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UNA NOVA MANERA D’APRENDREA L’ESCOLA D’AVUI
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1. JUSTIFICACIÓ
Aquest Pla d’Innovació Pedagògica per a la millora del centre s’elabora a partir del projecte de direcció presentat a la Conselleria d’Educació i
Universitat (2016-2020). Ambdós projectes s’enmmarquen en el nostre Projecte Educatiu de Centre, fruit de de les aportacions d’alumnes, famílies i
mestres. Tots aquests documents pedagògics són com una petita escletxa per on brilla l’essència de l’escola des Migjorn, un centre que, tot i ser petit,
vol créixer cada dia.
El CEIP Francesc d’Albranca s’identifica amb el model d’escola inclusiva i això requereix d’una sensibilitat especial i un compromís extraordinari per
part del professorat que amb els anys ha anat forjant i cohesionant els principis educatius de l’escola.
Fa temps els llibres de text van desaparèixer de les nostres aules com a única font de saber. La flexibilitat d’agrupaments, el treball per projectes, els
tallers, els grups interactius, l’aprenentatge centrat en l’hort escolar i el projecte de cooperació, l’aprenentatge a partir d’ambients de joc, la
psicomotricitat educativa i la psicomotricitat d’ajuda, ... Tot plegat és un cúmul de situacions d’aprenentatge i ensenyament, i de mesures d’atenció a la
diversitat, que donen identitat a la nostra escola; una escola que procura dissenyar les estratègies educatives per atendre les necessitats de tots els
infants i preparar-los pels reptes que el futur els planteja. Una escola que intenta treballar en xarxa i que cada vegada s’obre més a la comunitat. Tots
som necessaris en aquest sentit.
Amb els anys, l’ esborrany inicial d’escola s’ha anat fent realitat en el dia a dia. La formació permanent, la reflexió sobre la pràctica pedagògica, el
treball en equip, la presa d’acords i compromisos de claustre, l’experiència del dia a dia i la cohesió de l’equip docent i la comunitat educativa ho han
anat fent possible a base d’esforç, dedicació i il·lusió.
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Al centre CEIP Francesc d’Albranca hem iniciat el curs actual, 2017-18, un procés de canvi important en molts aspectes, introduint la dinàmica dels
Ambients a l’horari diari de l’escola (de dilluns a dijous). Ha estat un repte fer aquest pas que vèiem necessari per donar més sentit a la nostra pràctica i
atendre millor el nostre alumnat (diversitat, convivència, globalització, autonomia, creativitat,...).
L’Equip Directiu i tot el claustre estem convençuts que just som a l’inici d’un llarg camí que cal seguir fent per arribar a assolir l’escola que somiam.
Per fer-ho, si estem acompanyats per l’Administració, per altres centres que viuen situacions semblant a les nostres, per assessors i experts que tindran
una altra mirada més perifèrica; i acompanayats també de les famílies i tota la comunitat educativa que ens dóna suport, segur que serà molt més fàcil i
enriquidor recorre’l i superar les dificultats que hi puguem trobar.
El PIP ens ofereix la possibilitat de seguir en la nostra feina i ens ofereix aquesta seguretat i ajuda que, sens dubte, tot canvi important requereix.
Tenim clar el que volem i ho hem plasmat en el nostre Pla d’Innovació de manera ordenada i sistemàtica per tal de perfilar tres grans aspectes:uns
aprenentatges més competencials, viscuts i contextualitzats, un paper del mestre més d’acompayant i generador de petits processos de recerca, i un
alumnat que pugui aprendre de la interacció, del treball cooperatiu , que pugui dissenyar els seu recorregut d’aprenentatge.
Per aquest motiu presentam aquest Pla d’Innovació Pedagògica per a la millora del centre, perquè tot i tenir part del camí recorregut, som conscients
que estem en un moment en que ens cal reflexionar i avaluar per tal de seguir avançant i millorant.
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2. DIAGNÒSTIC INICIAL

2.1. Descripció del centre
El CEIP Francesc d’Albranca és un centre de titularitat pública que depèn directament de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les
Illes Balears.
És l’únic centre educatiu des Migjorn Gran que atén fillets i filletes d’entre 3 i 12 anys. L’estiu de 2016 es va fer una revisió de la tipologia de centre; a
partir de la qual passam a ser un centre educatiu de tipologia E, cosa que significa que compta amb menys de 9 unitats. Actualment són 8 les unitats
que el conformen: 3 grups d’educació infantil (3,4,5 anys) i 5 grups d’educació primària (1r ,2n, 3r ,4t) i un grup mesclat de 5è i 6è.
La plantilla del centre és quasi tota definitiva i està formada per tres mestres d’infantil, 5 de primària, 4 especialistes ( Educació física, Música ,
Anglès, Pedagogia terapèutica); per quota tenim una mestra d’Audició i llenguatge i una altra mestra d’Educació infantil a més de la mestra de Religió.
Es Migjorn Gran és una petita població situada al sud de Menorca . El
CEIP Francesc d’Albranca es situa a la perifèria del perímetre de sòl
urbà, en el Camí Malagarba. Aquest centre es va inaugurar l’any 1989.
Està adscrit a l’IES Josep Miquel Guàrdia d’Alaior.
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La ràtio d’alumnes sol oscil·lar entre els 8 i 19 alumnes per aula. El alumnes NESE són 14. Es podria intuir que la matrícula del centre està estancada,
ja que la majoria de l’alumnat és nascut al poble i el municipi tampoc creix en població. De tota manera, estem veient un canvi de tendència per la qual
algunes famílies d’altres pobles de Menorca han decidit matricular els seus fills al CEIP Francesc d’Albranca; prefereixen la nostra escola per la seva
singularitat i pel canvi metodològic que estem introduint i així ens ho han fet saber. Al llarg d’aquest curs hem tingut fins a 9 noves matrícules per
aquests motius.
La població del municipi, al 2017 segons INE era de 1356 habitants . El creixement vegetatiu del poble és negatiu, a més va perdent població per la
fluctuació de persones que es donen de baixa en acabar la temporada turística. Un 84% és de nacionalitat espanyola. El grup més nombrós de població
estrangera és dels països de la Unió Europea, essent la britànica la població majoritària. Dins la població extra comunitària, les més importants són la
peruana i l’equatoriana.
La procedència dels habitants del poble queda reflectida en la procedència de les
famílies del centre. La majoria de les famílies són nascudes as Migjorn i tenen
com a llengua de comunicació la llengua catalana.

El nivell social, econòmic i cultural de les famílies de l’escola es correspon majoritàriament al de la classe treballadora.
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El turisme, la construcció i els serveis són els sectors on treballa la majoria de la gent que habita el poble, essent el sector turístic el més preponderat.
Les persones que treballen en el sector de serveis tenen feina durant la temporada en què els establiments turístics estan oberts i passen a l’atur la resta
de mesos de l’any.
El CEIP Francesc d’Albranca vol ser una escola inclusiva, que tengui en compte totes les intel·ligències, que tengui cura de la comunitat i la valori com
una via de relació i aprenentatge compartit. Una escola que cooperi, des de dins i cap a fora. Una escola amable, on els qui l’habiten i la visiten s’hi
trobin a gust. Una escola amb un equip de mestres il·lusionat i en constant formació per a respondre a les necessitats que se’ns presenten. Una escola,
que tendeixi a l’educació lenta, relaxada i respectuosa amb els ritmes individuals dels alumnes. Una escola que millori els resultats acadèmics, i que
potenciï especialment les competències d’aprendre a aprendre, la d’autonomia i iniciativa personal i la competència social i ciutadana, perquè, en
definitiva, aquestes són les eines bàsiques per desenvolupar-se en un món tan complex i canviant.
Dins del nostre Projecte Educatiu hem posat de manifest que volem ser una escola acollidora, participativa i inclusiva. Per tant, ningú s’ha de sentir
exclòs ni poc valorat. Intentem treballar amb tota la comunitat per solucionar els problemes d'exclusió que es poden donar al centre.
Per aquest motiu podem dir que l'escola treballa per aconseguir que tota la comunitat educativa es senti acollida i que participi en les activitats, en les
comissions,en la redacció de documents de centre, etc.
Un projecte important en el que portem treballant des de fa diversos anys es "Entre tots feim el món", l’objectiu principal del qual és treballar junts
per al benestar de la escola, per això volem fomentar un clima de confiança, amistat i respecte mutu. Valorar la diversitat i posar en pràctica activitats
per millorar la relació entre tots.
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El nostre projecte lingüístic fomenta l'aprenentatge del català i el castellà com a llengües oficials i la llengua anglesa com a llengua estrangera.
L'aprenentatge de les llengües es treballa des d'un enfocament comunicatiu i globalitzador. La llengua anglesa i castellana es fan servir en matèries no
lingüístiques: anglès (a l’ambient d’Experimentació, castellà a música i a l’ambient d’Art, cos i moviment d el cicle dels grans i a l’ambient matemàtic
del cicle dels mitjans). El nostre centre ha participat en els projectes de seccions europees des de l’any 2006-2007 i el curs 2012-13 el centre va formar
part del Pla pilot d'educació plurilingüe fins el curs 2015-16.
Un altre projecte de centre que ens identifica “Llavors pel canvi”. Aquest projecte aglutina el projecte d’hort i el de la Xarxa de Centres Cooperants
(del que hi formam part des del seus inicis). Ens interessa enfocar la mirada cap al caràcter ecològic del nostre hort escolar, relacionant-ho amb
l'experimentació i en l’educació cap a la sostenibilitat i la cooperació. Llavors pel canvi és un intent de dissenyar activitats globalitzades que tenguin en
compte l'Educació per al desenvolupament.
Aquesta és l’escola des Migjorn. Un centre petit, però amb iniciativa. Obert a la comunitat i amb ganes de fer canvis, perquè sabem que l’educació del
SXXI requereix d’una nova manera d’aprendre i d’ensenyar.
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2.2. Resultats acadèmics.

En l’avaluació de les proves de diagnòstic es pot observar que quasi sempre estam per damunt del valor de consolidació esperat, excepte en
matemàtiques. Allà on aconseguim millors resultats és en la competència de llengua anglesa i de llengua catalana. Pensam que el nostre projecte
lingüístic és eficaç i que hem d’analitzar i posar mesures per millorar en la competència matemàtica.
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Presentam un històric del % d’aprovats del curs de sisè que és
representatiu dels resultats dels altres cursos. Podem observar
que els resultats del nostre centre estan per damunt els resultats
del resta de l’illa de Menorca i de Balears.
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 Font: DIE Menorca

11

CEIP FRANCESC D’ALBRANCA.

PLA D’INN0VACIÓ PEDAGÒGICA (2018-2020)

2.3. Resultats enquesta famílies curs 2016-17

A finals de curs, cada any, passam una enquesta a les famílies en relació als principals aspectes
del centre dels que voldríem tenir la mirada de les famílies. En les enquestes del curs va haver-hi
un 70% de participació. Dels resultats vam concloure que la majoria de les famílies pensen que
l’escola facilita la seva implicació en el centre i que la majoria de les seves propostes són ateses.
A més, consideren que els seus fills i filles es senten valorats i respectats dins l’escola. Ara bé, un
dels aspectes que preocupa és la convivència de l’alumnat. Un 26’1 % considera que és
millorable.
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2.4.Quadre d’anàlisi DAFO CEIP. Francesc d’Albranca

Intern
(fa referència
al centre)

Extern
(fa referència
a l’entorn)

DEBILITATS
Aquest curs hem engegat el treball per Ambients a infantil i a primària. Açò ens ha
plantejat:
● Necessitat d’explicar i demostrar a les famílies que el canvi realitzat era necessari .
● Risc de dedicar molt de temps i més treball i que el resultat no sigui l’esperat.
● Necessitat de replantejar-nos suports.
● Alumnat poc exigent i poc tolerant amb la frustració.
● Acabar de definir i cohesionar el projecte pedagògic i curricular (situacions
d’aprenentatge claus i contribució de les àrees/competències a cadascuna de les
situacions d’a/e) del centre dels diferents cicles i etapes.
● Repensar el projecte organitzacional (espais, temps, agrupaments, tutories…) que, de
manera estratègica, pugui donar resposta les necessitats educatives dels alumnes
● Necessitat d’una figura assessora, en el centre, que ajudi a desenvolupar les
innovacions que duim a terme (ambients, treball per projectes…)
● Sentiment dels mestres d’excés d’exigència i pressió, i manca de temps.
● Manca d’espai ,de mobiliari i de material adequat a la metodologia d’ambients.
● Revisar i donar format a la CCC per tal de recollir els nous canvis i els acords presos.

●
●
●
●
●
●
●

AMENACES
Tothom es coneix en el poble. Hi ha estereotips massa fixats.
Model pedagògic diferent a l’institut de referència.
Insistència de la Conselleria en millorar resultats.
Ajuntament i Conselleria amb poc pressupost per inversions amb millores
d’infraestructura.
Canvi de tipologia de centre (de nou unitats a menys de nou unitats).
Poca natalitat
Reducció de plantilla orgànica.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

FORTALESES
Claustre estable, cohesionat, democràtic i imaginatiu.
Acord majoritari en tirar endavant projectes compartits.
Relació número de mestres i ràtio alumnes adequada.
Ràtios reduïdes.
Ganes d’aprendre per millorar la nostra tasca com a
docents.
Som un centre petit i pot ser fàcil fer canvis organitzatius.
S’ha anat fent formació a nivell de claustre, per tant, hi ha
una fonamentació teòrica de base compartida.
Coneixem centres de referència en processos d’innovació.
La gran majoria del claustre té molta experiència en la tasca
educativa.
Coneixem documents i organitzacions que defineixen què
funciona als centres, com aprenen millor els alumnes, com
treballen millor els mestres.
Tenim formadors de referència vinculats al centre que ens
poden assessorar.
OPORTUNITATS
Famílies participatives.
Entitats culturals i socials properes i participatives.
(activitats conjuntes)
Famílies majoritàriament satisfetes amb els mestres i amb
les activitats que desenvolupa l’escola.
Clima acollidor i agradable en la relació família - escola.
Facilitat en la comunicació entre l’entorn i l’escola.
Assessorament DIE.
Assessorament CEP
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2.5. Itinerari de formació. Formació a centres.
El nostre Centre té un llarg recorregut en la formació a centres. A partir d’aquesta formació hem anat introduint i aplicant canvis metodològics i
organitzatius, per tal d’anar perfilant l’escola que volíem. El gran pas l’hem fet aquest curs 2017-2018, amb la posada en pràctica del projecte
d’Ambients a tot el centre.
A més de la formació a centres, cadascuna de les mestres té el seu propi recorregut personal de formació que també es veu reflectit ja sigui de manera e
implícita o més explícita en el dia a dia de l’escola.
El nostre recorregut formatiu compartit ha estat aquest:
CURS

FORMACIÓ

RETORN AL CENTRE

1995-96

Filosofia a l’escola 3/12

Vam implementar el projecte a tota l’escola

1996-97

Millorar l’expressió escrita

Vam començar a treballar el vessant comunicatiu de la llengua

1998-99

Formació en mitjans informàtics

El professorat va iniciar l’ús de les Tic dins les aules

1999-2000

Els projectes de treball com a eina de
reflexió en la pràctica educativa.

Tot el centre va començar a fer feina amb projectes de treball i vam començar a treballar sense
llibres de text a les aules.

2000-2001

Revisam la nostra pràctica educativa per
actualitzar el PCC

Vam elaborar el nostre PCC recollint ,valorant i avaluant tot el que es feia a les aules. Un PCC
que expliqués de forma clara la línia metodològica de l’escola.

2002-2003

Anàlisi i reflexió de la pràctica educativa.

2002-2004

Parella Educativa

Vam ajuntar grups del mateix cicle treballant dos mestres alhora amb el grup d’alumnes.
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2002-2003

Hort escolar

Tota l’escola va dissenyar, avaluar i realitzar projectes de treball a partir d’aquests eixos.
Es va elaborar un DVD que es va passar a les famílies sobre la investigació duta a terme .

2006-2007

Es Migjorn Gran

2007-2009

El meu poble: Es Migjorn

2009-2010

Competències bàsiques al CEIP.
Francesc d’Albranca.
Organització a l’aula treballant per
projectes.

Treballàrem les competències bàsiques dins el treball per projectes

2010-11

Taller Xarxipèlag

Posada al dia sobre el projecte Xarxipèlag.

2011-12

L’avaluació com a font d’aprenentatge.

Utilitzar l’avaluació per fer conscient a l’alumne del seu procés d’aprenentatge:
Utilització de rúbriques, autoavaluació, coavaluació, criteris d’èxit. Sorgeix la proposta
de fer tallers d’educació artística agrupant alumnes de diferents edats.

2012-13

Avaluar per aprendre

2013-14

Els Tallers,
una situació competencial al centre.

Treballàrem el disseny de SAE (Situacions d’aprenentatge i ensenyament) l’avaluació i el
treball en equips cooperatius.

2015-16

Reflexionant pel canvi
Taller d’hort ecològic
Taller de pràctiques restauratives.

Ens interessava avançar cap al treball interdisciplinar, les tècniques col·laboratives i el
treball en equip. Intentar fer que la nostra escola sigui cada vegada més inclusiva i que els
aprenentatges siguin motivadors per als alumnes i els professors. Ens vam adonar que
necessitam incloure propostes i no sumar-ne. Pensàrem que havíem de continuar amb el
tema de la resolució de conflictes.
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2016-17

Com prevenir els conflictes a partir de
les habilitats socials

Arran de la formació ens vam acabar de convèncer de que necessitàvem fer un canvi
important encaminat cap a treballar propostes de forma més globalitzada i competencial,
per aconseguir alumnat més autònom, més conscient del seu aprenentatge. A més ens
vam acabar de convèncer que el tipus de metodologia, activitats, espais i agrupaments
afavoria la convivència i l’aprenentatge.
Per aquest motiu decidírem engegar el treball per ambients a tota l’escola.

2017-18

As Migjorn hi ha ambient

Durant aquest curs escolar hem implementat el treball per Ambients a l’escola i la
formació ha estat enfocada a analitzar tasques, disseny d’espais, documentació
pedagògica i avaluació.
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2.6. Projecte iniciat curs 2017-18
Durant el curs 2017-18 hem començat a treballar per ambients de joc i aprenentatge, tant a infantil com a primària. Hem elaborat un vídeo on es pot
veure com és la nostra escola i quin ambient s’hi respira amb aquest nou canvi metodològic. https://youtu.be/RMJxhf3oWuE
La nostra intenció és la de treballar per aconseguir un clima que afavoreixi l’aprenentatge autònom per part de l’alumnat, una diversitat enriquidora
que tengui com a base l’heterogeneïtat dels grups, tot transformant els nostres espais amb materials adequats i propostes multidisciplinars i inclusives.
Les franges horàries també s’han vist modificades per tal d’ajustar-nos a n’aquesta nova organtizació i per tal de ser coherents amb el projecte.
L’objectiu final de tot plegat és l’èxit de l’alumnat, però no només dels resultats acadèmics, sinó també del creixement personal i el benestar col·lectiu.
Aquest curs hem proposat aquests ambients:
● Cicle dels petits:
○ Ambient d’Art. L’artístic és un dels llenguatges més potents que tenim a l’abast per experimentar i expressar idees, sentiments,
fantasies...
○ Ambient de Construccions. Construint donam resposta a la necessitat que tenim de crear, muntar, i desmuntar, per tornar a construir,
etc Aquesta activitat ajuda els fillets i filletes a concentrar-se, a col·laborar entre ells, a classificar, a estructurar el pensament...
○ Ambient Domèstic. El joc simbòlic té una gran importància en el desenvolupament intel·lectual i emocional dels fillets i filletes. En
jugar elaboren i projecten el seu món interior cap a l’exterior i així poden elaborar el que viuen i com ho viuen.
● Cicle dels mitjans i dels grans:
○ Ambient d’Entendre el món. Es treballen aspectes de l’àrea de naturals i socials, integrant diferents coneixements. Les activitats es
plantegen al voltants d’aquestes temes: l’alimentació saludable, els oficis, sectors de població, migracions i refugiats, els nostres
avantpassats, els éssers vius, el poble.
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○ Ambient Matemàtic. On es promou l’aprenentatge de les matemàtiques a través del joc, la reflexió, el treball col·laboratiu, la lògica i la
manipulació del material. Es presenten diferents propostes per treballar el continguts dels blocs de matemàtiques: resolució de
problemes, nombres, mesura, geometria, estadística i probabilitat.
○ Ambient d’Art, cos i moviment. En centra en les àrees d’educació física i educació artística, els continguts de les quals es contemplen
de manera globalitzada. És un ambient que es centrarà en l’experimentació i la creativitat del propi alumnat a partir d’unes propostes
concretes però obertes. S’empraran diferents recursos i materials variats per tal d’apropar diferents tècniques relacionades amb l’art on,
alhora, el cos n’és un element clau (pintors, escultors, ballarins, músics, artistes de circ o teatre…)
○ Ambient d’Experimentació en anglès. Aquest ambient presenta dues vessants:una relacionada amb l’hort escolar i una altra amb la
teconologia, objectes i màquines. Les propostes d’enguany a treballar per aprofundir en el món de les màquines simples són: els plans
inclinats, les politges, les palanques i les ordes amb eix.
Aquesta és la proposta del curs 2017-2018 que, combinada amb sessions ordinàries de les diferents matèries va conformant una estructura complexa
d’aprenentatges variats.
La nostra definició d’Ambients és:

Són espais, on oferim propostes d’aprenentatge multidisciplinars i materials diversos, perquè els fillets i filletes, en grups
heterogenis d’edat, puguin construir els seus propis aprenentatges a partir del joc, l'exploració, l’experimentació, la
interpretació i el treball cooperatiu.
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L’horari de centre s’ha repartit en dues franges horàries. En una franja es fa feina per ambients de dilluns a dijous on els alumnes s’agrupen per cicles
mesclant les edats i a l’altra franja es fa feina amb el grup classe. A continuació hi ha dos exemples d’horaris: un d’infantil i un altre de primària.
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2.7. Conclusions del diagnòstic
Bàsicament, desprès de fer el diagnòstic
de centre pensam que el nostre projecte
de millora s’ha de basar en la continuïtat
i el desenvolupament del nostre projecte
d’ambients perquè:
● Perquè és fruit d’un procés llarg
de formació i experiència compartida,
que ens ha duit a ser valents i fer canvis
en la metodologia. Tot i així, com a
professionals, necessitam avaluar la
nostra pràctica educativa.
● Perquè pensam que aquesta nova organització ajuda a potenciar un altre tipus de relació entre l’alumnat (treball cooperatiu, aprenentatge entre
iguals, agrupaments internivells ...)
● Perquè si al nostre centre els resultats acadèmics són positius necessitam millorar resultats educatius treballant propostes que facin més
conscients als alumnes del seu aprenentatge i que aquest sigui més competencial.
● Perquè és un projecte que interessa a tota la comunitat educativa i en el qual hi pot participar activament (disseny d’espais, aprenentatge i
servei...) .
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El nostre Pla d’innovació pedagògica parteix de tres eixos principals:
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Aquests tres eixos es desenvoluparan dins diferents àmbits:
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3. OBJECTIUS
OBJECTIU 1: Sistematitzar l’ús de la documentació pedagògica com a eina per reflexionar sobre el projecte d’Ambients.
ÀMBIT
ACTUACIONS
INDICADORS
VALOR DESITJAT
Identificar quin són els paràmetres d’observació i anàlisi Valoració del document 4 de 51
que volem tenir en compte per millorar els ambients elaborat sobre paràmetres
(espais, materials, paper del mestre, complexitat de les
propostes, interacció entre l’alumnat, processos
d’aprenentatge)
Elaborar una graella amb les diferents tècniques de Valoració de la graella de 4 de 5
registre i ítems d’observació per avaluar cadascun dels cada paràmetre amb les
AUTOAVALUACIÓ
paràmetres
tècniques
i
indicadors
(Avaluació de la pràctica
pertinents
docent )
Planificar i dur a terme els diferents enregistraments Compliment del calendari 70 % dels registres planificats
dels ambients seleccionats.
planificat
Fer buidatge dels registres i compartir els resultats en Actes dels claustres
Aprovades
sessions d’anàlisi entre la mestra assessora i el claustre.
Extreure conclusions i propostes de millora dels Actes dels claustres
Aprovades
ambients documentats a claustres pedagògics.
RESPONSABLES
RECURSOS
TEMPORITZACIÓ
Equip impulsor, claustre, CEP
Propis del centre, mestra assessora
Primer trimestre 18-19 identificar el paràmetres i
fer les graelles per fer els registres i anar fent les
observacions al llarg del següents trimestres.
Curs 19-20 aplicar les propostes de millora i
continuar recollint documentació.
1

Es dissenyaran enquestes

de satisfacció per al professorat, a les famílies i els alumnes amb la intenció conèixer la seva valoració sobre les diferents

actuacions.
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OBJECTIU 2: Definir els objectius educatius per als alumnes a partir del treball per Ambients.
ÀMBIT
ACTUACIONS
INDICADORS
ORGANITZACIÓ
PEDAGÔGICA

VALOR DESITJAT
Fer una interpretació i tria pròpia del currículum Percentatge d’objectius generals que 50 % que siguin interdisciplinar
actual des d’un plantejament globalitzador i siguin interdisciplinars
50 % que siguin competencials.

integrador de les competències per concretar els
objectius generals i específics de cada ambient.
(PEDAGÒGIC
I
Integrar les àrees de llengües i matemàtiques en tots
D’APRENENTATGE) els ambients.

AVALUACIÓ
COMPETENCIAL I
FORMATIVA DELS
APRENENTATGES
GESTIÓ
I
ORGANITZACIÓ
PEDAGÒGICA

INCLUSIÓ
ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT
PROJECCIÓ
EXTERIOR I
COMUNITAT

RESPONSABLES

Sistematitzar l’avaluació formativa, l’autoavaluació i
l’avaluació entre iguals a partir de la utilització
d’instruments d’avaluació.

Percentatge d’objectius específics que
siguin competencials.
Percentatge d’objectius, activitats,
recursos,
indicadors d’avaluació
presents a les programacions dels
ambients de cada àrea instrumental.
Instruments elaborats per a cadascun
dels moments o tipus avaluació

Un objectiu referit a cada una de les
àrees de llengua i matemàtiques.
1 instrument per avaluació formativa
2 instruments autoavualuació
2 instruments coavaluació

Realitzar les reunions de cicle i claustres pedagògics
per arribar a acords i redactar quines han de ser les
competències i els continguts a treballar als ambients

Número de reunions i acords presos.
Grau de satisfacció del claustre

Oferir
activitats
obertes,
estructurades,
semiestructurades o pautades, on l'alumne/a sigui el
constructor del seu propi aprenentatge
Proposar activitats de complexitat variada on es
generin diferents processos cognitius (nota taxonomia
de Bloom)
Posar en pràctica activitats d’aprenentatge-servei (a
l’ambient d’Entendre el món) a partir de la
col·laboració amb les diferents institucions i
organitzacions del poble.
RECURSOS

Percentatge d’activitats de cada 60 % de les activitats
ambient on l’alumnat ha de prendre
decisions per sí sol
Augmentar el percentatge d’activitats El 50 % de les activitats dels
(de crear, analitzar i avaluar)
ambients

Equip impulsor com a dinamitzador, el claustre
com a equip de feina.

Una reunió mensual
6-7 d’una escala de 10.

- Nombre d’accions realitzades amb la 2 accions per curs escolar
comunitat
4 de 5
- Nivell de satisfacció per ambdues
parts

Hores de coordinació de l’equip impulsor i
mestra assessora, curs de formació

TEMPORITZACIÓ
Durant el primer curs: tria del currículum.
Durant els dos cursos les altres estratègies
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OBJECTIU 3: Revisar i millorar el model organitzatiu del projecte d’Ambients
ÀMBIT
ACTUACIONS
Introduir canvis en els espais i materials dels diferents ambients (de
GESTIÓ
tots els cicles) per tal de complir els criteris de disseny d’escenaris
I
educatius (constructivitat, relació, habitabilitat, estètica,
ORGANITZACIÓ
narrativitat, transformabilitat…).
PEDAGÒGICA
Planificar les reformes de caire estructural que necessitam fer a
l’escola

INCLUSIÓ
(Atenció a la
diversitat)

GESTIÓ

RESPONSABLES

2

INDICADORS
Número da canvis fets a cadascun dels
ambients de cada cicle (petits, mitjans,
grans) i grau d’assoliment dels criteris de
disseny a partir d’una rúbrica?
Acords presos amb l’Ajuntament i la
Conselleria sobre els canvis i reformes
proposades per l’equip docent a mig i llarg
termini?
Planificar les inversions a curt, mig i a llarg termini en mobiliari i Valoració de les inversions dutes a terme
recursos educatius per a cada cicle.
tenint en compte la planificació
Revisar el projecte d’Ambients per tal que es respectin la Graella de revisió2
flexibilitat dels temps i els ritmes d’aprenentatges dels alumnes a Actes on es recullin els acords presos.
partir dels paràmetres marcats en la documentació recollida.
Revisar els diferents tipus d’agrupament d’alumnes que es donen Graella de revisió
en el projecte d’ambients a partir dels paràmetres marcats en la Actes on es recullin els acords presos.
documentació recollida.
Planificar els horaris de mestres d’acord amb les necessitats
d’assessorament periòdic entre iguals, suports en temps d’ambients,
previsió de temps per elaborar materials educatius…
Crear la figura de mestra assessora o coordinadora dedicades a
l’acompanyament, revisió, anàlisi i reflexió dels ambients de cada
cicle (disseny espais, activitats, rol mestra, agrupaments,...)
RECURSOS

VALOR DESITJAT
Valor entre 6/7 de la
rúbrica.

Compromís de totes les
parts implicades

4 de 5
Actes aprovades

Actes aprovades

Horaris del professorat incloent hores per 2 hores dins horari lectiu.
desenvolupar les activitats esmentades
Tenir una mestra 8 hores setmanals dins 4 de 5
horari lectiu dedicades a la revisió i
avaluació dels ambients.
Valoració del claustre
TEMPORITZACIÓ

Graella dissenyada dins les estratègies per aconseguir l’objectiu nº 1
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-Equip impulsor com a dinamitzador, el claustre com a - Hores de coordinació de l’equip impulsor i Al llarg dels dos cursos
equip de feina.
mestra assessora
- Ajuntament des Migjorn Gran
- Recursos econòmics per a la inversió en
- Conselleria d’Educació i Universitat.
mobiliari i materials

OBJECTIU 4: Desenvolupar les competències docents per dur a terme el projecte d’Ambients.
ÀMBIT
INDICADORS
ACTUACIONS

VALOR DESITJAT
Elaborar una rúbrica de les competències docents que Millora progressiva en els 3 d’una escala d’una a cinc.
volem assolir en el treball per ambients.
resultats de les rúbriques.

FORMACIÓ
(Competències
docents)

ORGANITZATIU
I DE
GESTIÓ

Concretar els reptes i les necessitats que tenim a nivell Nivell de satisfacció amb el pla
formatiu per elaborar el pla de formació a partir de de formació.
diferents dinàmiques

Entre 6 a 7 d’una escala de 10.

Elaborar o reeleborar un document on es recullin els Document elaborat
criteris a seguir per dissenyar tasques competencials.

Document aprovat

Definir les funcions i l’organigrama de l’equip docent en Nivell de satisfacció
el projecte d’ambients: recursos humans, parelles l’organigrama establert
educatives, assessorament.

en

Entre 6 a 7 d’una escala de 10.

Fer la programació i avaluació de les tasques dels Programacions fetes
Actes de les reunions i documents recollits
ambients amb els equips de cicle
Avaluació de les tasques a
partir de les graelles
RESPONSABLES

RECURSOS

TEMPORITZACIÓ

Equip directiu, equip impulsor, claustre

Hores de coordinació, assessors
del CEP

1r curs elaboració dels documents i inici d’algunes actuacions.
El segon curs dur-lo a terme i valoració.
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OBJECTIU 5: Continuar fomentant la participació de les famílies en la dinàmica de l’escola
ÀMBIT
ACTUACIONS
INDICADORS

CONVIVÈNCIA
I
FAMÍLIES

Preparació de les reunions amb dinàmiques que
facilitin la intervenció i col·laboració de les
famílies.
Realització de trobades pedagògiques per donar a
conèixer i millorar el projecte d’Ambients

-% de participació
-Nivell de satisfacció de les
famílies3
núm. d’accions realitzades
nivell de participació
nivell de satisfacció
Participació de les famílies en les comissions dels núm. de participants en les
projectes d’escola, activitats d’aula, d’ambients i comissions.
activitats complementàries.
% de participació
Nivell de satisfacció a
partir d’una enquesta.
Convidar personalment als pares a assistir a les Augment de la participació
reunions, tallers, trobades pedagògiques...
del núm. de pares.

VALOR DESITJAT
90%
Entre 3-4 d’una escala de 4
1 trobada anual
60 %
Entre 3-4 d’una escala de 4
Manteniment de 3 o 4 membres per
comissió.
Mantenir el nivell de participació.
Entre 3 i 4
10% cada any

RESPONSABLES

RECURSOS

Equip impulsor, claustre, AMPA i famílies

Propis de l’escola, subvenció de l’AMPA per Al llarg dels dos cursos.
poder comptar amb un ponent dinamitzador a
les trobades pedagògiques.

3

TEMPORITZACIÓ

Per saber el nivell de satisfacció de les famílies es realitzarà una enquesta en acabar cada sessió i a final de curs una enquesta general a totes les famílies .
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4. GESTIÓ DEL PLA
4.1. Lideratge de l’Equip Directiu
Per desenvolupar aquest pla haurem de dur a terme una sèrie d’actuacions que impliquen d’una o altra manera a tot el claustre, ja que aquest document
ha estat aprovat per la totalitat d’aquest col·lectiu.
La responsabilitat d’executar el pla recaurà sobre l’equip directiu i l’equip impulsor.
El lideratge forma part de la funció de la directora, que assumeix les responsabilitats següents:
●
●
●
●
●
●
●
●

Formular la proposta inicial del Pla d’Innovació Pedagògica.
Vetllar perquè els objectius del pla es desenvolupin d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre, donant-li cohesió.
Prioritzar, redactar i planificar les accions per desenvolupar el pla.
Planificar i dinamitzar les reunions amb el professorat: claustres, comissions, equips docents per la consecució del pla.
Vetllar per a una comunicació fluïda i de col·laboració amb tots els agents educatius.
Dinamitzar i fer el seguiment d’acord amb les actuacions i indicadors de l’avaluació del pla.
Fer el seguiment dels acords presos en claustres, consells escolars i comissions.
Repartir equitativament els recursos humans i materials del centre.

L’equip directiu es coordinarà amb altres membres de la comunitat educativa per tal de dur a la pràctica les actuacions i les responsabilitats que es
necessiten assumir com a part del pla.

4.2. Estructures de coordinació i assignació de responsabilitats
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Ens imaginam les estructures de coordinació com un engranatge on cada peça té les seves funcions
diferents, però que cada una és indispensable perquè tot funcioni i perquè el Pla es pugui desenvolupar i
pugui aconseguir l’èxit desitjat.
● L’Equip Directiu vertebrarà els mecanismes necessaris per tal que la coordinació i les intervencions
es puguin dur a terme amb les màximes garanties d’èxit.
● Equip impulsor/CCP . La comissió de coordinació pedagògica, a part de desenvolupar les accions
que li pertoquen, es constituirà també en equip impulsor per tal de simplificar l’organització i aprofitar
recursos. Aquesta comissió estarà formada per les coordinadores de cicle, la coordinadora de suport educatiu,
l’assessora del projecte i l’equip directiu.
La comissió serà l’encarregada de fer arribar als seus respectius grups de feina el desplegament del Pla
d’Innovació i ajudaran a fer-ne el seguiment.
● Equip d’aprenentatge i assessorament entre iguals. Serà un grup de mestres encarregat de fer
observacions d’aula entre companys d’un mateix centre o d’altres centres. Així mateix, s’ha de comprometre
a fer un traspàs a la resta de l’equip docent a les reunions de cicle o de claustres pedagògics.
● Equip de Cicle (cicle dels petits, dels mitjans i dels grans)
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Els Equips de cicle duran a terme la coordinació, organització i desenvolupament del Pla en relació amb el cicle.
Les coordinadores vetllaran per la coherència i la continuïtat de les accions educatives al cicle corresponent i gestionaran les decisions que s’han
acordat a la CCP.
● Equip de Suport.
La seva coordinadora formarà part de l’equip impulsor per tal de dur a terme tasques d’assessorament a la comunitat educativa en matèria d’atenció a
la diversitat .
● Comissions dels Projectes de Centre. (Llavors pel canvi, Entre tots feim el món, Millores de patis, Tic)
Les coordinadores d’aquests projectes hauran de vetllar per incloure les actuacions del pla dins aquests projectes i a la vegada perquè les actuacions
dels projectes s’incloguin dins el pla, de manera que totes es facin de manera coordinada intentant que es treballin globalitzant continguts i recursos .
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4.3. Temporalització , organització i distribució de recursos.
La temporalització està especificada en cada un dels objectius del punt número 3.
Per tirar endavant aquest Pla d’Innovació necessitam un equip de professionals engrescats, formats i compromesos amb el pla. El claustre actual
compleix amb aquests requisits. Per tant, necessitam que la quota de mestres es mantengui per tal de poder continuar amb el treball per ambients iniciat
durant aquest curs actual.
Durant aquest curs hem trobat a faltar una mestra assessora que tingués una visió general del que es fa als ambients i pogués ajudar a donar una visió
més consensuada, a assessorar en el disseny dels espais i de les activitats proposades. Una persona que recollís documentació del que passa als
ambients per poder ser analitzada i debatuda pel claustre. I és que ens agradaria sentir-nos més acompanyats en aquest canvi i l’aquí la necessitat
d’aquest recolzament professional. Així mateix, amb les mestres nouvinguts, respectant el Pla d’Acollida, l’equip directiu i la mestra assessora podrien
fer aquest acompanyament més personalitzat.
Es necessiten hores de coordinació de l’equip impulsor dins l’horari lectiu, per tal de dedicar les exclusives a treballar amb els equips de cicle i els
claustres.
També serà important poder comptar amb finançament econòmic per despeses derivades de desplaçaments per visitar centres innovadors reconeguts;
així com poder comptar amb una partida important i específica d’inversió en materials didàctics, mobiliari, nous aparells TIC,... necessaris per
dissenyar i desenvolupar espais on es convida a la manipulació, a l’acció, a la creativitat… espais acollidors, transformables i dinàmics.
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4.4. Famílies i comunitat educativa.
No podem concebre la nostra escola sense la participació de les famílies. Com ja venim fent en els projectes de centre (Entre tots feim el món, Llavors
pel canvi, Un ram per Es Migjorn Gran…
 ) i en altres activitats especials, les famílies, la gent del poble i el professorat anam construint la comunitat
educativa que volem. Aquesta xarxa que ens embolcalla ja es veu reflectida en el dia a dia de l’escola, però als mestres ens agradaria fer una passa més
i que les famílies formessin equip amb noltros a l’hora de tirar endavant el Pla d’Innovació Pedagògica. Tenim propostes com poden ser:
-

la participació en el disseny i transformació dels espais i dels materials;

-

el voluntariat en els diferents ambients. Un exemple podria ser acompanyar els jocs de taula en l’ambient matemàtic;

-

l’assessorament d’algun expert en mecànica o electricitat a l’ambient d’experimentació;

-

l’assessorament i/o acompanyament en altres ambients com poden ser el d’Art, de Construccions, Domèstic, Entendre el món…

Si sabem que tots educam i que els adults han de ser bons models de relació, de comunicació, d’aprenentatge...., seria molt lícit que poguéssim
compartir els temps i la il·lusió dins l’escola com una oportunitat per aprendre tots junts, grans i petits, famílies, vesins, mestres i fillets i filletes. Per
açò caldrà, evidentment, un temps estipulat per a la coordinació amb la comunitat educativa i -per què no?- també per a la formació. (No seria la
primera vegada que hem compartit alguna activitat formativa mestres i famílies i altres agents educatius del poble. La de les pràctiques restauratives ja
la vàrem fer en aquest format). Revisar i avaluar també ha de ser un requisit a tenir en compte si volem que les famílies formin part d’aquest projecte
més que d’una forma anecdòtica.
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No oblidem tampoc les reunions que, periòdicament, l’equip directiu ha de fer amb l’AMPA per planificar les activitats proposades en aquest pla. El
recolzament de l’Associació de mares i pares es fa imprescindible per a l’escola, no només a nivell econòmic, sinó també a nivell de suport moral.
Saber que les famílies valoren la nostra feina i ens estalonen en els nostres projectes ens encoratja a seguir endavant. Junts se’ns ocorren noves idees:
trobades pedagògiques, jornades de formació, tallers... Engrescar les famílies i facilitar-ne la seva participació és un objectiu a treballar sempre.
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5. PLA DE FORMACIÓ

Prenent el Pla Quadrienal del CEP (2016-2020) com a referència, ens queda clar que els nostres objectius no es fan gens enfora del que ens brida la
Direcció general de Formació Professional i Formació del Professorat.
I és que actualment, l’educació es troba fortament condicionada per importants transformacions de caire social, cultural i tecnològic. Aquests canvis
vénen acompanyats de la necessitat de comunicar-nos, relacionar-nos i treballar d’una manera diferent.
Tenim la necessitat d’una formació que ens ofereixi oportunitats variades d’aprenentatge, reflexió, experimentació i implementació de la nostra
pràctica educativa i que ens ajudi a millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge, a canviar el rol del docent, a procurar el benestar de tots els
alumnes i a millorar els resultats acadèmics.
Per aquest motiu tenim la intenció de seguir amb la mateixa línia de formació feta fins ara. Un seminari al centre, per a tot l’equip docent, que ens
acompanyi en la nostra ruta i en el qual quedi assegurada la transferibilitat a l’aula.
En finalitzar el curs actual (2017-2018), quan és el moment de fer balanç i valorar quines són les necessitats i els reptes que podem assumir, elaborarem
amb cura un pla de formació de centre per als dos cursos que han de venir. Pensam que el projecte de formació anirà encaminat a ajudar-nos a millorar
en els aspectes reflectits en les línies d’actuació especificades en el PIP. Els grans temes o aspectes serien:
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-

com recollir la documentació per ser útil a l’hora d’avaluar la pràctica educativa;

-

com dissenyar activitats més competencials, inclusives, que tenguin en compte el treball cooperatiu;

-

com millorar el disseny dels espais i materials;

D’altra banda també tindria importància la formació entre iguals a partir de la visita a altres centres de referència en la innovació. Aquestes visites
serien compartides en claustre pedagògics.
Totes aquestes idees no fugen dels plantejaments del Pla Quadrienal i és evident que s’emmarquen almenys en dues de les seves línies estratègiques:
(1) La formació contextualitzada i vinculada a la millora de les pràctiques educatives, al rendiment i a la millora dels resultats dels processos
d’aprenentatge i...
(4) La formació per al coneixement de les dimensions i les implicacions de la diversitat i per aplicar estratègies d’atenció a la heterogeneïtat de
procedència de l’alumnat des dels models organitzatius i educatius inclusius i d’educació per a la igualtat des de la consciència de gènere i de la
coeducació.
Tot açò sense oblidar que mitjançant el nostre projecte d’Ambients seguirem aprofundint en les habilitats comunicatives i socials, la convivència, la
igualtat, l’ús de capacitats en la resolució dels conflictes. I anirem submergint-nos en la nostra pròpia capacitat docent, augmentant la consciència
professional i el desenvolupament personal.
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6. PREVISIÓ DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA.
A l’apartat dels objectius estan reflectits els indicadors, el valor a aconseguir, instruments i temporalització per tal de poder dur a terme
l’avaluació del pla.
● En la Programació General Anual de centre s’especificaran les activitats per aconseguir els objectius i les estratègies marcades dins aquest Pla
d’Innovació. Es tendran en compte els indicadors d’avaluació i els valors que es volen aconseguir.
● L’equip impulsor, juntament amb els equips de cicle, dissenyaran els instruments per poder avaluar el projecte: rúbriques, enquestes, fulls
d’observació…
● Les dades de les proves externes també seran analitzades per l’equip impulsor per poder establir una relació entre la nostra intervenció i els
resultats obtinguts pels nostres alumnes i en funció de la mateixa poder proposar els canvis i modificacions necessàries.
● A final de cada trimestre l’equip impulsor i els equips de cicle faran una valoració de les accions dutes a terme durant el trimestre, a partir dels
instruments utilitzats i de la documentació recollida per tal de continuar amb les mesures proposades o fer els canvis necessaris si es detecten
aspectes a millorar.
● L’equip directiu amb l’ajuda de la mestra assessora, anirà recollint dades per poder fer l’avaluació del projecte. L’avaluació del Pla, serà inclosa
a la Memòria del Centre, i avaluada pel Claustre i presentada al Consell Escolar.
● Els objectius que no es puguin assolir s’hauran d’analitzar i, en tot cas, tornar-los a repensar, amb la finalitat d’ajustar allò que no hagi
funcionat així com s’esperava i fer una proposta dins la següent Programació General Anual.
● Finalment, també es passaran enquestes de satisfacció al professorat, a les famílies i als alumnes per tal de conèixer la seva valoració.
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7. ANNEXOS
-

Certificat que acredita el suport donat pel claustre de professors i el Consell Escolar en la sol·licitud per participar en la convocatòria.

-

Certificat de la direcció que acredita els responsables de l’equip que impulsa el PIP i les tasques assumides.

-

Certificat de la direcció que acredita el professorat compromès en la formació vinculada al PIP.

-

Certificat que acredita el professorat (i el percentatge que representa) que participarà en el procés d’aprenentatge i assessorament entre iguals

-

Certificat que acredita la formació de centre realitzada els dos darrers cursos.

-

Carta de suport de l’Associació de pares i mares.

-

Vídeo explicatiu sobre el projecte posat en marxa el curs 2017-2018.(https://youtu.be/RMJxhf3oWuE
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