Observació i descripció d’interaccions que produeixin canvis en un sistema.

-

Observació, descripció i classificació de materials en funció d’algunes propietats tot
relacionant-les amb els seus usos.

-

Distinció entre objectes d’un sol tipus de material o de diferents.

-

Reducció, reutilització i reciclatge de residus. Criteris de separació i selecció.

-

Experimentació de la transmissió de la llum en els diferents medis.

-

Valoració de la contaminació lumínica.

2N
Canvis i continuïtats en el temps
-

Observació dels canvis en les persones al llarg del temps.

-

Etapes de la vida.

-

Ús de fonts orals, documentals i materials per reconstruir la pròpia història.

-

Ús de les nocions bàsiques de temps (abans/després, passat/present/futur, durada).

-

Ús de les unitats de mesura bàsiques (dia, setmana, mes i any).

-

Canvis i continuïtats en fets quotidians de la pròpia experiència i en elements del
patrimoni.

Entorn, tecnologia i societat
-

Observació del funcionament d’aparells habituals de casa i de l’escola, de les parts
que els componen i reconeixement de l’energia que utilitzen.

-

Utilització de peces modulars per a la construcció d’estructures senzilles, com una
primera aproximació a la robòtica educativa.

-

Cura de les eines i dels materials.

-

Muntatge i desmuntatge de joguines i identificació de les parts que componen
alguns objectes.

-

Elements que poden ocasionar riscos.

El món que ens envolta
-

Observació d’elements i fenòmens naturals.

-

Comunicació de les observacions utilitzant formes de representació bàsiques.

-

Orientació mitjançant l’observació d’elements naturals i humanitzats de l’entorn.

Les persones i la salut
-

Reconèixer alguns aparells del cos i les seves funcions.

3R
-

Aparell digestiu: les seves parts, funcionament i higiene i salut de l’aparell.

-

Aparell locomotor: els ossos de l’esquelet, els músculs, les articulacions i salut de l’aparell.

-

Funcions vitals dels animals: nutrició, relació i reproducció.

-

Classificació dels animals: segons el medi on viuen, l’alimentació, la manera de reproduir-se,
si tenen esquelet o no, els mamífers, els ocells, el rèptils, els amfibis i els peixos.

-

Les plantes: nutrició i respiració.

-

L’entorn proper: medi i sostenibilitat.
-

Història personal: documents del passat, mesura del temps, l’arbre genealògic, les
etapes de la vida i les festes de Catalunya.

-

Poble i ciutat: els barris, els carrers, el municipi, l’ajuntament, associacions i entitats,
la gent que treballa i viu al poble o ciutat i com tenir cura del nostre barri.

-

Seguretat viària: els mitjans de transport públics i privats, els senyals i l’orientació.

-

Meteorologia: la pressió atmosfèrica, la temperatura, el vent, les precipitacions, els
fenòmens naturals, els canvis d’estat de l’aigua, el clima i el paisatge.

-

El pas del temps: què estudia la història i les seves fonts i l’aparició de l’escriptura.

4T
-

Els nutrients dels aliments.

-

Aparell respiratori: les seves parts i funcionament.

-

Els cinc sentits: vista, oïda, olfacte, tacte i gust. Higiene dels sentits.

-

Les plantes: hàbitats naturals i transformats, la flora, la pol·linització, la reproducció i
l’agricultura i la ramaderia.

-

Els hàbitats de Catalunya: aigües marines, aigües dolces, boscos, herbacis, arbustius, zones
inundables, zones agrícoles i urbanes i l’ecosistema i la cadena alimentària.

-

Matèria i materials: propietats dels materials, reduir, reciclar i reutilitzar materials, els estats
de la matèria, l’aire, el foc i l’aigua.

-

Catalunya: la divisió territorial, els tipus de mapes, les comarques, agrupament de les
comarques, les províncies i entitats territorials.

-

Els oficis i les feines en el temps: sector primari, secundari i terciari.

-

El transport: història, evolució, el transport de persones i de mercaderies i l’energia que mou
els transports.

-

Família: tipus de família, què fem les famílies, educació, diversitat social i cultural, tradicions,
patrimonis i formes de vida, canvis al llarg del temps i la vida de les persones en diferents
èpoques.

-

El sistema solar: els astres, els planetes que el formen, la Lluna i els seus moviments, la Terra
i els seus moviments, l’energia del sol i altres energies i l’estalvi d’energia.

5È
Els éssers vius
-

Els éssers vius i les funcions vitals.

-

La cèl·lula. Parts de la cèl·lula.

-

L’ésser humà : sistemes i aparells. El sistema nerviós. Funcionament del sistema
nerviós.

La matèria.
-

Propietats dels materials.

-

Tipus de materials. Fusta, fibres tèxtils, metalls i aliatges, vidre, plàstic, materials per
a la construcció.

-

La importància de reciclar.

El bosc.
-

Bolets i plantes aromàtiques,arbres, qui treballa al bosc, les funcions del bosc.

Les plantes.
-

Usos de les plantes. Els primers éssers vius. Les plantes es fabriquen el seu aliment.
La cadena tròfica. Les plantes i el medi.

Els animals.
-

Hàbitat dels animals. Medi aquàtic. Medi terrestre. Les condicions del medi.
Adaptació. La biocenosi. Ecosistemes.

Tot canvia.
La família . La família educa. Diferents edats, diferents interessos. Estils de família. Temps en
família. Situacions familiars. Gestió de conflictes. Costums i tradicions familiars.
Les persones s’organitzen. La democràcia. L’ajuntament. La Generalitat. La Unió Europea i
l’ONU.
Com és Catalunya. Medi físic: relleu, rius, costa, espais naturals,climes.
La Prehistòria.
L’Edat Antiga.

6È

INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

1R I 2N
Alfabetització tecnològica.
1. Usar els components bàsics de l’escriptori diferenciant icones i carpetes.
2. Usar el teclat: coneixement de les lletres, accent i majúscules.
3. Inici/tancar l’ordinador.
Instruments de treball intel·lectual.

1. Accedir a l’ informació que es troba en suport CD-ROM multimèdia. I en una carpeta.
2. Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d’objectes.
3. Crear, accedir i editar una o més frases amb un processador de text senzill.
4. Utilitzar programari gràfic senzill.
5. Explicar el procés de treball.
Eina de comunicació.
·

Establir una comunicació senzilla entre dues persones, per exemple: enviar-se un

missatge.
Control i modelització.
·

Usar jocs senzills de simulació o d’aventura.

Organització del treball.
·

Els/les dos/dues tutors/es utilitzaran un auto recolzament per dur a terme la

programació d’informàtica.
Eines de treball.
1. Programa JClic i d’altres que diversifiquen el coneixement d’altres models.
2. Utilització de Open Office com a processador de textos.
3. Tux Paint(Lliurex Art)
4. Jocs.

3R I 4T
Alfabetització tecnològica.
1. Usar menús.

2. Usar l’ordinador de forma segura i responsable.
3. Obrir i tancar una aplicació, crear un nou document.
4. Accedir a informació que es trobi en suport CD-ROM.
5. Desar i recuperar un document amb ajut del professorat.
6. Identificar les diferencies entre l’ús del disc dur, dels disquets i del CD-ROM.
7. Desar i recuperar un document sense ajut del professorat.
Instruments de treball intel·lectual.
1. Accedir a diversos CD-ROM sense l’ajut del professorat.
2. Usar un navegador d’Internet amb l’ajut del professorat.
3. Imprimir de forma selectiva.
4. Crear i editat un document, per exemple: un informe, un article de premsa o una
carta, usant d’edició de text cada cop més complexes.

Eina de comunicació.
·

Ésser conscients dels diferents estils i formes de comunicació.

Control i modelització.
1. Usar simulacions o aventures més complexes.
2. Controlar un element que apareix en pantalla a través d’ordres bàsiques, per
exemple: scratch.
3. Processadors de text.
4. JClic.

5È I 6È
Alfabetització tecnològica.
1. Personalitzar aspectes del sistema.
2. Identificar diferents tipus d’ordinadors.
3. Identificar els avantatges de treballar en xarxa local i d’usar fitxers compartits.
Instruments de treball intel·lectual.
1. Cercar informació a diferents mitjans.
2. Usar un cercador.
3. Crear una llista de preferits.
4. Fer captures de text i gràfics amb l’opció Copia i Enganxa.
5. Crear i editar un document, per exemple: una postal, un calendari o revista escolar,
utilitzant editors de textos i gràfics.
6. Usar un navegador d’Internet.
Eina de comunicació.
1. Aprendre a usar l’opció d’adjunció de fitxers al correu electrònic.
2. Ser capaços d’emprar les “ Emoticones” de forma apropiada.
3. Gestionar comunicacions electròniques pròpies, per exemple: gestionar una bústia
electrònica.
4. Xat.
5. Xarxes socials.
Control i modelització.
1. Planificar una seqüència d’ordres per ésser executades per un dispositiu.

2. Ésser conscient que l’ordinador pot recollir informació sobre el medi ambient a
través de sensors, per exemple: temperatura, llum i so.
3. Ésser conscients que l’ordinador pot ser utilitzat per simular o modelitzar situacions
reals i comprendre perquè s’utilitza els ordinadors per aquestes tasques, per exemple:
en situacions de perill o risc.

EDUCACIÓ FÍSICA
L’educació física a l’escola es treballa mitjançant el joc en gairebé la seva totalitat. Només s’inicia
la part esportiva a cicle superior. Els continguts treballats s’estructuren en 5 blocs treballats de
manera competencial:
BLOC 1: El cos: imatge i percepció
BLOC 2: Habilitats motrius
BLOC 3: Activitat física i salut
BLOC 4: Expressió corporal
BLOC 5: El joc

1R I 2N
BLOC 1
-

Principals parts del cos.

-

Consciència en la tensió, la relaxació i la respiració.

-

Experimentació del cos en postures corporals diferents.

-

Exploració i discriminació de diferents sensacions.

-

Afirmació i treball de la lateralitat.

-

Experimentació en situacions d’equilibri i desequilibri.

-

Experimentació en situacions que provoquin la coordinació de moviments.

-

Percepció i interacció del propi cos amb l’espai i el temps.

BLOC 2
-

Experimentació de diferents formes i possibilitats del moviment.

-

Execució i control d’habilitats motrius bàsiques.

-

Resolució de situacions motrius senzilles.

-

Disposició a participar en activitats diverses amb acceptació de les diferències en el
nivell d’habilitat.

BLOC 3
-

Acceptació de la pròpia realitat corporal i elaboració de l’autoimatge.

-

Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris, relacionats amb l’activitat física.

-

Relació de l’activitat física amb la salut i el benestar.

-

Utilització dels materials i els espais d’acord amb unes normes.

-

Treball sobre el Suport Vital Bàsic (situacions de perill, demanar ajuda, comprovar la
consciència i conèixer el 112)

BLOC 4
-

Exploració i descobriment de les possibilitats expressives del cos i del moviment.

-

Sincronització del moviment amb pulsacions i estructures rítmiques senzilles.

-

Desinhibició en l’exteriorització d’emocions i sentiments a través del cos, el gest i el
moviment.

-

Exploració de les possibilitats expressives amb objectes i materials.

-

Exploració de situacions que suposin comunicació corporal.

-

Reproducció de balls, danses i coreografies senzilles (un cop per trimestre).

-

Identificació de les diferències en la manera d’expressar-se.

BLOC 5
-

Els jocs tradicionals i populars com a element de la realitat social i cultural.

-

Respecte de les normes i les persones que participen en el joc, així com del material.

-

Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de divertiment.

3R I 4T
BLOC 1
-

Representació del propi cos i el dels altres.

-

Adequació de la consciència i control del cos en relació amb la tensió, la relaxació i la
respiració.

-

Adequació de la postura a les diferents necessitats expressives i motrius.

-

Utilització de la lateralitat referida al propi cos, al dels altres i als objectes.

-

Utilització de l’equilibri estàtic i dinàmic en diferents situacions.

-

Resolució de l’estructura de l’espai i del temps en accions i situacions motrius.

-

Descobriment dels elements orgànics i funcionals relacionats amb el moviment.

-

Valoració de la pròpia realitat corporal i la dels altres.

BLOC 2
-

Utilització eficaç de les habilitats motrius bàsiques en entorns i situacions variades
conegudes i estables.

-

Elaboració d’un control motriu i domini corporal.

-

Disposició a participar en activitats diverses, acceptant les diferències en el nivell
d’habilitat.

-

Utilització de les TAC per reflexionar sobre la pràctica motriu.

-

Apreciació de l’esforç en les activitats físiques, tant individual com col.lectiu.

BLOC 3
-

Aplicació d’hàbits higiènics (rentat de mans), posturals, corporals i alimentaris
relacionats amb la pràctica de l’activitat física.

-

Valoració de l’activitat física en relació amb la salut i el benestar.

-

Respecte pels materials i els espais d’acord amb les normes elaborades.

-

Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat física.

-

Varietat d’activitats d’escalfament prèvies a la realització de l’activitat física (sempre
en forma de jocs)

-

Percepció de l’esforç durant la realització de l’activitat física.

-

Apreciació de l’esforç individual i dels companys/es.

-

Treball sobre el Suport Vital Bàsic (situacions de perill, treball de la cadena i PLS)

BLOC 4
-

Experimentació del cos i del moviment com a instruments d’expressió i comunicació.

-

Adequació del moviment a estructures espaciotemporals.

-

Expressió d’emocions i sentiments a través del cos, el gest i el moviment.

-

Utilització d’objectes i materials com a instruments d’expressió i comunicació.

-

Interpretació de situacions que suposin comunicació corporal.

-

Elaboració de balls, danses i coreografies senzilles (un cop per trimestre).

-

Reconeixement de les diferències en la manera d’expressar-se.

BLOC 5
-

Els jocs del món com a activitat comuna a les diferents cultures.

-

Comprensió i respecte de les normes i valoració de les persones que participen en el
joc.

-

Valoració del joc com a mitjà de relació, de divertiment i d’ús del temps de lleure.

5È I 6È
BLOC 1
-

Principals músculs, ossos i articulacions del cos que intervenen en els diferents
moviments.

-

Domini i control del cos en repòs i en moviment.

-

Aplicació del control tònic i de la respiració al control motriu.

-

Adequació de la postura a les necessitats expressives i motrius de forma eficaç i
equilibrada.

-

Execució de la lateralitat amb els segments corporals no dominants.

-

Equilibri estàtic i dinàmic en situacions complexes.

-

Resolució de l’estructura de l’espai i del temps en accions i situacions motrius
complexes.

-

Reconeixement dels elements orgànics i funcionals relacionats amb el moviment.

-

Acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres.

BLOC 2
-

Execució de les habilitats motrius bàsiques i específiques en entorns diversos amb
eficiència i creativitat.

-

Adquisició d’un control motriu i corporal previ a l’acció.

-

Disposició a participar en activitats diverses, amb acceptació de les diferències en el
nivell de l’habilitat.

-

Utilització de les capacitats físiques de forma genèrica i jugada, i orientada a
l’execució motriu en múltiples situacions.

-

Utilització de les TAC per a la realització i la reflexió de la pràctica motrius.

-

Valoració individual i col.lactiva del treball des del punt de vista motriu.

BLOC 3
-

Aplicació de manera autònoma d’hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris
relacionats amb la pràctica de l’activitat física.

-

Valoració de l’activitat física per al manteniment i millora de la salut i el benestar
reconeixent els principals hàbits perjudicials per a la nostra salut.

-

Utilització de materials i espais amb cura i respectant les normes.

-

Adopció de mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat física.

-

Prevenció de lesions en l’activitat física amb valoració de la importància de
l’escalfament, la dosificació de l’esforç i la recuperació.

-

Apreciació de l’esforç individual i col.lectiu.

-

Treball sobre el Suport Vital Bàsic (situacions de perill, treball de la cadena, PLS i
compressions toràciques)

BLOC 4
-

Elaboració, participació i conscienciació de les possibilitats i recursos que ofereix el
llenguatge corporal.

-

Composició individual i col.lectiva de moviment a partir d’estímuls rítmics i musicals.

-

Expressió i comunicació de sentiments i emocions individuals i compartides a través
del cos, el gest i el moviment.

-

Utilització d’objectes i materials per expressar-se i en la realització de
representacions i dramatitzacions.

-

Interpretació i creació de situacions que suposin comunicació corporal.

-

Elaboració i creació de balls, danses i coreografies senzilles (un cop per trimestre).

-

Respecte per les diferents formes d’expressar-se.

-

Valoració dels recursos expressius i comunicatius del cos.

BLOC 5
-

Jocs alternatius i cooperatius.

-

El jocs i l’esport com a fenomen social i cultural.

-

Acceptació i respecte per les normes i les persones que participen en el joc amb
independència del resultat.

-

Utilització del joc com a mitjà de relació, de divertiment i d’ús del temps de lleure.

-

Descobriment i execució de les estratègies bàsiques dels jocs col.lectius relacionades
amb la cooperació i l’oposició.

-

Utilització d’habilitats bàsiques d’iniciació esportiva en situacions variades de joc.

-

Codis i conductes de joc net.

ii. La cohesió social (convivència, inclusió i equitat)
Al llarg del curs escolar treballem per tal de potenciar unes relacions personals i de grup
positives. ·
-

Treballar en la idea d’inclusió de l’alumnat amb un sentit ampli de diversitat, posant a
l’abast eines i recursos per aconseguir que la inclusió sigui una realitat. Cal vetllar per
l’eliminació de prejudicis, imposició d’etiquetes i falses creences.

-

Compartir una cultura de centre basada en la participació, la tolerància, el respecte i el
diàleg. En aquesta línia és important planificar l’acollida del professorat i l’alumnat
nouvingut, per tal d’aconseguir un centre on tothom s’hi troba bé i se’l faci seu.

3. La vinculació amb l’entorn.
A l’escola es potencia el treball en l’alumne sobre la comprensió i adaptació a la realitat d’una
forma crítica.
Treballem la capacitat de l’alumne a comprendre i actuar sobre la seva realitat immediata (casa,
escola, etc.). En aquests punt, podem afirmar que treballem per tal que els alumnes dominin les
habilitats necessàries per la vida quotidiana (saber contrastar opinions, saber analitzar l’opinió
pròpia i la capacitat de modular-la segons el coneixement, etc.).
Creiem que aquest procés es pot madurar a través de:
●

Coneixement de les regles que es marquen a la societat.

●

Actuar d’una manera racional i coherent amb els hàbits adquirits al llarg de la vida.

●

Interioritzar els principis d’aquest hàbits adquirits.

A més a més l’alumnat col.labora amb entitats del poble com ara la Biblioteca municipal o els
Geganters i també participa a les festes organitzades al poble (Sant Martí, festa major de Cal
Pons, Carnestoltes…) per treballar el sentit de pertinença i voluntariat.

6. Concreció i desenvolupament del projecte (Com ho fem?)
a. Criteris d’organització pedagògica.

i.

Criteris per a la concreció competencial del currículum
(funcionalitat dels aprenentatges, integració d’àmbits i
matèries, etc.)

Els principals criteris per a la concreció competencial del currículum són:
-

Desenvolupament competencial del currículum, aprenentatge significatiu i
transversalitat del coneixement.

-

Metodologies centrades en el protagonisme de l’alumnat, la recerca i la
globalitat dels aprenentatges.

-

Foment del pensament crític i reflexiu.

-

Diversificació dels recursos didàctics (audiovisuals, digitals, bibliogràfic, material
manipulable i tecnològics…. ).

-

Ús de les llengües estrangeres en matèries no lingüístiques.

-

Atenció inclusiva, personalitzada i d’acompanyament a l’alumnat en tota la seva
globalitat.

-

Avaluació integral i competencial.

-

Basat en la idea de que arribem al coneixement mitjançant la interacció accedim
a l’aprenentatge en el diàleg igualitari que s’estableix en aquestes interaccions.

-

Creació de moments per a l’acció i la reflexió.

-

Adequació a diferents ritmes vitals de l’alumnat.

-

Diversificació dels aprenentatges per tal que siguin transferibles (utilitzables en
diferents contextos), significatius i permanents (perdudes i no s’obliden de
seguida), funcionals (permeten resoldre problemes de la vida quotidiana) i
productius.

-

Permeten donar resposta als aspectes globals de la persona. Saber: ser i estar,
singular i plural, femení i masculí. Es tenen em compte tots els tipus
d’intel·ligències.

Les altes expectatives vers l’alumnat es reflecteixen en un currículum de màxims, és a dir, un
currículum ambiciós, que inclou aquells continguts que permeten l’adquisició d’aquells
aprenentatges més valorats socialment o més demandats en la societat. Cal no oblidar, però, la
participació de tots els agents de la comunitat. També en aquest cas les altes expectatives
contribueixen a tenir més confiança en les pròpies possibilitats i més força per afrontar els reptes
plantejats per aquest currículum de màxims.

ii. Criteris metodològics.
-

El mètode de treball cercarà que els alumnes siguin els protagonistes del seu propi
procés d'aprenentatge, partint dels coneixements previs i donant significat a tot allò que
s'aprèn.

-

Aquesta construcció del coneixement s'organitzarà a través dels espais d’aprenentatge,
del treball per racons i dels projectes. En aquest mètode de treball hi tindrà un paper
important l'exploració (manipulació i observació) i l'experimentació (formulació
d'hipòtesi, anàlisi de variables, comprovació i conclusió).

-

Es procurarà treballar de manera globalitzada i/o interdisciplinària a través dels
projectes i/o temes transversals, a fi de fragmentar el menys possible el coneixement i
presentar-lo des de la mirada de la complexitat. A primària s’organitza la franja escolar
mitjançant un horari.

-

Potenciarem l’autonomia dels nens i nenes amb el treball en els espais
d’experimentació. A partir de reptes i situacions d’aprenentatge diverses els infants
podran moure’s lliurement pels diferents espais i experimentar seguint els seus propis
criteris.

-

Treball interactiu entre alumnat d’edat diversa.

-

Entenem el joc com una oportunitat i una necessitat a nivell psicomotriu, cognitiu i
emocional, per la qual cosa donarem molta importància a la creació dels espais
necessaris per tal que els infants puguin jugar lliurement tot interrelacionant-se amb la
resta de nens i nenes del grup.

-

L'educació per a la pau i la tolerància, per a la salut i la seguretat, per a la conservació
del medi ambient i l'aprenentatge de les tecnologies de la comunicació i la informació,
estaran sempre present en el disseny de les activitats de les diferents matèries.

-

És també voluntat del centre establir coordinacions amb les etapes educatives anterior
(escoles bressol) i posterior (Instituts) a fi de configurar de la manera més coherent
possible, l'itinerari educatiu dels alumnes al llarg de la seva vida escolar.

-

L'èxit del nostre projecte comú dependrà de la capacitat de relació, participació i diàleg
entre els diferents sectors que formen la comunitat educativa i de la voluntat de cada
un d'ells en aconseguir un treball conjunt i complementari. En aquest sentit els adults
hem de treballar per aconseguir la màxima unitat d'acció i objectius educatius referents
als infants.

iii. Criteris organitzatius (confecció de grups i agrupament

de

l’alumnat, organització dels espais i dels temps, assignació del
professorat).

A l’hora de realitzar els espais d’aprenentatge o els racons es realitzaran els agrupaments
d'alumnes que l'equip docent consideri oportuns. Pel que fa a la resta d’activitats, al ser grups
reduïts no ens és necessari fer cap desdoblament ja que es pot fer un seguiment individualitzat
dels alumnes del grup classe.
En cas dels grups més reduïts, en algunes activitats, s’agruparan de manera cíclica i internivells
en cas, per exemple, dels padrins de lectura.
Pel que fa a l’equip docent, es distribuiran els recursos humans atenent a les necessitats dels
alumnes i a les especialitzacions o capacitats de l’equip de mestres.
Es procurarà treballar de manera globalitzada i/o interdisciplinària sobretot a les etapes
d’infantil, a fi de fragmentar el menys possible el coneixement i presentar-lo des de la mirada
de la complexitat. A primària es treballarà seguint un horari més marcat prioritzant també els
30 minuts de lectura diària.
Pel que fa als espais cada grup disposarà de la seva aula i en el cas dels espais comuns com ara
la sala polivalent, els espais d’aprenentatge o l’aula d’informàtica es farà un horari per avisar
amb antel.lació.

4. Criteris per a l’avaluació de l’alumnat.
L’avaluació ha de ser el punt de referència per adoptar decisions que afecten la intervenció
educativa, a la millora del procés i l'adopció de mesures de reforç educatiu o d'adaptació
curricular.
L’avaluació es concep com un procés que s'ha de dur a terme de forma contínua i personalitzada,
que ha de tenir per objecte tant els aprenentatges dels alumnes com els processos
d'ensenyament. La concepció de l’avaluació està estretament relacionada amb la de
l'aprenentatge i la del currículum.
Gràcies a l’avaluació, les mestres i els alumnes poden utilitzar les informacions obtingudes per
orientar el treball a l'aula i adaptar per tal d'aconseguir una pràctica pedagògica més adequada.

COM ÉS L’AVALUACIÓ? L’avaluació del aprenentatge de l’alumnat serà continua (s’ha de
desenvolupar durant tot el procés d’aprenentatge. D'aquesta manera s'assegura que els
alumnes estan assolint els objectius plantejats. A més ens aporta informació per corregir o
reorientar sobre la marxa el procés d’ensenyament.), formativa (es refereix a tot el procés
d'aprenentatge dels alumnes, des de la fase de detecció de les necessitats fins al moment de
l’avaluació sumativa. Té una funció de diagnòstic en les fases inicials del procés, i d'orientació al
llarg de tot el procés i fins i tot a la fase final, quan l'anàlisi dels resultats assolits ha de
proporcionar elements de judici per a la reorientació de tots els procediments que han
intervingut) i formadora (personalitzada, en la qual es fixen les metes que l'alumne ha d'assolir
a partir de criteris derivats de la seva pròpia situació inicial).
Les qualificacions provisionals de l'alumnat seran recollides per part de la tutora i es posaran en
comú a les reunions d’avaluació on hi haurà la tutora més els mestres especialistes. Aquí es
debatrà el grau de consecució dels objectius, les observacions que de cada alumne s'exposin i
les mesures de reforç que es considerin oportunes i, si s'escau, les adaptacions curriculars.
QUÈ S’AVALUA? L'aprenentatge dels alumnes en relació amb l'assoliment dels objectius
educatius establerts en el currículum, tenint en compte els criteris d’avaluació. Els continguts
són els mitjans a través dels quals es pretén assolir els objectius o intencionalitats educatives.
QUI AVALUA? L’avaluació serà realitzada pel conjunt de mestres del respectiu grup d'alumnes,
coordinats pel tutor del grup. També es treballarà amb la coavaluació i l’autoavaluació per part
de l’alumnat.
QUAN S’AVALUA? Al setembre es realitzarà una avaluació inicial/diagnòstica que té com a
finalitat detectar el grau assolit en el desenvolupament de les competències bàsiques i el grau
de domini de continguts de les diferents matèries.
Al desembre, març i juny es realitza l’avaluació de final de trimestre que ofereix uns indicadors
de l'evolució dels successius nivells d'aprenentatge dels alumnes, amb la conseqüent possibilitat
d'aplicar mecanismes correctors de les insuficiències advertides. Té, per tant, també un caràcter
orientador i regulador per ajust i ajuda pedagògica de les activitats durant el procés
d’ensenyament-aprenentatge.
Malgrat el caràcter continu de l’avaluació, en cada curs de l'etapa tindran lloc, com a mínim, tres
sessions d'avaluació dins del període lectiu, sent l'última d'aquestes l'avaluació final ordinària
que es realitzarà amb anterioritat a la conclusió de les activitats lectives.

L’avaluació diagnòstica no té efectes acadèmics; té caràcter formatiu i orientador per als centres
i informatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa. Es realitzarà a 2n curs
de primària i a 6è. El departament proporcionarà al centre els models i suports pertinents, a fi
que es puguin realitzar de manera adequada aquestes avaluacions.

5. Criteris per a l’atenció inclusiva a la diversitat.
Les instruccions d’inici de curs marquen com a aspectes generals d’atenció a la diversitat:
“ La Llei d’educació (article 91) i el Decret d’autonomia (article 5) estableixen que entre els
elements que ha de contenir el projecte educatiu del centre hi ha els procediments d’inclusió
educativa, els criteris que orientin l’atenció a la diversitat i els que han d’orientar les mesures
organitzatives, sempre d’acord amb els principis de l’educació inclusiva i la coeducació”
L’atenció a les necessitats educatives de tots els alumnes ha de plantejar-se des de la perspectiva
global del centre i des de la participació prioritària dels alumnes en entorns ordinaris, i ha de
formar part de la seva planificació.
El centre ha d’adoptar les mesures adients per garantir l’adequada planificació, implementació
i seguiment de les actuacions específiques d’atenció a la diversitat de necessitats educatives dels
alumnes, i amb aquests efectes és convenient mantenir una adequada coordinació d’actuacions
amb participació de responsables de la direcció del centre i dels altres docents que hi tinguin,
per raó del càrrec o la funció, responsabilitats específiques.
Algunes actuacions que es poden dur a terme són:
1. Atenció a l’alumnat a l’aula: cal que sigui individualitzada, com que l’escola Sant Martí és una
escola petita amb baixa ràtio és fàcil de realitzar a l’aula ordinària.
2. Atencions individualitzades a alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que,
per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica: es pot dur a terme
mitjançant la tutora o bé amb el suport de la logopeda.
3. Suport tècnic al professorat: participació en l’elaboració i el seguiment de plans
individualitzats, aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de
l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries del centre i de l’aula,
col·laboració en la prevenció de conductes de risc i en la gestió de conflictes, participació en la

comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el seguiment de mesures
d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre. Les mestres també col·laboraran
en l’elaboració i actualització del projecte de convivència del centre.
4. La col·laboració d’agents externs: coordinant l’acció tutorial amb els psicòlegs o agents
externs que ajudin a l’alumne. També és important la col·laboració amb xarxes de treball que
coordinen recursos i actuacions en els àmbits municipal i territorial.
5. La CAD: correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per
a l’atenció a la diversitat de l’alumnat, l’organització, ajustament i seguiment dels recursos de
què disposa el centre i de les mesures adoptades, el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb
necessitats educatives especials i específiques i la proposta, si escau, dels plans individualitzats
i les altres funcions que en aquest àmbit li atribueixi el centre mateix. A demanda de la família
o el tutor es pot derivar un alumne/a a l’EAP.

b. Criteris d’estructura organitzativa i de gestió.
i. Òrgans de govern i de coordinació.

Òrgans unipersonals
Són òrgans unipersonals el/la director/a, el/la cap d’estudis. Tots dos junts formen l’Equip
Directiu del centre. L’equip directiu desenvolupa aquelles funcions que estan regulades
específicament per la LEC (Lleid’Educació 12/2009, de 10 de juliol). També aquelles altres que la
pròpia normativa de funcionament del centre (NOFC) facin necessàries per aconseguir un escola
oberta, activa i funcional que potenciï la línia metodològica del centre.

Òrgans col·legiats

Consell escolar: És el màxim òrgan de participació i govern del centre, així com l’òrgan de
programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. Hi són representats els
diferents estaments que componen la comunitat educativa : la titularitat de l’escola,
professorat, personal de servei i famílies.
El nostre Consell Escolar està format per:

- La titularitat de l’escola.
- El director.
- Quatre mestres, elegits/des pel claustre de professors.
- Quatre pares/mares, elegits pels pares/mares del centre.
- Una representant de serveis.

El Consell Escolar es renova per meitat dels seus membres electors, cada dos anys. Les funcions
del Consell escolar són aquelles que venen regulades pel decret 102/2010, de 3 d'agost,
d'autonomia dels centres educatius. (DOGC núm. 5686) El Consell Escolar es reuneix
preceptivament, una vegada al trimestre, i sempre que el convoqui el/la seu/seva president/a o
ho sol·liciti un terç dels seus membres. Les decisions en el sí del Consell Escolar es prenen,
sempre que sigui possible, per consens. Si no fos possible arribar a un acord, es determinarà la
decisió per majoria del membres presents, sempre que la normativa no determini un altre tipus
de majoria qualificada. Dins el Consell Escolar s’estableixen diferents comissions de treball.

Claustre de professors/es: Està integrat per tot el personal docent del centre i és l’òrgan de
participació i decisió dels docents. Té la responsabilitat de planificar, coordinar, decidir i
informar de tots els aspectes relacionats amb la docència del centre.

Altres coordinacions:
•

Coordinadors/es de cicle o etapa: Vetllen per la coherència i la continuïtat de les
accions educatives al llarg de tota l’etapa educativa.

•

Coordinador/a de Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC): Vetlla pel
correcte funcionament de tot el maquinari del que disposa el centre, així com del seu
manteniment. Assessora al professorat en la utilització educativa de programes i
equipaments informàtics en les diferents àrees del currículum i els orienta en la seva
formació permanent.

•

Coordinador/a de riscos laborals (RL): coordina i promou les actuacions en matèria
de salut i seguretat en el centre. Realitza conjuntament amb la direcció el pla
d’evacuació.

•

Coordinador/a per a la llengua i la cohesió social (LIC): vetlla, coordina i promou les
actuacions previstes en el Projecte lingüístic i en el Pla de lectura del centre.

•

Coordinador/a per a activitats i serveis.

•

Comissió social: en formen part el Director, el cap d’estudis i les dues assistentes
tècniques de l’Ajuntament (absentisme i assistència social). Aquesta comissió es

reuneix mensualment i vetlla per la correcta assistència dels alumnes a l’escola, així
com per resoldre el problemes d’aprenentatge derivats de necessitats
socioeconòmiques.

Personal d’administració i serveis del centre (PAS)
Quan parlem de Personal d’Administració i Serveis, fem referència a aquelles persones que
col·laboren i participen en el correcte funcionament del centre però que no estan implicats en
l’ensenyament - aprenentatge de manera directa. Entre ells, comptem els empleats de la neteja.
Aquestes persones, coneixen el funcionament del centre i s’impliquen en la dinàmica que s’hi
genera.

AMPA
L’ AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes i representa al conjunt d’aquests, per tal de
vetllar pels drets i responsabilitats de les famílies en l’educació dels nens i nenes en relació a
l’acció educativa que realitza el centre. S’organitza a través d’una Junta i diferents comissions
de treball.

ii. Participació de la comunitat educativa

L’escola es defineix com una comunitat en la qual tots els seus membres participen de manera
organitzada, coordinada, responsable i constructiva en qualsevol de les tasques organitzatives,
administratives o educatives que té assignades, assumint el diàleg com a base de la convivència
i la informació com a mitjà per aconseguir aquesta participació. Per tal que la participació sigui
un fet s’estableixen diferents òrgans de participació que recullen informacions, opinions, línies
d’actuació que faciliten la presa de decisions consensuades. Per això es distribueixen les funcions
i les responsabilitats. Per altra banda impliquem els diferents estaments en el desenvolupament,
seguiment i avaluació del PEC. Entre els objectius d’àmbit humà i de serveis i els mecanismes de
participació en trobem:

1.- Establir vies de comunicació efectives de pares, alumnes i professors, desenvolupant i
utilitzant instruments eficaços per aquesta comunicació.
2.- Afavorir al màxim la relació família – escola i la participació d’aquestes en la dinàmica del
centre.
3.- Potenciar la bona convivència entre tots els estaments escolars.

4.- Potenciar la formació permanent del professorat a través de l’assistència a cursos, seminaris
i assessoraments que es facin en el centre, a través d’intercanvis i contactes amb altres
institucions, centres, visites a escoles, etc.
5.- Mantenir i vetllar per l’ús i funcionament correcte dels serveis que ofereix l’escola (menjador,
hores d’acollida, activitats extraescolars) i potenciar un estret lligam i coordinació entre
l’aprenentatge reglat i aquests serveis.
6.- Dinamitzar el funcionament i responsabilitat del Consell Escolar per tal que esdevingui un
veritable òrgan de decisió i gestió del centre.
7.- Afavorir la comunicació i el diàleg entre tots els/les mestres de l’escola mitjançant claustres,
reunions de nivell, cicle o qualsevol altre tipus de reunió.
8.- Afavorir les relacions entre el centre i l’entorn sociocultural que l’envolta.
9.- Establir relacions de coordinació i col·laboració amb la resta de centres del nostre municipi,
així com altres institucions educatives i administratives.
10.- Coordinar-se amb aquells centres o organismes que atenen algun alumne/a nostre.

L’equip directiu estableix els mecanismes adients per afavorir la participació de les famílies.
Reunions periòdiques amb l’AMPA i les seves comissions, reunions d’inici de curs, entrevistes i
activitats que es considerin pertinents i oportunes. Pel que fa a la resta de la comunitat
educativa, la seva participació es canalitza a través dels seus representants al Consell Escolar o
bé directament fent arribar les demandes, suggeriments o propostes a l’equip directiu. L’escola
també participa en diferents activitats i equips de treball de la ciutat per tal d’afavorir el treball
en xarxa i la integració social dels/ de les alumnes.

La Carta de compromís educatiu és una eina que té l’escola per potenciar la comunicació, la
participació, la implicació, el compromís i la coresponsabilitat entre el centre i les famílies en
l’educació dels nens i les nenes. Els continguts de la carta de compromís són aprovats pel consell
escolar i es revisa i s’actualitza periòdicament en els terminis que acordi el centre.

iii. Promoció de la convivència i gestió de conflictes.

El projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions encaminades a la
millora de la convivència a l’escola. Recull les intervencions que l’escola desenvolupa per tal de
capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva
de conflictes.

El projecte de convivència es planteja des de tres àmbits d’intervenció:
-

Aula

-

Centre

-

Entorn

Els principis generals d’actuació que guiaran l’actuació del centre a l’hora d’aplicar el règim
disciplinari de l’alumnat seran els que es contemplen a la normativa vigent i la concreció en
quant a les actuacions està recollida a les Normes d’Organització i Funcionament del centre
(NOFC).

iv. Elaboració i l’actualització de documents de gestió.

L’equip directiu és l’encarregat d’elaborar i actualitzar els documents de gestió del centre i/o,
en tot cas, de promoure els corresponents òrgans i les diferents comissions per tal de que així
ho facin.
En el marc del procés d’acollida l’escola facilitarà el coneixement del projecte educatiu als
professionals i a les famílies que s’incorporen al centre.
Per a una nova actualització del projecte educatiu caldrà tenir en compte les característiques
socials i culturals del context escolar i de l’entorn, així com les necessitats educatives de
l’alumnat.

v. Serveis escolars (menjador, transport, acollida matinal o de tarda, etc.)

L’escola ofereix els següents serveis:
- Menjador
- Acollida matinal (per a Educació Infantil i Primària)
- Acollida de tarda (per a E.I i Primària)
- Activitats extraescolars
- Casals de Nadal, setmana santa i estiu (mes de juny).

c. Criteris per a la planificació dels desplegament i la inserció de les TAC.

El Pla TAC és un instrument que organitza i pauta la gestió de les tecnologies a l’escola i té com
a objectiu posar-les al servei de l’aprenentatge i el coneixement. Aquest pla estableix les

directrius que ens permeten assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració
curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica.
A l’escola hem anat graduant els usos de les tecnologies segons el nivell i les activitats de les
diferents àrees curriculars, fomentant la coordinació entre les matèries en l’ús de les
tecnologies.
Pel que fa al maquinari, disposem d’ordinadors compartits a Infantil i Primària i també un
ordinador a cada aula i una pissarra digital (excepte P3).
Aquest projecte està en revisió constant per fer possible l’adaptació a les noves oportunitats
pedagògiques.

d. El projecte lingüístic
Totes les qüestions referides al tractament i ús de les llengües oficials i estrangeres al Centre,
així com als criteris d’aprenentatge de les mateixes estan recollides en el vigent Projecte
Lingüístic del Centre.

7. Avaluació (Com ho avaluem?)
a. Mecanismes d’avaluació (recull d’informació i valoració de resultats)
L’Avaluació de tots i cadascun dels processos dels centre esdevé un tema molt important i que
té un seguiment molt definit. Valorem tant aspectes quantitatius com qualitatius en tots els
processos interns del centre (sistema de gestió integral del centre) com en avaluacions externes.
El coneixement i l’anàlisi dels resultats obtinguts ens serveix en tot moment per aplicar l’objectiu
final de l’avaluació, que és el de buscar la millora continua del centre.
D’aquesta manera, veiem necessari avaluar diferents aspectes o àmbits per tal de poder definir
l’estratègia a seguir per tal de millorar. Volem remarcar que els principals elements de valoració
interna considerem que són els indicadors de Centre.

b. Indicadors de progrés
Segons els diferents àmbits d’avaluació classifiquem els indicadors de progrés del PEC (Projecte
Educatiu de Centre).

i. Context
●

Nombre de famílies que participes a les activitats extraescolars organitzades.

●

Nombre de famílies que utilitzen el servei d’acollida matinal.

●

Nombre de famílies que utilitzen el menjador.

●

Nombre de famílies que s’apunten als diferents casals.

●

Nombre de famílies que estan associades a l’AMPA.

●

Índex d’alumnes amb necessitats educatives específiques.

●

Índex d’alumnes amb necessitats educatives especials.

●

Índex d’alumnes de nova incorporació.

●

Índex d’absentisme escolar.

●

Índex de famílies catalanoparlants i castellanoparlants.

ii. Recursos
●

Ràtio d’alumnes/grup classe.

●

Ràtio professors/alumne

●

Ràtio alumnes/professor.

●

Nombre de personal de suport.

●

Serveis externs.
iii. Processos

●

Valoració de metodologies d’aula.

●

Nivells de satisfacció en l’acollida del nou alumnat.

●

Nivells de satisfacció en l’acollida de nous professionals.

●

Relació del centre amb l’entorn.

●

Índex de gestió de recursos propis.

●

Valoració de bones pràctiques i innovacions del centre.
iv. Resultats

●

Taxes d’alumnes que superen el procés d’avaluació diagnòstica i de competències
bàsiques.

●

Taxes de superació de cursos i d’etapes.

●

Itineraris posteriors de l’alumnat.

8. Actualització, aprovació i difusió del PEC.

L’elaboració i la supervisió del Projecte Educatiu de Centre són impulsades i coordinades per la
Direcció de l’Escola, i compten amb la participació dels diferents equips professionals i del
Consell Escolar, com a òrgan de representació dels diferents sectors de l’Escola. La revisió i
actualització del document ha de ser permanent i participada.
S’han definit diferents tipus d’indicadors (del procés d’ensenyament aprenentatge, dels
resultats i millores, dels impactes, etc.) que pretenen obtenir evidències objectives de tipus
quantitatiu i qualitatiu de manera sistemàtica per prendre decisions i ajustar els canvis
necessaris per garantir el compliment dels objectius d’aquest Projecte Educatiu.
Aquest document ha estat valorat favorablement pel Consell Escolar de l’escola celebrat el dia
26 de novembre de 2019 i pel claustre de professors reunit amb el titular de l’escola el dia 3 de
desembre de 2019.
La revisió i actualització del Projecte Educatiu es portarà a terme a partir dels resultats d’aquests
indicadors que se seqüencien cada any en la Programació General Anual de l’escola (PGA).
L’equip directiu i tot els claustre de professors/es són els responsables, anualment, de definir
els mecanismes per a la revisió i actualització del Projecte Educatiu.
Preveiem una revisió global del Projecte Educatiu cada quatre anys. Aquest document ha estat
valorat favorablement pel Consell Escolar de l’escola Avenç celebrat el dia 6 de setembre de
2018 i pel Claustre de professorat celebrat el dia 5 de setembre de 2018. L’aprovació definitiva
del Projecte Educatiu s’ha portat a terme el dia 14 de setembre de 2018, en la reunió del
Patronat de la Fundació Collserola, com a titular de l’escola.
a. Centre privats sostinguts amb fons públics:
i. Formulació: participació del Claustre del professorat d’acord amb el
que estableixin les NOF i aprovació: titular del centre havent escoltat
el Consell Escolar.

En/na Iolanda Matamala Altarriba, com a secretari de l’Escola Sant Martí de Puig-reig.
CERTIFICO:
1. En la sessió del 4 de febrer de 2020 el claustre de l’Escola Sant Martí aprova el present
Projecte Educatiu de Centre (PEC).

Per tal que així consti, el secretari i el director de l’Escola Sant Martí signen la present
certificació amb data 4 de febrer de 2020.

El/la secretari/a

El/la director/a

