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1. INTRODUCCIÓ
El Projecte Educatiu de Centre és el document que defineix com és i com funciona el Col∙legi
d’Educació Infantil i Primària Francesc d’Albranca.
Entre d’altres aspectes, el text inclou els principis que ens diferencien d’altres escoles, la
manera com ens adaptam a la realitat de l’entorn proper de l’alumnat i s’hi expliciten les
conviccions pedagògiques dels mestres que hi treballam.
La seva redacció ha estat fruit de l’aportació dels diferents agents de la comunitat educativa:
alumnes, mestres i famílies.
Gràcies a la participació, la reflexió i la posada en comú de les idees de tothom hem elaborat
el PEC, un document que ens identifica com a centre educatiu i que ens serveix de guia per
aconseguir els nostres objectius.
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2. DESCRIPCIÓ DEL CENTRE
El CEIP Francesc d'Albranca és un centre de titularitat pública que depèn directament de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 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.
Compta amb una sola línia, és a dir, 3 grups d’educació infantil i 6 d’educació primària. Està
adscrit a l’IES Josep Miquel
Guàrdia d’Alaior.

És una escola petita, acollidora i familiar. La ràtio d’alumnes sol oscil∙lar entre els 11 i els 18
alumnes per aula, fet que permet treballar d’una manera individualitzada i propera.
Breu ressenya històrica
Des de l’any 1957 fins el 1989 el col∙legi públic està situat en el nombre 96 del Carrer Major,
en una parcel∙la coneguda com Dalt Ses Escoles. Inicialment, només hi ha tres aules, pujant
les escales, al fons: fillets a l'esquerra, preescolar enmig, i filletes a la dreta; i tres cases per
als mestres, a la banda nord; la resta és el pati.
Amb la llei general d'educació de 1970 esdevé Escola Graduada Mixta; més tard es
compartimenten les aules originals, i se'n construeixen dues més a la zona sud de la
parcel∙la (actual saló de plens i activitats ciutadanes).
A principis dels anys 80, allò habitual és tenir una aula i un tutor cada dos nivells d'EGB; per
tant, les aules existents a la parcel∙la són insuficients i sol h
averhi qualque grup fora: a
l’actual local de l’ACR, a l’antiga biblioteca...
Durant cinc anys escolars, la segona etapa de l'Educació General Bàsica
(EGB) desapareix del centre (!), ja que els estudiants de 6è, 7è i 8è van
al col∙legi públic des Mercadal. Durant el curs acadèmic 19791980 Es
Migjorn Gran recupera els seus alumnes de segona etapa. L'any 1982,
coincidint amb el 25è aniversari de la inauguració del grup escolar
(1957), el centre educatiu acorda adoptar el nom oficial de Col∙legi Públic
Francesc d'Albranca, en honor a l'il∙lustre metge i folklorista migjorner
Francesc Camps i Mercadal (18521929).
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L'ajuntament des Mercadal cedeix al Ministeri d'Educació uns
terrenys del lloc de Binicodrell Nou, situats a la banda dreta
del camí de Binigaus. Fets els tràmits, el MEC aixeca dins
aquesta parcel∙la l'actual edifici escolar: un immoble que,
entre moltes altres dependències (cuina, menjador, biblioteca,
tecnologia, laboratori...) compta amb només 4 aules
pròpiament dites. En aquells moments els grups classe són
deu: vuit d'EGB i dos d'Infantil. Aleshores, l'Entitat Local
Menor des Migjorn Gran assumeix la construcció de sis aules
a la planta baixa, ocupant l'espai de davall de les 4 aules del
primer pis.
Aquest nou centre educatiu en la ubicació actual es posa en
servei i funcionament a principis de l'any 1989, essent l’any
198990 el primer curs amb una plantilla de mestres suficient
d'un tutor per nivell.
El setembre de 1990 s’incorporen al Centre els fillets de tres
anys. En l’altre extrem, el juny de 1996 al nostre Centre no
només van acabar, com era costum, els alumnes de 8è, sinó
també els seus companys de 7è i 6è, que s’incorporaven a
l'institut d'Alaior per ferhi la nova etapa d’Educació
Secundària Obligatòria ESO (1216), recentment implantada
arreu de l’estat.
La darrera actuació de consideració feta al centre posada en servei l’any 2005 és la
construcció de la Sala polivalent, que permet disposar d’un doble espai d’usos múltiples; i
l’obertura de l’accés directe a la planta pis des del Camí de Binigaus, que a més de resoldre
les preceptives qüestions de seguretat, permet l’entrada de molta més llum natural dins
l’edifici.
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3. ANÀLISI DE L’ENTORN
3.1. Situació geogràfica.
Es Migjorn Gran és una petita població situada al sud de
Menorca formada a mitjans del segle XVIII. L'any 1768 un
grup de persones, encapçalades per Cristòfol Barber, inicia
la construcció de l'Església de Sant Cristòfol, temple al
voltant del qual s’expandeix després l'actual nucli urbà. Es
Migjorn Gran és un municipi independent des de l'any
1989.
El CEIP Francesc d’Albranca es situa a la perifèria del
perímetre de sòl urbà, en el Camí Malagarba. El recinte
escolar s’aixeca dins uns terrenys cedits per la propietat del
lloc de Binicodrell Nou.
Al mateix 
indret que el centre, just al seu davant, es troba
l’Escoleta infantil Xibit (única al municipi), que acull infants
de zero a tres anys.

3.2. Descripció socioeconòmica de la zona i de les
famílies
La població 
del municipi, el novembre de 2014 moment en què es redacta el present
Document és de 1557 habitants: 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.
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Font: cens municipal novembre 2014

La procedència dels habitants del poble queda reflectida amb 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. Tot i així, hi ha diverses famílies mixtes, formades per una
persona del poble i una altra d’altres pobles de l’illa; n’hi ha unes quantes originàries de la
península; i unes poques provinents de l’estranger.

El nivell social, econòmic i
cultural de les famílies de
l’escola es correspon majo
ritàriament al de la classe
treballadora.
El turisme, la construcció i els
serveis són els sectors on
treballa la majoria de la gent
que habita al poble, essent el
sector
turístic
el
més
preponderant.
La construcció ha minvat bastant, sobretot tenint en compte la crisi econòmica dels darrers
anys. La majoria de les famílies 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.
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3.3. Descripció de l’estructura i característiques del centre.
L’edifici principal de l’escola té planta baixa i primer pis. A la planta baixa hi ha les aules
d’infantil: una per als alumnes de cinc anys; una per als de quatre anys; una tercera, situada
enmig, que s’utilitza com a aula de racons, pot ser
emprada per separat o junts en fer feines compartides.
Finalment, el grup de tres anys disposa d’una aula doble,
amb serveis adequats a l’edat.
Devora les aules d’infantil hi ha l’aula d’anglès per als
cursos d’infantil fins a quart de primària.
L’aula de música i dramatització, també la trobam en
aquesta planta: té una mida considerable, ja que l’ús era
el de menjador escolar.
En aquesta mateixa planta baixa hi ha l’espai dedicat a
cuina, sala de mestres i edició de materials.
Els dos despatxos destinats a secretaria i direcció es
troben davant la mateixa porta principal del centre.
Les aules de primària estan totes sis al primer pis. En
aquesta planta, també hi trobam la biblioteca, l’aula
d’informàtica i el gabinet de l’equip de suport.
Els espais comuns i les aules que en una hora
determinada romanen buides d’alumnes es destinen a fer
desdoblaments, suports o ús de les seves pissarres
digitals perquè les pissarres digitals puguin ser utilitzades per grups que no en tenen dins les
aules.
A la sala polivalent s’hi pot accedir des de l’interior de l’edifici, a partir d’un passadís i una
escala construïda a aquest efecte; o bé des de l’exterior, amb accessibilitat per a cotxets i
cadires de rodes.
Allà s’hi diferencien dos espais: psicomotricitat i educació física. Aquesta gran sala, la més
àmplia amb què compta el col∙legi, és aprofitada per ferhi activitats de gran grup:
exposicions i mostres, actuacions de final de curs, assemblea general d’alumnes,
representacions teatrals, etc.
També s’hi duen a terme activitats extraescolars organitzades per l’AMPA (multiesport,
escola de futbol…) i activitats promogudes per l’Ajuntament (concerts de Escola de Música
municipal, classes de ioga...)
Els espais exteriors són prou amplis; hi tenim un espai destinat a l’hort, amb una caseta per a
les eines i materials, zones de jocs infantils, i una pista descoberta.
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4. INTENCIONS EDUCATIVES
4.1. Trets d’identitat.
 Valors generals i educatius.
Som una escola pública que es defineix com pluralista, respectuosa amb la diversitat de
religions i cultures; defensora dels valors democràtics (respecte, solidaritat, llibertat,
tolerància, convivència…), implicada en la sostenibilitat del planeta, compromesa amb
l’Educació per al Desenvolupament; promotora d’una educació per a la vida.
 Convivència i pluralisme.
Pel que fa a l’aconfessionalitat del centre, s’ha de dir que s’ofereix la religió catòlica com a
matèria optativa a partir de 1r de primària. Ara bé, l’alternativa a la religió o els valors cívics i
socials de la LOMCE, evidencien la necessitat que tenim d’entendre i acceptar la nostra
societat plural.
El vessant popular i cultural d’algunes de les nostres festes (Nadal, Carnaval, Pasqua…) es
tenyeix inevitablement de trets religiosos, però, l’escola no pren cap opció ni celebra
estrictament cap festa religiosa. Intentam que les activitats tenguin un caràcter laic i evitam,
en la mesura que sigui possible, els valors consumistes que algunes celebracions
arrosseguen.
Valoram la nostra herència cultural, al mateix temps que volem conèixer i valorar altres
tradicions i cultures. És per tot açò que intentam que el respecte i la tolerància ens
identifiquin com a centre.
 Llengua d’aprenentatge i comunicació.
La llengua pròpia i majoritària del nostre context sociocultural és la catalana. El CEIP
Francesc d’Albranca ve utilitzantla des de 1986 com a llengua vehicular de l’ensenyament.
El català és la nostra llengua materna i forma part de la identitat cultural per la qual volem
vetllar i transmetre als nostres alumnes.
Dins l’àmbit administratiu i de gestió del centre, tota la documentació (PEC, PCC, PGA,
memòries anuals, actes de les reunions, etc.) es fa en català.
Les comunicacions a les famílies (reunions, circulars, informes d’avaluació…) també
s’escriuen en la nostra llengua. En els casos d’algunes famílies no catalanoparlants, els
mestres tenen autonomia per redactar informacions puntuals o per tenir una entrevista amb
les famílies amb la llengua
més favorable per a una bona comunicació i enteniment.

L’experiència ens demostra que els alumnes no catalanoparlants que s’incorporen a
l’educació infantil en un ambient d’immersió lingüística i de seguretat afectiva aprenen la
llengua de forma natural i espontània.
És així com ho fem, adaptantnos a les necessitats de cada infant.
Un dels objectius lingüístics del centre és que, al llarg de l’escolarització, l’alumnat pugui
aconseguir un domini adequat de les dues llengües oficials (català i castellà) i també de la
llengua estrangera (anglès).
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Des de fa temps, intentam que l’aprenentatge de la llengua estrangera sigui funcional i
vivencial. Procuram 
que els alumnes perdin la por d’expressarse (cadascú al seu nivell) i
s’esforcin a entendre els companys i mestres quan els parlen. És clar que el context i un
ampli suport gestual i visual ens serveixen de gran ajuda.
Hem estat aplicant programes institucionals que potencien la competència lingüística en
llengua estrangera; en són un clar exemple els sis anys acadèmics de Seccions Europees i
els tres darrers cursos escolars en què s’està executant el Pla pilot d’Educació Plurilingüe
(20122015).
És evident que el compromís del centre amb l’aprenentatge de la llengua anglesa és un tret
més que també ens caracteritza.

4.2. Finalitats educatives i model pedagògic
Les finalitats educatives que perseguim han d’orientarse cap a la consecució d’una educació
integral dels alumnes: aquesta és la finalitat principal de l’educació.
Ens inspiram en una metodologia activa, participativa, amb aprenentatges significatius,
afavoridora de l’atenció a la diversitat; per açò el nostre projecte pedagògic gira al voltant de
les intel∙ligències múltiples i de la integració de les capacitats i les competències bàsiques en
el desplegament del currículum.
Seguint l’estel de la concepció constructivista en l’educació a l’escola, no volem restar
importància a l'esforç, la responsabilitat i el compromís. Hem de capacitar els alumnes a
assumir aquests tres importants vectors de l’Educació.
En l’educació infantil el cicle dels petits es treballen les capacitats, les actituds i les
habilitats de manera globalitzada per tal de contribuir al desenvolupament emocional, afectiu,
físic i motor, social i cognitiu, partint del benestar, el modelatge, l’experimentació i la
creativitat en les tres àrees d’aprenentatge.
En l’educació primària cicle dels mitjans i cicle dels grans el plantejament educatiu i les
accions pedagògiques van encaminades a aconseguir alumnes competents en la vida; amb
esperit crític, interès científic, i gust artístic.
Per treballar les intel∙ligències múltiples, s’han de planificar activitats, tasques i experiències
d’aprenentatge interrelacionades, on l’òptica del treball globalitzat no es faci enfora del nostre
quefer quotidià.
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Els projectes de treball, activitats d'experimentació, petites investigacions, els tallers artístics,
les conferències per treballar l'expressió oral, etc. són estratègies molt útils per anar seguint
aquesta línia metodològica; una manera de fer que aposta pel treball cooperatiu, la
participació activa dels alumnes i el respecte de tothom per la diversitat.
Contribuir a preparar els fillets i les filletes perquè siguin ciutadans el màxim de competents
en totes les facetes acadèmica, social, emocional… és el nostre objectiu final. I declaram
que volem bones persones, persones lliures i felices.
En acabar la primària els alumnes han d'estar preparats per poderse adaptar a la nova
etapa d’educació secundària obligatòria, però no només pel que fa a la part acadèmica, sinó
perquè puguin créixer i desenvoluparse bé en l’Escola de la Vida.
“Si consideram cada alumne una llavor, el paper de l’agricultor/mestre no consisteix a dirli a
la llavor com convertirse en un arbre, (...). L’agricultor cuida, estima i honra la llavor. El seu
treball consisteix fonamentalment a posar les condicions adequades: bona terra, bona aigua,
bona llum, protecció. Només així la llavor pot desenvoluparse com un arbre fort” (Satish
Kumar)
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4.3. Objectius generals
Els grans objectius que regeixen el nostre PEC es redacten a partir de les idees que la
comunitat educativa en conjunt ha tingut l’oportunitat de donar:
Per una banda, els mestres han formulat, amb una sèrie de desitjos, en la línia del nostre
ideari d'escola. Al seu torn, els alumnes de cada curs han donat la seva opinió sobre quina
escola volen i l'han compartida a l'Assemblea general d'alumnes. Finalment, les famílies
també han pogut implicars’hi mitjançant un parell de trobades, i participant amb les seves
aportacions a la Jornada de portes obertes.
Tot plegat ha esdevingut un feix gros d’idees, propostes i propòsits... un conjunt de
pensaments que hem intentat agrupar i que aquí traduïm en forma d’objectius
❏ Aconseguir una escola acollidora
La comunitat educativa ha de vetllar pel benestar de cada
una de les persones que en formen part: alumnes,
mestres, personal no docent i famílies.
La nostra ha de ser una escola que respecti els ritmes
individuals de cada un dels alumnes, que fomenti l'amistat,
la confiança, la calma, l'alegria i la felicitat; que ensenyi a
gestionar positivament les pròpies emocions i els
conflictes.
Els professionals que hi treballam hem de ser un bon model i tenir una actitud coherent amb
els valors que demanam als nostres alumnes. Hem de tenir una gran sensibilitat social, ser
empàtics, saber escoltar, dialogar, no cridar.
També és important dedicar especial atenció a acollir molt bé els alumnes que s'incorporen
de bell nou al centre, especialment aquells que provenen d'una altra cultura i/o amb una altra
llengua. S'ha de facilitar el seu procés d’adaptació a la nova realitat de la manera més
amable possible.
Cal que dissenyem els diferents espais del centre educatiu en favor d’un procés
d'ensenyamentaprenentatge atractiu i en favor del benestar de les persones.
L'escola ha de ser un lloc viu, alhora que ben cuidat, aclarit, estètic, amb materials
motivadors...
❏ Emprar metodologies que ajudin al desenvolupament integral dels alumnes i
que potenciïn el seu sa progrés, en el marc d'una societat diversa i plural,
sempre en la mesura de les capacitats personals.
Els aprenentatges dels fillets s’han d’adir amb els seus interessos i necessitats. Els mestres
hem d’escoltarlos per propiciar aprenentatges a partir de l’encarament amb situacions
problemàtiques reals, que els ajudin a créixer i entendre la realitat que els envolta.
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Cal propiciar dins les nostres aules estructures de
coneixement cada vegada més complexes, que ajudaran a
fomentar l’autoestima, la seguretat, la iniciativa, el
raonament autònom… Cal ajudar els alumnes a tenir
criteris propis, a escoltar, valorar i respectar els
raonaments dels altres.
Els fillets han d’aprendre a enfrontarse a situacions
complexes i desconegudes, cercant els mitjans adequats
per solucionarles.
Hem d’acompanyar els alumnes perquè comprenguin que els continguts i els llenguatges es
poden utilitzar per construir i compartir la informació del món.
❏ Vetllar per un model d’escola inclusiva.
L’escola que defensam ha de ser inclusiva; per açò, ha de
poder organitzarse de manera oberta i flexible, en
contínua interacció amb el medi, cercant la manera de
transformarse mútuament.
Volem posar l’èmfasi en la construcció d’un sistema capaç
de donar resposta a les necessitats de cadascú. Hem de
poder atendre i valorar la diversitat que tenim a les aules.
La inclusió cerca la presència i la participació de la
comunitat educativa i l’èxit de tot l’alumnat.
❏ Fomentar les rutines, els hàbits i els valors.
A l'escola s'han de treballar unes rutines, que després esdevindran hàbits i finalment s'han de
transformar en valors.
Volem fomentar el valor de l'autonomia, de la responsabilitat, de l'esforç personal i del treball
en equip, de la cooperació.
Volem educar persones respectuoses amb els demés, obertes a la diversitat de cultures, a
altres maneres de pensar i viure.
També hem d'ajudar els infants en valors i actituds de respecte a la natura.
❏ Educar per a la sostenibilitat.
L’educació de l’alumnat per a la sostenibilitat és clau. Per tant, apostam per l’educació que
propugna valors i accions que contribueixen a estimular la formació de societats
ecològicament equilibrades.
Aquest és un objectiu que es va treballant, any a any, de forma transversal, mitjançant una
sèrie de projectes com l’hort escolar, la reutilització, reducció i reciclatge de materials, el
foment del consum de productes de comerç just i del comerç local, programes de
conscienciació...
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❏ Afavorir la participació de tota la comunitat educativa.
Hem de propiciar una escola que afavoreixi la participació de les famílies; aquestes han de
poder conèixer bé el que es treballa a les aules.
S'ha d'oferir la possibilitat que entrin a les aules i puguin participar d’alguna activitat amb els
seus fills.
La Jornada de Portes obertes és un bon mostrador per donar a conèixer el que es viu i
s’aprèn a l’escola; per açò, ens agrada compartirho amb les famílies.
Mitjançant el Consell escolar, l’AMPA i també amb altres vies de col∙laboració, les mares i els
pares poden formar part del dia a dia de l’escola; i comprometre’s en la presa d’algunes
decisions del centre.
❏ Crear espais de reflexió entre els docents.
Els mestres que treballam al centre hem d'estar en continua reflexió sobre la nostra tasca
docent. Hem de trobar el temps per compartir experiències, rebre formació externa,
reflexionar, autoavaluarnos, etc.
La formació permanent, l’intercanvi amb altres centres i altres professionals, la posada en
comú de les programacions d’aula, etc… han de servirnos per a l’enriquiment personal i
l’enriquiment docent, per a millorar, dia a dia.
❏ Vetllar per una escola integrada a l'entorn, a la cultura i a la llengua pròpia.
S'ha d'aprofitar la riquesa que ens brinda l'entorn del centre,
realitzant sortides per aprendre de la manera més vivencial
possible.
Les excursions pedagògiques, les visites didàctiques, els
campaments, les sortides a l’entorn més proper, etc. ens
permeten relacionarnos amb la natura i conèixer la vida
cultural més propera. Sortir de l’espaiescola pot ser una
oportunitat única de 
beure directament de la 
font del
coneixement.
Transitar els camins i carrers dels nostre poble, visitar les
exposicions d’art més actuals, estudiar edificis emblemàtics,
monuments que parlen de la nostra història, assistir a una
obra de teatre, a un concert musical… Aquesta és l’expressió
màxima de la cultura en viu i en directe, un recurs que no
hem de deixarnos perdre.
Passejar pels nostres boscos, recórrer i trepitjar la ruralia,
conèixer les plantes i els animals autòctons, descobrir les
platges verges i el camí de cavalls, les explotacions agrícoles
i ramaderes, els artesans…
Tenim a l’abast un tresor extraordinari que ens convida a
relacionarnoshi i aprendre.
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I així, sense perdre de vista el territori que ens acull i la cultura que ens fa créixer, podem
aprendre a estimarlos i a preservarlos.
L’escola que volem ha de facilitar que les arrels es mantinguin vives i fortes.
4.4. Principis metodològics i pedagògics.
Els principis metodològics que exposam a continuació són els que ens han de guiar per
aconseguir l’escola que volem, alguns d’ells ja estan en marxa; en alguns altres estam fent
camí per arribarhi.
En els diferents tallers i reunions de feina per esbrinar entre tots quina escola volíem, va
sorgir el desig que l’alumnat sortís de l’escola essent competent en les intel∙ligències
múltiples. Hem considerat necessari fer una explicació exhaustiva de com és la metodologia
que desenvolupam al centre i sobretot sobre el que hem de tenir en compte per durla a
terme de la forma més coherent possible.
Certament, el concepte d’intel∙ligència ha canviat molt; abans només es tenia en compte el
coeficient intel∙lectual basat en unes proves dissenyades durant els primers anys del segle
passat. Des d’aleshores, el concepte d’intel∙ligència ha anat evolucionant: segons el Dr.
Howard Gardner, cal entendre per intel∙ligència la capacitat que té un individu per resoldre
problemes quotidians, simples i complexos, en contextos reals. La capacitat de generar
plantejaments diversos, és a dir, possibles solucions als problemes plantejats (aquí s’inclou
la creativitat). Finalment, per resoldre el problema plantejat, i reflexionar i pensar com s’ha
fet, hom ha de tenir la capacitat de ‘pensar’ sobre com ha pensat per resoldre el problema. A
partir d’aquí, les persones tenim la capacitat per crear productes i oferir serveis que ens
vagin progressivament resolent els problemes que se’ns presenten quotidianament. És allò
que anomenam “aprendre a aprendre”.
L’estudi sobre com s’aprèn i com s’ensenya ens ofereix noves perspectives, nous
enfocaments i nous plantejaments que no són contradictoris, sinó més bé complementaris.
Ens referim bàsicament a:
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Les intel∙ligències múltiples, com ja s’ha apuntat.
Les aportacions de la neurociència.
La importància de la creativitat i del pensament divergent.
Els estils de pensament.
Les conclusions i aportacions derivades de les múltiples experiències inclusives
realitzades arreu del món afirmen, sense marge d’error, que diferenciar els alumnes a
partir d’algun criteri, sigui el que sigui, és una experiència negativa, tant per uns com
pels altres. Les aules han de ser diverses i les persones han d’aprendre a conviure
amb la diversitat.
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Finalment, s’han succeït tres aportacions fonamentals que permeten sorgir de l’aula i
obrir l’escola a la comunitat i que formen part fonamental dels processos de
socialització de tots els fillets
:
l’aprenentatge cooperatiu, les assemblees de classe o
cercles per tractar els conflictes (pràctiques restauratives, comunitats d’aprenentatge
amb la participació dels sectors de la societat en els processos educatius: la ciutat
educadora).

És molt important que el centre disposi d’una gran diversitat de situacions
d’ensenyamentaprenentatge el màxim de contextualitzades per ajudar a que cada fillet i
cada filleta pugui trobar allò que millor li va i pugui dedicarse a aquells aspectes que li costin
més. Això implica que les qualificacions no són l’única informació vàlida per saber com va un
alumne; hi ha múltiples aspectes més que s’han de tenir en compte i que seran essencials
per la seva vida com a persona.
Per això en el nostre centre intentam no valorar i qualificar sols els continguts acadèmics;
també tenim en compte la capacitat d’escolta, l’autoestima, l’empatia, la compassió, la
col.laboració, les habilitats socials, la capacitat de treballar en equip, la creativitat o els estils
de pensament que seran les capacitats que marcaran l’èxit a la vida i que ja, avui en dia, són
característiques demanades en molts llocs de feina.
A totes aquestes capacitats hi hem d’afegir una bona preparació i una actitud vital: aprendre
a aprendre; els al∙lots d’avui se’ls exigirà sempre que es posin al dia; se’ls exigirà que
estiguin al dia i se’ls valorarà si ho saben fer pel seu compte. Quant més prest ho aprenguin,
millor.
En aquest marc, les metodologies que aplicam a les aules intenten desenvolupar les vuit
intel∙ligències, els diferents estils de pensaments i el treball cooperatiu, base de la nova
pedagogia:
 Lingüística
 Lògico  matemàtica
 Espacial
 Musical
 Corporal
 Interpersonal
 Intrapersonal, Emocional
 Naturalista
Les intel∙ligències múltiples donen infinites oportunitats d’aprendre i demostren que s’aprèn
de forma diferent.
Els alumnes tenen l’oportunitat d’experimentar en diferents camps, aquells en que l’alumne
destaca i aquells que no té tant desenvolupats. Aquesta metodologia ens permet oferir
16
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experiències d’aprenentatge basades en la vida real. D’aquesta manera el fillet pot potenciar
les seves capacitats per arribar a ser de cada vegada més competent en els diferents camps.
L’aprenentatge contextualitzat té com a resultat un enfocament curricular basat en problemes
reals i propers que permeten, poc a poc, arribar a l’abstracció, un pas complicat per als fillets,
que necessiten veure i tocar les coses per poder pensar en la solució. Aquesta capacitat es
coneix com un pensament arrelat al context o dependent del camp (sense objectes no pot
raonar) o com un pensament fora del context (raonament abstracte) o independent de camp
(en el qual el fillet 
pot raonar sense veure, tenir o tocar els objectes que se li presenten al
problema.
El repte que la societat actual ens planteja i el desig que cada alumne desenvolupi al màxim
el seu potencial fa que el centre cerqui i desenvolupi projectes d’innovació educativa que
facin que l’alumnat sigui el protagonista del seu propi aprenentatge i, a la vegada, millori els
resultats en tots els aspectes, tant acadèmics com personals. És més, sense una millora en
els aspectes personals, no hi sol haver millora en els aspectes acadèmics; i a la inversa.
Quines activitats i/o projectes desenvolupam a les aules o al centre per a treballar
cada una de les intel∙ligències ?

Intel∙ligència
lingüística

Sensibilitat als sons, ritmes i significats de les paraules i a les diferents
funcions del llenguatge.
Com podem emprar la paraula oral i escrita?
Com podem millorar l’expressió i la comprensió oral i escrita?

Intel∙ligència
lògic
matemàtica

Intel∙ligència
espacial visual

Capacitat per discernir patrons lògics i numèrics
i per a manejar llargues cadenes de raonament.
Com podem incorporar nombres, càlculs, mesures, lògica,
classificacions o habilitats de pensament crític…?
Capacitat per percebre el món visual espacial amb precisió i transformar
les percepcions pròpies, tant a nivell mental com en el món.
Com podem emprar materials visuals complementaris, la visualització,
el color, l’art o la metàfora?

Intel∙ligència
corporal
cinestèsica

Capacitat per exercir un gran control sobre els moviments físics i
manipular estris de manera destra.
Com puc aprendre a expressar els sentiments i les emocions mitjançant
el cos (dansa, teatre, expressió corporal…)
Capacitat per produir i apreciar to, timbre, ritme
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Intel∙ligència
musical

i les diferents formes d’expressió musical.
Com puc incorporar i discernir la música
o els sons ambientals?

Intel∙ligència
naturalista

Capacitat per discriminar entre els éssers vivents
i sensibilitats vers els atributs del món natural.
Com puc incorporar la importància de la naturalesa
i el medi ambient?

Intel∙ligència
Interpersonal

Capacitat per discernir i respondre de forma adequada
als estats d’ànim, temperaments, motivacions i desitjos
dels altres.
Com podem fer que els alumnes comparteixin amb les famílies i amb els
companys les coses que els preocupen i aprenguin de manera
cooperativa, que siguin solidaris, empàtics...

Intel∙ligència
Intrapersonal
(Intel∙ligència
Emocional)

Capacitat per percebre el propi estat emocional
i coneixement sobre les fortaleses i debilitats pròpies.
Com podem evocar sentiments o records personals,
o donar als alumnes la possibilitat d’elegir.
Com podem ajudar a conèixerse millor? A adquirir una imatge positiva?
A sentirse valorats, respectats, compresos?

En cada una d’aquestes activitats o projectes ens demanam de quina
manera podem treballar cada una de les intel∙ligències.
lingüística

Situacions de la
vida quotidiana
Situacions
de joc
Treball per
projectes
Psicomotricitat

Treball
disciplinar
Sortides
Cuina
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lògic
matemàtica

espacial
visual

corporal
kinestèsica

musical

naturalista

interpersonal

intrapersonal
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Treball per
textos
Conferències
Notícies
Racons
Tallers
Biblioteca
Filosofia

Projectes de centre
lingüística

lógic
matematica

espacial
visual

corporal
kinestèsica

musical

naturalista

interpersonal

intrapersonal
emocional

Pla plurilingüe
Hort
Noves
tecnologies
Biblioteca de
l’escola.
Reutilització
llibres de text
Xarxa de
centres
cooperants
Projecte
comunitari
Obrir el centre a
la comunitat

Els potencials de les intel∙ligències i els estils de pensament s’han d’avaluar de forma primerenca. Els
equips docents han de proporcionar una visió regular i actualitzada dels potencials particulars, de les
inclinacions i dels dèficits dels fillets. Això implica, entre altres mesures:
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Disposar, durant l’educació infantil i primària, d’un ambient ric i estimulant (racons
d’activitats, treball per projectes, jocs de diferents oficis, ús de llenguatges diferents,
treball amb materials molt diversos...) que permeti detectar i avaluar les potencialitats
de cadascú, la intel∙ligència o conjunt d’intel∙ligències dominants, els estils de
pensament i els diferents interessos i motivacions amb la intenció d’adequar el
currículum a les característiques dels individus.
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Disposar d’un horari flexible que permeti la distribució de grups d’alumnes entre els
diferents tallers i projectes.
Adequar les instal∙lacions dels centres a les noves necessitats: disposar d’algun
mobiliari específic, elements decoratius, sales per tallers, aules més còmodes…
Potenciar els llenguatges expressius: plàstica, tecnologia, dibuix, arts, música, teatre,
educació física…
Treballar àrees considerades ara com transversals: educació mediambiental, educació
per la pau, educació per al desenvolupament, fomentar la participació en activitats de
la comunitat, fomentar la cooperació i el voluntariat, educació sexual, educació moral...

Caldrà potenciar els mètodes cooperatius. Això implica, entre altres mesures:






Fomentar la intel∙ligència col∙lectiva. Ensenyar a ser persona, ensenyar a pensar i
ensenyar a conviure. Açò vol dir: EDUCAR en i amb uns VALORS, unes ACTITUDS i
unes NORMES.
Afavorir el treball en grup.
Participar en projectes de la comunitat amb persones adultes.
Afavorir la participació en treballs “comunitaris” a partir de petits grups d’alumnes...

La comunitat local i l’escola han de col∙laborar; cal que l’escola busqui els recursos educatius i les
oportunitats per als estudiants en el marc de la comunitat.
L’educació ha de promoure els esforços per desenvolupar projectes a nivell individual. Això implica,
entre d’altres mesures:


Que durant determinats períodes escolars, cada alumne pugui treballar amb un
projecte individual seleccionat segons els seus interessos, capacitats i motivacions:
construir un determinat aparell, realitzar una recerca determinada, preparar una peça
musical, preparar una mostra artística, preparar un taller per alumnes més joves,
escriure una novel∙la…


Cal treballar per projectes.
 Treballar els continguts de cada àrea mitjançant un conjunt de projectes que incideixin
sobre els continguts i les estratègies d’aprenentatge considerats bàsics per a la
llengua, matemàtiques, socials, naturals
,
música, plàstica
,
educació física… a partir de
fils conductors potents i preguntes complexes que impliquin molta recerca i molt d’
esforç.
 Treballar tot un conjunt de continguts mitjançant tallers i projectes relacionats amb la
comunitat i participar activament en els diferents sectors econòmics, culturals i socials
del municipi.
Cal trobar els itineraris adients per a cada alumne; per això cal avaluar les potencialitats de cada
individu, proporcionar un medi ric i estimulant, fer un seguiment de les tasques realitzades i anar
ajustant progressivament el desenvolupament de les capacitats, la correcció dels dèficits i les noves
activitats. Això implica, entre d’altres mesures:
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Disposar d’eines i recursos d’avaluació i d’observació sistemàtica de les possibilitats de
cadascú i anar ajustant progressivament els interessos i les activitats proposades.
Disposar de suficients materials reals per poder proporcionar un medi ric i estimulant
que permeti treballar els dèficits mitjançant activitats molt variades.
El funcionament, acurat i sistemàtic, dels equips docents que han de controlar el
procés i el progrés de cada alumne, ajustant les mesures i les activitats necessàries.

Els adults no només els professors han de participar activament en l’educació: alguns han d’actuar
com mestres (en alguna activitat o ofici concret) dels aprenents i altres oferiran idees per a projectes
concrets. Això implica, entre d’altres mesures:




Recuperar, per a determinats aprenentatges, la figura del “mestre” en una determinada
tasca que ensenya, mitjançant l’exemple i la pràctica real, un determinat “ofici” o
activitat.
Demanar, regularment, idees i projectes a la comunitat educativa que es considerin
d’interès per a la formació dels joves. Implicar les persones majors.

Cal una revisió en profunditat del currículum: cal adaptar el currículum als diferents estils
d’aprenentatge i a les capacitats dels individus. Cal saber quins són els continguts desitjables
actualment. Això implica, entre d’altres mesures:




És impossible accedir a tot el saber actual. Els continguts considerats importants van
canviant al llarg del temps. La ciència evoluciona. Cal un canvi del currículum i, en
primer lloc, una important retallada.
Cal adequar el currículum a les capacitats, als estils intel∙lectuals i a les intel∙ligències
dominants, mitjançant una educació més centrada en els individus, sense oblidar
l’ensenyament cooperatiu.

Tenim feina per endavant, però si realment creiem en una educació transformadora haurem d’intentar
a poc a poc fer els canvis que siguin necessaris.
(...)
“Siguis tu el canvi que vols veure al món” (Mahatma Gandhi)
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4.5. Avaluació.
4.5.1. Dels alumnes
Concepte d’avaluació i implicacions.

Durant els darrers cursos el Claustre de mestres del CEIP Francesc d’Albranca ha estat
resseguint un itinerari formatiu orientat cap a la formació en Competències Bàsiques i en el
procés de l’Avaluació1 . Aquesta formació d’equip ens ha de servir per compartir la visió de
l
’avaluació com una eina formadora 
i ens ha d’ajudar a posar en pràctica els instruments que
ens portin a aconseguirho. Compartir la manera d’entendre i d’utilitzar l’avaluació és bàsic
per anar en una mateixa direcció: millorar el procés d’ensenyamentaprenentatge.
Per tant, convé recordar que l’avaluació és un procés de retroalimentació que pretén revisar
fins a quin punt s’han acomplert els objectius prevists i, si cal, reajustarlos per millorar.
Entenem l’avaluació com a contínua, global i integradora. Partirem del que saben els
alumnes, per tenir presents els coneixements previs i poder adaptar la programació docent
al seu nivell. Ens permet també detectar les seves idees prèvies i ens dóna un punt de
partida clar. Gràcies a l’avaluació, durant el procés d’aprenentatge podrem anar modificant i
adaptant la metodologia per tal que els alumnes vagin assolint els objectius fixats.
L’avaluació no només és dels mestres vers els alumnes. Els estudiants poden
progressivament, fer autoavaluació del seu procés d’aprenentatge. També es fa l’avaluació
entre iguals, en la qual no només aprèn l’alumne que és avaluat sinó també aquell qui avalua
(coavaluació).
La finalitat és avaluar els objectius i les competències bàsiques mitjançant els criteris
d’avaluació.
Avaluar competències consisteix a comprovar la capacitat de reorganitzar allò après, per
transferirho a noves situacions i contextos.
Avaluar el grau d’adquisició i desenvolupament de competències és complex. Ser competent
no és només ser hàbil en l’execució de tasques o activitats concretes, sinó ser capaç
d’afrontar, a partir de les habilitats adquirides, noves tasques que impliquin anar més enllà
del que s’ha après fins aquell moment.
Per ferho operatiu, és important establir criteris d’avaluació coherents amb la definició
d’objectius, continguts i activitats que tenen com a referent el desenvolupament de les
competències bàsiques.
Els criteris d’avaluació són referents per dissenyar els instruments i activitats d’avaluació.

Les competències bàsiques

(any 2009/2010), 
L’avaluació com a font d’aprenentatge
(curs 2011/2012),
Avaluar per aprendre
(curs 2012/2013) i 
Els tallers, una situació competencial al centre
(any 2013/2014).
1
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Els instruments d’avaluació són mitjans per obtenir dades sobre les que es prenen decisions.
Han de ser diversos perquè els objectius i continguts d’aprenentatges són de diferents tipus i
també són diversos els estils d’aprenentatge dels alumnes.
Reunions d’equips educatius
Al llarg del trimestre cada mestre tutor es reuneix amb els mestres especialistes i de l’equip
de suport que intervenen al grup classe, per tal de ferne un bon seguiment i per coordinar i
globalitzar les activitats que es pensen dur a terme amb el grup.
Cap a finals del trimestre, l’equip docent es reuneix en sessió d’avaluació. En aquesta sessió
formal els mestres intercanviam impressions sobre dels alumnes i proposam, si cal, noves
pautes d’actuació. Els acords queden per escrit per ferne el seguiment en properes sessions
de l’equip educatiu i per deixar constància dels canvis que es proposen; tota aquesta
documentació és fonamental per disposar d’evidències i materials per si s’ha de fer algun
diagnòstic.
Cada una de les persones que intervenen en un grup duu preparat el que en deim Informe
d’Avaluació i Aprenentatge. Des del mateix mes de setembre, les dates d’aquestes tres
sessions d’avaluació estan marcades dins el calendari de tasques a dur a terme en les hores
d’obligada permanència al centre (dedicació exclusiva).
Cada trimestre la caporalia d’estudis dóna part al consell Escolar del rendiment dels
alumnes. El consell escolar estudia aquests resultats, valora les seves possibles causes i
conseqüències, i si cal proposa mesures de millorament
D’altra banda, el nostre centre educatiu rep els resultats acadèmics dels alumnes que han
començat a l’institut d’Ensenyament Secundari. Aquesta informació ens serveix per analitzar i
reflexionar críticament sobre la nostra tasca docent.
Tenim establerta una línia de contactes amb l’Institut Guàrdia perquè el canvi de d’Etapa
Educativa de primària a secundària sigui el més suau possible. Aquest intercanvi ha de ser
per avançar en una doble direcció:
 en direcció a l’escola: per intentar millorar aquells aspectes que es considerin
mútuament com a claus i fonamentals.
 en direcció a l’institut: per a ajustar, en allò possible, tant en metodologies com també
en altres aspectes clau que siguin considerats mútuament com a importants
(continguts més de caire procedimental i actitudinal).
Els resultats de les proves de l’Avaluació de Diagnòstic2 de 3r. i 6è. ens permeten veure en
quines competències els alumnes surten més preparats i en quines tenen més mancances.
El Claustre fa una anàlisi d’aquests resultats i elabora un Pla de millora per redefinir o
reorientar totes les pràctiques que troba convenients.
2

IAQSE: 
Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears
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4.5.2. De la tasca docent
L’avaluació s’entén com un recurs per a la millora de la tasca docent. En aquest sentit, el
mestre ha de ser capaç de fer auto avaluacions per adaptar, si cal, els materials, la
metodologia i els procediments per tal d’aconseguir els objectius fixats.
A final de curs, l’avaluació i les propostes de millora per al proper any acadèmic queden
convenientment recollides en la Memòria del curs escolar.
Per tal que col∙laborin amb aquesta tasca, feim arribar a les famílies un full de valoració
perquè voluntàriament puguin comentar i donar la seva opinió sobre diferents aspectes
pedagògics i organitzatius del curs escolar.
Les reunions programades dins l’horari d’exclusives destinades a mostrarnos experiències
educatives i a compartir i elaborar situacions d’aprenentatge també ens ajuden a
plantejarnos millores en la nostra tasca docent.
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5. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DEL CENTRE
5.1. Estructura organitzativa
Els òrgans unipersonals de govern els constitueixen la directora, la cap d’estudis i la
secretària. Totes tres treballen de forma coordinada en el desenvolupament de les funcions
que els vénen fixades en la normativa vigent.

Per altra banda, existeixen els òrgans col∙legiats de govern, que són el Consell Escolar i el
Claustre de mestres, presidits per la directora del centre. Al nostre cas, es caracteritzen per
un funcionament democràtic en la presa de decisions.
Es contemplen també altres òrgans de coordinació docent, com són la tutoria, els tres equips
de cicle i l’equip de suport, grups de feina que, de manera regular, es reuneixen per
reflexionar i intentar establir criteris comuns per treballar amb l’alumnat de manera ajustada i
coherent amb l’ideari d’escola.
Així mateix, dotze representants dels alumnes de primària (dos per grup classe), organitzats
en assemblea de delegats, es troben de manera periòdica amb la Cap d’estudis per valorar
activitats comunes del centre i per poder expressar la seva opinió pel que fa a aspectes de
funcionament, participació en projectes, temes de convivència, etc.
L’associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) té la finalitat principal de facilitar la
participació de les famílies en les activitats del centre. La seva funció bàsica és treballar,
conjuntament amb el centre escolar, en l'educació dels seus fills, fomentant així la seva
presència activa.
L'AMPA col∙labora en les activitats educatives del centre i, en concret, planifica i gestiona les
activitats extraescolars.
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5.2. La comunitat educativa: una xarxa de relacions
Des de fa uns anys sembla que hi ha acord a afirmar que l’escola en solitari no pot donar
resposta als reptes complexos de la societat actual. És per açò que sorgeix la necessitat
que l’escola, la família i els diferents agents educatius de l’entorn proper realitzin un treball
educatiu conjunt.
És una tasca de responsabilitat i una visió de la realitat com una xarxa de sistemes, on tots
estam interconnectats. Aquesta xarxa de relacions s’articula entorn del concepte que la
comunitat educativa la formen totes les persones que d’una manera o altra intervenen en
el procés d’ensenyament  aprenentatge. La interacció, la comunicació fluïda i el
compromís amb l’alumnat teixeix aquesta xarxa que va més enllà de l’espai físic del centre
escolar.
És essencial una coordinació entre els diferents sectors de la comunitat educativa. L’equip
directiu vetlla per mantenir i cuidar el vincle entre totes les parts implicades: Conselleria
d’Educació i Cultura, Associació de Mares i Pares, Ajuntament des Migjorn, EMIF, EOEP,
Centre de Professors, ONCE…
Està clar que no n’hi ha prou amb aquestes relacions i els mestres tenen una funció
important de contacte amb diferents institucions i associacions: des de la Biblioteca
municipal, passant pels Serveis Educatius de Sa Xaranga, treballant amb el Fons
Menorquí de Cooperació, col∙laborant amb l’escola infantil Xibit o l’Escola Municipal de
Música, són molts els exemples d’un intent de treball col∙laboratiu en benefici dels nostres
fillets i filletes.
Finalment, no podem deixar de banda relacions puntuals amb vesins, comerciants,
visitants, experts… que fan que l’escola sigui un espai viu on s’hi couen bones receptes
per a enriquir el bagatge i l’aprenentatge d’uns i altres.
5.3. Canals de comunicació escolafamílies.
Les relacions entre l’escola i la família han de ser curoses des d’un bon començament. Si
bé algú pot opinar que la nostra feina com a docents ha de ser amb els alumnes, pensam
que és importantíssim tenir oberts diversos canals de comunicació amb les mares i els
pares per poder compartir la tasca d’educar i, així, esdevenir còmplices en aquest procés
tan important.
Des d’una mirada sistèmica, haurem d’entendre que poc tindrem a fer si no entenem
l’infant com a part d’una xarxa carregada de nexes. El fillet no ve tot sol a l’escola, sinó que
l’acompanyen dins 
la motxilla les vivències i les relacions amb els seus pares, els seus
germans, els seus avis... Les expectatives, els valors, els estils de comunicació, influeixen
en el desenvolupament dels nostres alumnes: per açò és tan important que els acceptem i
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els respectem; només així podrem aproparnos als nostres fillets i filletes i les seves
famílies.
Per tot açò, l’escola tindrà en compte els següents canals de comunicació, l’objectiu dels
quals és facilitar la coneixença i la confiança entre mestres i famílies.
❏ Carta de presentació i convidada al matí de “portes obertes” per conèixer l’aula i la
mestra. Ho solem fer el dia abans de començar el període lectiu / les classes .(Cicle
dels petits)
❏ Reunió inicial d’aula amb les famílies per fer una presentació del curs i parlar de les
novetats i activitats previstes al llarg del curs. Es fa al setembre, procurant que, en els
grups que canvien de tutor, es convoqui abans de començar les classes. De tota
manera, el criteri de cada mestre determinarà com i quan es celebra aquesta reunió.
❏ Reunió d’aula cap al final del primer trimestre o principi del segon. Es parla del
desenvolupament del curs i s’explica algun aspecte concret de la metodologia.
❏ Entrevistes programades amb les famílies de tots els alumnes, almenys el primer i
tercer trimestre. Es lliuren els informes en mà i s’estableix un diàleg entorn de
l’evolució del fillet.
❏ Entrevistes esporàdiques per a tractar de temes concrets (aspectes que ens criden
l’atenció o ens preocupen, seguiment d’alguns processos, intercanvi d’opinions,
assessorament, etc.). Poden ser sol∙licitades tant pel mestre com per la família. Solen
ser els dimarts, entre les 15’30h les 16’30h, encara que aquests dia i hora es poden
baratar.
❏ Contacte diari en les entrades i sortides de l’escola; al cicle dels petits intentam ser
flexibles perquè es facin de manera relaxada, fluïda i natural.
❏ Diada de treballs, amb pares, mares i mestres: per realitzar tasques de manteniment a
l’escola. Acostumam a celebrarla bianualment o quan creiem que les instal∙lacions i
alguns materials de l’escola necessiten una revisió. Aquesta jornada es sol celebrar en
dissabte o diumenge i inclou l’àpat del migdia. Per tant, és una oportunitat privilegiada
per conèixernos tots millor en un ambient distès i de col∙laboració. És una ocasió per
fer palesa la nostra estima cap a l’escola i el nostre compromís amb els fillets i filletes
que l’habiten.
❏ Jornada de Portes Obertes per a totes les famílies. És el dia en què l’escola obre les
portes a tota la comunitat educativa, mostrant tots els espais del centre, així com les
activitats i projectes que hi desenvolupam. L’alumnat és el qui acompanya la família i
va explicant els diferents projectes i activitats que es duen a terme en cada espai. Sol
ferse durant un dimarts capvespre del segon trimestre.
❏ Avís d’informacions puntuals o recordatoris per SMS o per correu electrònic; és un
recurs que ens ofereix la Conselleria d’Educació a través del Gestib 2.0, que anam
incorporant de manera progressiva.
❏ Blocs de cicle, d’especialista o de projectes de centre. Un recurs molt útil i interessant,
perquè tant mares i pares com alumnes poden compartir algunes experiències
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❏
❏

❏

❏

viscudes a l’escola. S’intenta actualitzar amb regularitat i donar l’oportunitat que s’hi
facin comentaris i rebre’n resposta. En alguns cursos són els propis alumnes els qui
fan les intervencions i actualitzen les informacions.
Web de l’escola. Està adreçada a la comunitat educativa de l’escola, però també al
món. La seva principal finalitat és posar a l’abast informació de general d’interès.
Participació de les famílies en tallers o activitats dins l’aula. Especialment al cicle dels
petits estan convidats en qualsevol moment del curs escolar. Poden venir a contar un
conte, fer un taller de cuina, jugar una estona amb noltros, acompanyarnos en alguna
sortida... Als fillets i filletes els agrada molt, i als pares també.
A vegades són les mateixes famílies les que conviden els grups a anar a casa seva:
visitam horts familiars, llocs del terme (ses dues Fonts Rodones, Biniatzem, Binigaus,
Albranxella... L’objecte pot ser fer una feina de camp, part d’un projecte de treball, o
de caire més lúdic, com anarhi a berenar.
……………………………………………………………………………………………..…

El Projecte Educatiu de Centre és, en resum i com a cloenda, un Document que explica la
identitat de la nostra escola i els seus objectius. Ens serveix per orientar l’activitat educativa i
per impulsar la col∙laboració dels diferents membres de la comunitat educativa i una relació
profitosa amb l’entorn.
En definitiva, el PEC és un reflex del que som, un mirall del que volem, una llum per saber cap
on anam... I és que
“L’educació necessita tant de formació tècnica, científica i professional com de somnis i
utopia”
(Paulo Freire)

CEIP Francesc d’Albranca
Es Migjorn Gran (Juny de 2015)
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