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TRETS DISTINTIUS d’ESCOLA, curs 2018-2019
En aquest apartat recollim les propostes que a la nostra escola constitueixen aspectes fonamentals
per a l'acció educativa en el seu conjunt per aquest curs 2018-2019.

-

EL LEMA i L’EDUCACIÓ EMOCIONAL
 El lema d’aquest curs és “Ets únic/a i et necessitem”. L'autoestima s'estableix com a
un dels aspectes més rellevants que influeix en tots els contextos de la vida. Així doncs,
pensem que tot el nostre alumnat és i s’ha de sentir valuós i valorat; ajudar-lo a millorar
com a persona i a augmentar la seva autoconfiança és a les seves mans, a les nostres mans.

És des d’aquest context, que el curs 2018-19 és clau per quallar el sòlid projecte
d’educació emocional que vam iniciar ja fa alguns anys: treball de consciència emocional,
de regulació emocional a través del ioga, el mindfulness, la kineseologia, la neurociència i, finalment, treball en
les habilitats de vida i benestar. Tot plegat per intentar donar resposta a necessitats socials que no formen part
del currículum acadèmic ordinari.

-

ESPAIS d’ APRENENTATGE STEM


Aquest curs hem introduït nous espais d’aprenentatge, en totes les etapes, entorn les àrees
científic-tecnològiques (STEM) per tal de dotar de pensament crític al nostre alumnat, ciutadans presents i futurs,
en un món on la ciència i la tecnologia cada vegada tenen més impacte en les seves vides i el seu entorn.
Aquests espais d’aprenentatge es concreten en l’ introducció a l’horari lectiu dels alumnes de sessions específiques
STEAM:
INFANTIL: Des de les àrees complementàries amb el Taller d’experimentació i Taller de l’art, i en els racons i
els ambients específics d’aquest àmbit.
PRIMÀRIA: Des de les àrees complementàries:
CI _ STEAM:Science
_ STEAM:Robòtica
CM_STEAM:Science
STEAM:Switch and computing
CS_ STEAM: digital PORTFOLIO
En totes les etapes, l’alumnat disposa d’espais d’aprenentatge relacionats amb aquests àmbits i ja normalitzats
en el fer diari de les diferents etapes:
- Fes clic i aprèn (INF)
- Informàtica (PRI)
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Tallers multimèdia ( Primària i ESO)
Tallers de laboratori (CS i ESO )
Taller tecnològic (ESO)

A més a més, com a centre hem presentat sol·licitud per poder accedir al programa d' innovació pedag gica
STEAMcat, a través de la presentació de l’avantprojecte requerit en la Resolució ENS71769/2018 de 19 de juliol.

-

PROJECTE + MÚSICA
Als cursos de 3r i 4t de Primària aquest curs ( 5è i 6è PRI també en
cursos posteriors) participaran en el projecte + Música, impulsat per
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Els nens i nenes, durant 1 hora a la setmana, i amb el suport d’una
mestra de l’escola de música municipal de Vilafranca, podran
aprendre a tocar un instrument de corda fregada (14 violins, 5
violes, 4 violocels, 3 contrabaixos,19 costelles viloí-viola i 4 corretges de curs per violocel) formant així una
petita orquestra.
Pensem en l’escola com l’espai idoni on tots els alumnes tinguin l’oportunitat d’aprendre un nou
llenguatge i d’experimentar la satisfacció de la pràctica musical a través d’un instrument, a un cost
assequible per a tots i totes. A més a més, la música també té una gran rellevància des de la perspectiva
social i cultural, ja que les manifestacions artístiques no tan sols són generadores d’espais de coneixement
sinó també d’espais d’experiència dins l’entorn proper (centre escolar, barri, poble, ciutat…).

-

INNOVACIÓ METODOLÒGICA
Segueix essent també prioritària la innovació metodològica i didàctica a les aules per adquirir les
competències bàsiques, que han de contribuir al desenvolupament personal de tots i cadascun dels nostres
alumnes. És per això que seguim duent a terme iniciatives com:
-el treball x projectes a les àrees de Medi a Primària
-els tallers de competències bàsiques de llengua i matemàtiques a primària,
- el programa d’emprenedoria CUEME en el que participa 5è PRI,
-el servei comunitari dels de 4t d’ ESO,
-els ambients i racons d’infantil,
i moltes d’altres iniciatives i maneres d’ensenyar i aprendre que situen l’alumne al centre de
l’aprenentatge.
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Recull fotogràfic

Tallers tecnològics

Relació amb l’entorn: Tots som regidors

Educació emocional

Experiències internivells
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