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Què ens defineix? 

 
Som: 
* El centre d’Infantil i Primària de Portocolom amb uns 430 alumnes, som un centre de 2 línies amb 4                    

nivells triplicats. 

* Un claustre de 40 mestres. 

* Una escola amb una metodologia de treball activa i respectuosa amb els ritmes i els processos de                  
desenvolupament dels infants.  
* Una comunitat educativa compromesa amb el canvi educatiu. 

 
L’equip pedagògic i les famílies treballam de manera conjunta. Els infants           

també tenen els seus espais de participació en l’assemblea de delegats i            

les assemblees d’aula.  
La conversa diària és l’espai participatiu més important. 

 

 

La mirada cap a l’infant 

L’infant és el centre de l’aprenentatge, el motor del seu propi           

creixement.  

Donam un clima de respecte i confiança per desenvolupar-se         

i assolir autonomia i seguretat. És molt important        

saber establir estrets vincles de relació positius. 

 

 

La inclusió 

La diversitat: 
● Contribueix a enriquir a tot el grup. 

● L’atenció educativa va dirigida a tot l’alumnat, ha d’estar adaptada a les característiques individuals. 

● Implica identificar i minimitzar les dificultats d’aprenentatge i maximitzar els recursos. 
A l’escola s’escolaritzen tots els nins i nines de la localitat: No hi ha escola més especial per a un infant que                      

la del seu poble.  



El català, la llengua vehicular del centre 

El català és la llengua bàsica d’aprenentatge i la que guia tot el procés de la lectoescriptura. 

El castellà escrit s’introdueix a partir del segon curs d’educació primària. 

La llengua catalana és la llengua de relació de l’escola. 

Les festes i celebracions a l’escola 

Per crear vincles afectius i de col.laboració i, ser així, un element de             
cohesió social.  
Conèixer i viure la nostra cultura fa que la valorem i estimem. Creant             

sentiment de pertinença  i arrelament al territori. 

Les festes i celebracions a l’escola les treballam de manera pedagògica.  

Plantejament metodològic 

Els alumnes han de tenir una participació activa en el procés per tal             

d’anar construint coneixement. 

PROJECTES I LÍNIA METODOLÒGICA Projectes comuns 

Metodologia i Organització Comunitat educativa 

Treball cooperatiu    -     Música activa  

Projecte de Biblioteca 

Matemàtiques manipulatives 

Desdoblaments  

Projecte escola ecoambiental       Aules germanes  

Les festes de l’escola -  Projecte de pati  

Projecte escola guapa  -  Sortides escolars  

Projecte d’escola matinera  - Projecte de menjador 

Educació vial   -    Jornades culturals 

Comunitats d’aprenentatge 

Propis d’Infantil Propis d’Educació Primària 

Període d’acollida    -  Ambients d’aprenentatge 

Filosofia 3/18  -  Jocs de pati   -   Hàbits i rutines 

Psicomotricitat   -  Hort i pasteres  -  Racons 

Tallers estimulació llenguatge   -  Espai matemàtic 

Workshop  -   Esport a l’entorn proper 

Racons de llengua i matemàtiques 

Projectes de ciències  -   Parelles lingüístiques  - 

Dinamització lingüística   -  E-twinning 

Acampada i viatge d’estudis - Assemblea delegats 

Som un claustre amb inquietuds- APIMA implicada en el dia a dia de l’escola.-  

Comunitat i escola: famílies, serveis socials, ajuntament, voluntaris… 
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Quin camí seguim? 

 
En el curs 2015/16 iniciam aquest camí amb na Bàrbara Cortès, na Xisca Caldentey i na Xisca Riera com                   
equip directiu. 
 
Partint d’un projecte i, recollint les inquietuds del claustre, iniciàrem un projecte basat en donar una                
atenció educativa de qualitat a tots els infants enriquint, qüestionant i replantejant l’entorn d’aprenentatge,              
els materials i propostes per altres més motivadores i que donin resposta a les necessitats actuals de la                  
nostra societat i dels infants que hi viuen. 
 
Deixant reflectit el procés en la revisió dels documents de centre. 
 
Després de 4 anys de debats pedagògics, presa de decisions, anàlisi del currículum i de la                
metodologia de centre iniciam un projecte que segeuix la mateixa línia na Xisca Caldentey, na Bel Rosselló                 
i na Xisca Riera amb el que volem seguir avançant i millorant com a claustre tenirnt sempre en compte el                    
nostre entorn i comptant amb tota la comunitat educativa. 
 

 
 

La nostra cultura i la celebració de les festes fent partícep a tots: famílies, poble, entitats del                 
municipi,... són un dels pilars de la nostra escola i un mitjà per a fomentar el sentiment de comunitat i per                     
establir vincles de relació i comunicatius de qualitat. 
 
El nostre camí ve marcat per la formació que curs rera curs ens fa ser més conscients de tots                   
els processos i factors que intervenen en l’aprenentatge, del paper de l’adult i de la necessitat de                 
repllantejar-se la nostra tasca dia a dia per seguir millorant. 



La formació rebuda a nivell de claustre i que, en conseqüència, impregna la nostra tasca               

docent és la següent: 

- Acompanyament respectuós 

- Ambients d’aprenentatge a educació infantil 

- Treball cooperatiu (I i II) 

- Ensenyament àrees lingüístiques 

- La presència dels mestres dins de l’aula 

- Visites a centres 

- FIC matemàtiques 

- Formacions específiques de cada especialitat 

- Primers auxilis (Pla d’alerta escolar) 

                                   

Som un equip de mestres amb ganes de seguir avançant i amb molts aspectes per millorar.  

Del nostre dia a dia surten els interrogants i aprenem de les nostres errades i, en especial, dels nins i                    

nines que són l’eix principal de la nostra escola i de la nostra tasca com a educadores. 

I és fent feina en equip com arribam a consensos i anam definint la línia de centre. Els                  

aspectes pedagògics, organitzatius, curriculars… es tracten als equips de cicle, i equip de             

suport, els dinamitza i condueix la comissió de coordinació pedagògica i es defineixen             

finalment als claustres. 

Es comparteixen i es recolleixen aportacions als Consells escolars. 
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Volem ser una escola… 

 

On els protagonistes siguin les nines i els nins 

 

Que dugui als nostres infants a assolir competències emocionals. 
 

Amb una prioritat màxima: potenciar el millor de cada infant. 
  

Participativa: La nostra escola es construeix entre tots i 

 
 
 
 
 

Il·lusionada: en aprendre a aprendre tots plegats i els uns dels altres. 

 

Verda i sostenible:  tenir cura del nostre planeta i dels seus recursos és cosa de tots i totes. 

 

Acollidora, on la diversitat sigui un repte enriquidor i no un obstacle. 

 

 



  
 

  

Motivadora, que desperti l’interès per aprendre. 

 

Activa i que provoqui una actitud davant del món que          
afavoreixi: 
fer-se preguntes, formular hipòtesis i cercar      
respostes. 

 
 
 

 

Que potenciï valors de solidaritat, tolerància, esforç, coeducació, respecte,         
responsabilitat, i il·lusió. 

 

 
 

 

Creativa, a través de les arts que fomenti la diversitat de respostes a diferents reptes. 
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Reptes i preguntes per seguir endavant 

 
 

- Seguir amb els debats pedagògics per arribar a acords i fonamentar la nostra resposta educativa. 
- Seguir formant-nos. 
- Aprofundir en estratègies d’avaluació i definir tot el que l’envolta. 
- Fer més presents en el dia a dia els acords de claustre (metodologia, repartiment continguts…) 
- No deixar de fer-nos preguntes, d’observar, de replantejar i reorganitzar tot el que faci falta per ser 

una escola millor. 
 

Quan molts somien junts, el somni esdevé realitat…  


