Us presentem el Projecte Educatiu de la Llar d’Infants i de l’escola ACIS Artur Martorell, aquest
curs la pandemia ha fet que algunes de les accions que aquí us ensenyem les hagim modificat.
Posem al centre de la nostra accio educativa la seguretat i la salut de tota la comunitat educativa
i seguim apostant per uns aprenentatges de qualitat i que arribin a totes les nenes, els nens, les
noies i els nois que formen part de la nostra escola.
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PRESENTACIÓ

L’ACIS Artur Martorell es una escola concertada amb un Projecte de continuïtat des
de la Llar d’Infants fins a 4t d’ESO.
Som una escola d’una línia educativa que acull nens i nenes des que son nadons fins
al final de l’ensenyament obligatori; situats en dos edificis molt propers: Educacio
Infantil a l’edifici del Carrer Miquel dels Sants Oliver, 4 i l’Educacio Primaria i
Secundaria a la Masia de la Plaça Can Baro, 1-3.

Ens definim com una escola petita, propera, familiar, de barri, acollidora, oberta
a tothom, catalana, social, activa, participativa i veritablement inclusiva.
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CARÀCTER PROPI
Som una escola catalana perque des dels nostres orígens considerem que
l’aprenentatge de la llengua propia de Catalunya, de la cultura i de les nostres
tradicions es un principi cohesionador per a la gent del país i per a la gent que ha
arribat a Catalunya.
Entenem, tambe, que la riquesa que aporten llengues i cultures diverses del nostre
alumnat es un be i una font d’enriquiment per a la comunitat educativa.

Som una escola acollidora, petita, propera, aixo fa que l’atencio sigui en tot l’alumnat
veritablement individualitzada, amb un seguiment personalitzat de tots els nens,
nenes, nois i noies. Creant un clima i entorn de confiança que provoca que el nostre
alumnat se senti acollit, fet que possibilita unes millors expectatives d’aprenentatge.

El seguiment individualitzat i personalitzat no es, obviament, nomes academic;
l’educació integral del nostre alumnat es un element mes de la filosofia del nostre
centre.

Treballem per a fer creixer nens i nenes que esdevinguin homes i dones competents
socialment. El vincle emocional que cerquem amb tot l’alumnat es possible gracies
a un claustre implicat en el tipus d’escola on exerceix docencia, una intensa activitat
tutorial i un equip directiu que treballa sempre seguint la filosofia inicial de la
Fundacio ACIS, tot adaptant-la al moment present.
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Som una escola activa perque busquem un aprenentatge vivencial i significatiu
dins i fora de l’aula, aprofitant des de sempre, les moltes ofertes educatives que ens
ofereix el barri, la ciutat de Barcelona i el país. Entitats del barri, Cosmocaixa,
CaixaForum, sortides mediambientals, Palau de la Musica, Liceu, Museus, Teatres,
Parc del Guinardo, Parc de Collserola, itineraris per a coneixer la ciutat...formen part
del nostre currículum escolar.

Som una escola activa perque no oblidem la renovació pedagògica – que l’escola
porti el nom d’Artur Martorell es tota una declaracio d’intencions -, podeu trobar dins
el Projecte Educatiu de Centre: la consolidacio i potenciacio de l’ensenyament
competencial i el treball per projectes a totes les etapes educatives; tot
incrementant dinamiques com el treball cooperatiu, l’aprenentatge entre iguals,
intervencions dins l’aula...que cerquen alumnes actius que fan una escola del tot
activa, viva i dinàmica.

Som una escola de caràcter social. Des dels seus orígens, la funcio de l’escola ACIS
Artur Martorell ha estat educativa pero tambe social. Hem estat i seguim essent una
escola veritablement inclusiva, oberta a tothom, on treballem per una igualtat
d’oportunitats real pel nostre alumnat. Per a fer possible l’equitat, des dels inicis de
l’escola, l’atenció a la diversitat ha estat una de les nostres característiques i, des de
la nostra modestia, pensem que un dels nostres punts forts. Agrupaments flexibles en
les materies instrumentals, adaptacions curriculars, programes individualitzats,
tutories individualitzades, atencions individualitzades, intervencions dins l’aula,
deteccio precoç, treball amb xarxa amb altres entitats...per a aquells alumnes que així
ho necessitin, pero sense oblidar mai aquell alumnat que mostra potencial academic
i cal acompanyar-los per assolir l’excel·lencia. La concessio de la Creu de Sant Jordi
l’any 2017 es un reconeixement a aquesta tasca.
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Som una escola participativa i ho volem ser cada vegada mes; som conscients que
formem ciutadans i ciutadanes implicats socialment, i per aixo busquem la
col·laboracio de l’alumnat en el Projecte Educatiu de Centre, participant en la
Comissio d’Escola Sostenible, en activitats d’ensenyament- aprenentatge, en el
Consell Escolar; implicant a les famílies en l’educacio dels seus fills i filles; treballant
amb la complicitat de l’AMPA; implicant-nos en la vida del barri i obrint mes l’escola
al barri, exemples son quan passegem els nostres Gegants pels carrers de Can Baro
per les Festes de la Merce, quan fem la Rua de Carnestoltes o quan hem fet possible
el Camí Escolar que ajuda a la millora de deficits del barri.

Som una escola de barri i per al barri perque considerem que una funcio important
de l’escola es implicar-se i ser part important de la vida del barri de Can Baro. Pensem
que l’escola ha de ser una entitat oberta, viva, que treballi en xarxa amb les entitats
del barri i de la ciutat.
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SOM UNA ESCOLA QUE SENSE OBLIDAR MAI LA PART ACADÈMICA, TREBALLEM
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CONSCIENCIACIÓ SOCIAL PERQUÈ SABEM QUE SI L’EDUCACIÓ NO ÉS INTEGRAL,
NO ÉS EDUCACIÓ.
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PROJECTE EDUCATIU
El Projecte Educatiu de Centre de l'escola ACIS Artur Martorell es fonamenta en sis
pilars, a l'entorn dels quals organitzem totes les actuacions. Els sis pilars del Projecte
Educatiu de Centre son:

•

L'adquisicio d'uns APRENENTATGES FERMS per part de tot l'alumnat: els
nens i nenes, nois i noies com a centre i part activa del proces d’aprenentatge.

•

L’EDUCACIÓ INTEGRAL de l’alumnat per a que esdevinguin ciutadans i
ciutadanes competents socialment.

•

L’educacio en la IGUALTAT D’OPORTUNITATS i el RESPECTE envers els altres.

•

La participacio, implicacio i compromís de tota la comunitat educativa en la
vida de l'escola com a valor intrínsecament DEMOCRÀTIC.

•

La LLENGUA CATALANA com a llengua vehicular, d’aprenentatge i el
coneixement de la cultura propia com a principi cohesionador.

•

L’educacio en uns VALORS de caracter UNIVERSAL.
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EIXOS EDUCATIUS

Atenció personalitzada envers l’alumnat.
-

Ambient d’aula i d’escola acollidor i molt proper, on l’alumnat se sent
acollit.

-

Accio tutorial potent com a element fonamental en l’acompanyament, el
seguiment i l’orientacio de l’alumnat.

-

La Comissio d’Atencio a la Diversitat per tal de detectar i atendre l’alumnat
amb dificultats.

-

Desdoblaments, intervencions dins l’aula, grups flexibles, grups
d’ampliacio i de reforç, atencions individualitzades i en petit grup.

Relació propera i continuada amb les famílies.
-

Comunicacio fluída amb famílies.

-

Entrevistes amb les famílies sempre que s’escaigui.

-

Informes i avaluacions trimestrals.

-

Reunions pedagogiques informatives a tots els cursos, i especialment per a
P3, 1r de primaria, 1r d’ ESO i 3r d’ESO.

Proposta d’aprenentatges significatius i vivencials.
-

Projectes d’ensenyament- aprenentatge competencials.

-

Les sortides, les colonies, la celebracio de festivitats, i els treballs de síntesi,
projectes de recerca i treball interdisciplinari, vinculats al currículum.

-

Activitats d’ensenyament- aprenentatge compartits entre etapes.

-

Treball per projectes en totes les etapes educatives.

-

Treball per racons a infantil.
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Participació activa en la vida social i cultural de l’escola i el barri.
-

Comissio Social de centre.

-

Comissio de Convivencia.

-

Participacio en el programa Escoles Sostenibles coordinat per
l’Ajuntament.

-

Participacio en els Programes de Prevencio de la Guardia Urbana i Mossos
d’Esquadra.

-

Participacio dels Educadors/es de Carrer en el Programa d’Accio Tutorial

-

Preparacio i celebracio de la Setmana Cultural de Sant Jordi.

-

Preparacio i celebracio de Festes obertes al Barri: Festes de la Merce,
Carnestoltes, Cursa de Can Baro...

-

•

•

Servei comunitari de 4t d’ESO en entitats del barri.

Projecte d’educació emocional del nostre alumnat.
-

Eix primordial del Pla d’Accio Tutorial.

-

Treball continuat de competencia social.

-

Treball cooperatiu.

-

Projectes transversals.

-

Raco de la calma a infantil.

-

Activitats d’ensenyament- aprenentatge compartides entre etapes.

-

Activitats d’ensenyament-aprenentatge entre iguals.

Projecte lingüístic: català, castellà, anglès i francès:
-

Iniciacio a la llengua anglesa des de l’etapa d’infantil.

-

Grups reduíts.

-

Aula d’acollida.

-

Materia de musica impartida en angles a partir de 4t de primaria i fins a 3r
d’ESO.

-

Frances com a materia optativa de Secundaria.
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•

El nostre país, la nostra ciutat i les tradicions: La Mercè, Santa Cecília,
Nadal, Sant Jordi, Certamen Literari, Sant Ponç…

•

-

Treball comu entre les etapes.

-

Col·laboracio i participacio dels diferents estaments de l’escola

-

Fem xarxa amb el barri

Integració de les competències digitals en el procés d’ensenyamentaprenentatge.
-

•

Entorn virtual d’aprenentatge: G- Suite for education

L’activitat física, l’educació musical, l’educació visual i plàstica i
l’expressió

en

totes

les

seves

vessants

com

a

elements

de

desenvolupament personal integrats en les activitats d’ensenyamentaprenentatge.

A LA NOSTRA ESCOLA EDUQUEM PER A QUE L’ALUMNAT ESDEVINGUI:

competent
socialment

dialogant

respectuós

autònom

crític

responsable

sensible

creatiu
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Treballem per a fer persones competents socialment, dialogants i respectuoses
envers els altres i la societat. Formem persones autonomes i responsables amb
iniciativa, tot fomentant l’esperit crític i solidari.
Nois i noies que treballin de forma rigorosa i exigent, alhora que desenvolupin la seva
sensibilitat i creativitat; obertes al mon i identificades amb el seu país, la seva llengua,
la seva cultura i els seus costums.

A la nostra escola treballem per a crear un ambient proper i familiar, tot compartint
el dia a dia escolar i així, coneixer i acompanyar el nostre alumnat durant tota la seva
etapa educativa.
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COMENCEM L’ESCOLA:1r CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
El primer cicle d’Educacio Infantil (0-3 anys) es una etapa molt especial, que marca
un punt important en l’evolucio i el creixement dels nens i nenes. Per aixo, cal cuidarlos, mimar-los i extreure’n el maxim profit. La família i l’escola han d’unificar criteris
per a donar eines als nens i nenes i així, facilitar el seu desenvolupament.

Aquesta etapa esta formada per tres classes diferents, on cadascuna destaca per les
seves particularitats, pero les tres treballen els habits i les rutines diaries que tot nen
i nena ha d’assolir al final de l’etapa.

Es en aquesta primera etapa educativa on treballem per a desenvolupar les
capacitats. Al llarg de l’etapa d’educacio infantil, es van potenciant les capacitats
motrius, cognitives, emocionals, d’equilibri personal, relacionals, d’insercio i actuacio
social; respectant sempre el ritme evolutiu dels nens i nenes.
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LACTANTS:MARIETES

El primer any de vida dels nens i nenes esta ple de canvis i adaptacions. L’infant mira,
observa, intenta, cau, repeteix... Apren a aixecar el cap, a mirar enlaire, a posar-se
bocaterrosa, a seure, a gatejar, a picar de peus, a descobrir les seves extremitats i al
final, aconsegueix posar-se dret!

A la nostra escola ajudem els nens i nenes a creixer a traves de l’estimulació amb
objectes, del contacte físic i visual, fent-li jocs de falda, massatges, posant-li musica,
jugant amb miralls, proposant paneres dels tresors...
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1r CICLE INFANTIL.1 any: POLLETS

El segon any de vida dels nens i nenes es totalment diferent, ho veuen des d’una altra
perspectiva: la vertical. Necessiten descobrir tot el que els envolta a traves dels sentits
i jugar a l’assaig – error. Observen, toquen i proven tots els objectes que estan al seu
abast.

Per aixo, els proposem activitats de manipulació i d’experimentació: paneres dels
tresors, joc heurístic, psicomotricitat, massatges, contes i representacions, cançons i
danses, instruments de musica, iniciacio en les festes culturals catalanes.

Cap a finals d’aquest curs comença a estar present el control d’esfínters, una etapa
plena de sensacions en la que educadores, pares i mares acompanyen a l’infant.
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1r cicle infantil. 2 anys: PINGÜINS

En el tercer any de vida, el raonament i llenguatge tenen un paper molt important
que els ajuda a poder guanyar molta mes autonomia, juntament amb l’habilitat
motriu. Tambe, cal recordar que en aquest any s’acaba de consolidar el control
d’esfínters.
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COM TREBALLEM: PROPOSTA PEDAGÒGICA
Per a que tots els nens i nenes puguin anar desenvolupar totes les capacitats, la
proposta pedagogica de l’ACIS es vincula en el joc, la manipulacio i l’experimentacio.
Així doncs, despres d’acabar aquesta etapa 0-3, els nostres nens i nenes hauran
treballat activitats com :

joc
heurístic

llengua
anglesa

treball
cooperatiu

festes
culturals

psicomotricitat

música

colors

joc simbòlic

massatges
treball a
l'hort
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PROJECTES
RACÓ DEL
DIÀLEG A
TRAVÉS
DELS
COIXINS

LA
MASCOTA
VIATGERA

LA MALETA
DELS
CONTES
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SORTIDES I EXCURSIONS
CONCERT DE NADAL
ANEM A
BUSCAR EL TIÓ

JOCS FLORALS

TEATRE
SORTIDA DE
FINAL DE CURS
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SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
El segon cicle d’educació infantil (cursos de P3, P4 i P5) té com a objectiu principal
l’assoliment d’unes capacitats motrius, cognitives, emocionals, relacionals i
d’inserció i actuació social.

L’assoliment gradual d’aquestes capacitats ha de permetre que durant l’etapa de
primària i secundària, els vostres fills i filles assoleixin les competències bàsiques
al finalitzar els estudis obligatoris.

Aquestes capacitats que els vostres fills i filles han d’anar assolint durant l’etapa
d’infantil es desenvolupen entorn a quatre eixos:

1. Aprendre a ser i actuar d'una
manera cada vegada més autònoma

2. Aprendre a pensar i a comunicar

3. Aprendre a descobrir i tenir
iniciativa
4. Aprendre a conviure i habitar el
món
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Per a treballar, potenciar i consolidar aquestes capacitats, la proposta pedagògica de
la nostra escola gira entorn de tres àrees de coneixement que integren totes les
capacitats:

DESCOBERTA
DE L'ENTORN
COMUNICACIÓ
I
LLENGUATGES

DESCOBERTA
D'UN MATEIX

PROPOSTA
PEDAGÒGICA
ACIS
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Àrea de la descoberta d’un mateix, treballem aspectes relacionats amb l’autoconeixement, les emocions, el joc i el moviment, els hàbits i l’autonomia.

Àrea de la descoberta de l’entorn, ajudem als infants a elaborar explicacions sobre
objectes, situacions d’allò que els interessa. Treballem l’exploració de l’entorn;
l’experimentació, la interpretació; i en darrer terme, el raonament i la representació.
En aquesta àrea hi trobem la matemàtica, que és l’eina que els ajuda a conèixer
l’entorn quan quantifiquem, mesurem, comprovem...

Àrea de comunicació i llenguatges, hi ha diferents formes d’expressió, el llenguatge
verbal i no verbal com la música, la plàstica. Encaminem als infants a què vagin
adquirint interès pel procés de descoberta i comprensió del funcionament del codi
escrit. L’assoliment d’aquestes capacitats s’aconsegueixen al treballar l’observació,
l’escolta activa, l’experimentació, l’expressió oral, la interpretació, la representació i
la creació.
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COM TREBALLEM: PROPOSTA PEDAGÒGICA

Totes les activitats a infantil les fem primordialment de manera manipulativa,
mitjançant el joc. Els nens i les nenes aprenen jugant. El joc els ajuda a anar formantse, partim del joc per iniciar nous aprenentatges i noves capacitats. És molt important
manipular durant tot el cicle, però sobretot a P3.
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A l’etapa d’educació infantil, la proposta pedagògica es basa en el treball per
projectes; pensem que aquesta dinàmica d’aula potencia l’assoliment de les
capacitats que els nens i nenes han d’assolir i també col·loca els fonaments per a
treballar de forma coherent l’assoliment de les competències bàsiques en les etapes
de primària i secundària.

Una altra aspecte clau en aquesta etapa és fer-los pensar: han d’aprendre a fer
hipòtesis, han de pensar què pot passar i què és el que ha passat. Procurem no donar
la resposta nosaltres, volem que els vostres fills i filles siguin els que hagin de pensarla i que, a vegades, trobin més d’una resposta. Alumnes actius com a base del nostre
projecte pedagògic.

En aquesta etapa introduïm el nen i la nena en el món de l’escriptura i la lectura.
Comencem des de P3 amb els seus noms, amb paraules properes a ells i elles. A P5, és
el moment més intens, ja que s’introdueixen dins del món de les lletres. És un procés
que s’inicia a Educació infantil i finalitza al Cicle Inicial de Primària. Cada nen i nena
tenen el seu ritme i evolució, i això s’ha de respectar, ja que depèn de la maduració de
cadascú. No tots acaben llegint al mateix moment. Cal respectar els ritmes
d’aprenentatge, tenint present que l’equip d’Atenció a la Diversitat treballa per a la
detecció precoç de determinats aspectes que puguin alentir en excés els
aprenentatges i posar-hi eines per millorar.
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ALTRES PROPOSTES PEDAGÒGIQUES

Cada curs i durant un trimestre, des d’Educació Infantil fins a Cicle Inicial de Primària,
es realitza un monogràfic de plàstica. Treballem un autor (Casas, Gaudí, Miró,
Picasso, Tàpies) o bé ho fem a partir d’un tema (Romànic,La mirada, Egipte...).

A partir de P3, introduïm la llengua anglesa, a través del Mètode Artigal. Aquest
mètode innovador per l’aprenentatge de les llengües estrangeres a Educació Infantil,
està basat en contes senzills, on són els nens i les nenes els qui hi participen d’una
forma activa. Tal i com diu Artigal: “Les llengües no s’aprenen primer, i s’usen
després. S’usen i és aleshores quan s’aprenen. És a dir, s’aprèn a parlar, parlant”.
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Realitzem sortides al llarg del curs per motius de treball o bé de caràcter lúdic: teatre,
audicions, tió, tardor....

La nostra Escola està dins del Projecte d’Escoles Sostenibles (Agenda 21), aquest és
un projecte de sostenibilitat i de respecte del medi ambient. Apostem per una escola
sostenible, i treballem amb els nostres nens i nenes per a què en preguin consciència,
reciclant, reutilitzant materials....La classe de P3 té un petit hort, on de manera
setmanal es rega i on tots participen en el seu manteniment; els grups de P4 i P5 el
tenen a l’entrada de l’escola.
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COMENÇA UNA NOVA ETAPA: EL CURS DE P3

L’objectiu del parvulari és ajudar, com dèiem al començament, als infants en el seu
desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu.

L’educació dels infants s’inicia a la pròpia família; és on es fan els primers
aprenentatges. Quan els nens i les nenes entren en el món escolar, la responsabilitat
és i ha de ser compartida. Per això, cal un lligam escola i família, on els nens i les nenes
se sentin segurs i acompanyats en el seu desenvolupament. El projecte pedagògic de
l’ACIS d’escola molt propera amb un tracte individualitzat envers els nens i nenes i
un tracte molt directe amb pares i mares ajuda a assolir aquest primer gran objectiu.
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En aquesta etapa els nens i les nenes van trobant el seu lloc; per part de les mestres
se senten acollits, acceptats, es creen vincles amb ells. Pas a pas van desenvolupant
eines i recursos per a conèixer el món que els envolta, i nosaltres - mestres, pares i
mares- som importants en aquest procés: els hem d’anar donant confiança i
seguretat, els hem d’animar a fer, ens hem de comunicar...Es van fent més autònoms
i en aquest procés els hem d’ajudar i estimular, donant-los, com dèiem, confiança.
Dels 3 als 4 anys, l’adquisició de vocabulari és molt gran i això fa que tinguin molta
curiositat per les coses que els envolten, i les preguntes i inquietuds siguin cada cop
més habituals, i amb ganes que els adults els donem una resposta que pugui satisfer
la seva curiositat. És un moment on hem de tenir molta paciència, i cal sempre, donar
resposta.
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La fantasia i imaginació tenen un paper important ja que es desenvolupa de manera
molt visible, sobretot amb el joc. Moltes vegades els costa diferenciar la realitat de la
fantasia. En aquesta edat, la por pot començar a fer la seva aparició. És aquí on els
adults tenim un paper molt important; els nens i nenes confien en nosaltres, i som
nosaltres qui els hem de donar seguretat per a poder superar els seus petits temors.

SERVEIS DE L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL

Servei
d'acollida

matinal

de 8 a 9h

tarda de
17 a 18h
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SERVEI DE MENJADOR
CUINA
PRÒPIA

MENÚ
DONEM
ASSESSORAT POSSIBILITAT UNA PEÇA
MENÚ
PER
DE
SALUDABLE I
DE FRUITA
DIETISTES I CARMANYOEQUILIBRAT
PER
LA A P1
NUTRICIONIS
ESMORZAR
TES
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PISCINA

De P4 a 4t de primària dins horari escolar

Es realitza al Club Natació Catalunya

Activitat inclosa en la quota

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
• ORGANITZADES PER L'AMPA

ANGLÈS
CASALS I CASALETS

• Oferim casalets durant les jornades intensives del mes de juny i casals
d’estiu durant el mes de juliol per al segon cicle d’Educació Infantil.
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L’ETAPA DE PRIMÀRIA
L’etapa de primaria va adreçada a nens i nenes en edats compreses entre els 6 i 12 anys
i s’estructura en 6 cursos que els distribuím en 3 cicles (Cicle Inicial, Cicle Mitja i Cicle
Superior).

Aquesta etapa integra el concepte de competències bàsiques com a eix del
currículum i fixa que l’adquisicio de les competencies es el referent basic de l’accio
educativa.
Les competencies basiques son l’eix vertebrador del proces educatiu. El currículum
orientat a l’adquisicio de competencies estableix que la finalitat de l’educacio
obligatoria es aconseguir que els nens i les nenes adquireixin les eines necessaries per
a entendre el mon i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en
la societat plural, diversa i en canvi continuat on vivim.
Un currículum per competencies significa ensenyar a aprendre i potenciar el seguir
aprenent al llarg de tota la vida.
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Les competencies basiques que els nens i nenes han d’anar assolint al llarg de l’etapa
son:

COMPETÈNCIES
BÀSIQUES

TRACTAMENT DE
LA INFORMACIÓ I
COMPETÈNCIA
DIGITAL

AUTONOMIA I
INICIATIVA
PERSONAL

MATEMÀTICA

CONEIXEMENT I
INTERACCIÓ AMB
EL MÓN FÍSIC

APRENDRE A
APRENDRE

COMPETÈNCIA
SOCIAL I
CIUTADANIA

COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA
AUDIOVISUAL

ARTÍSTICA I
CULTURAL

Les competencies basiques es treballen en totes les arees del currículum i les
arees del currículum s’organitzen en ambits de coneixement.
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ÀMBITS DE CONEIXEMENT I LES ÀREES CORRESPONENTS:

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
LLENGUA CATALANA I LITERATURA

LENGUA CASTELLANA I LITERATURA

LLENGUA ANGLESA

ÀMBIT MATEMÀTIC
MATEMÀTIQUES

ÀMBIT EDUCACIÓ SOCIAL I VALORS
ÈTICA I CULTURA DE LES RELIGIONS

ÀMBIT D' EDUCACIÓ ARTÍSTICA
MÚSICA

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

ÀMBIT MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL
MEDI SOCIAL

MEDI NATURAL

ÀMBIT D'EDUCACIÓ FÍSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
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Proposta pedagògica

En els darrers cursos, el Projecte Pedagogic de l’escola ACIS Artur Martorell, d’acord amb
el currículum del Departament d’Educacio, proposa la consolidacio de practiques
educatives del nostre PEC (Projecte Educatiu de Centre) i la introduccio de noves
dinamiques metodologiques en les activitats d’ensenyament/aprenentatge dels vostres
fills i filles.
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Les característiques principals de la metodologia emprada a l’etapa de primaria que
estem potenciant son:

L’autonomia dels
nens i nenes i
que siguin els
protagonistes del
seus
aprenentatges

L’equip de
mestres que
acompanya en
l’assoliment dels
aprenentatges:
proposant,
preguntant,
regulant...

Tasques que
comportin l’ús
d’habilitats
cognitives de
complexitat
variada

Treballar cada
vegada més de
manera
integrada, no
fragmentant per
àrees de
coneixement

Fomentar la
metacognició,
l’ aprendre a
aprendre, tenint
en compte el
procés, i no
només els
resultats finals

L’expressió oral
per a generar
noves idees,
preguntes i
hipòtesis,
organitzar la
informació...

Tasques que
continguin molts
elements
d’indagació i recerca
per a aplicar els
coneixements
adquirits, tot fent
més preguntes que
no pas donant
respostes.

Treballar en
equip, tot i que
sempre es
busquin espais
de recerca i
reflexió
personals.
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El canvi d’etapa. De la Llar a la Masia

El pas de la Llar (Ed. Infantil) a la Masia (Ed. Primaria) es un moment un xic delicat
i alhora il·lusionant per als nens i nenes d’aquesta edat. Implica un canvi de
professorat, d’alguns companys, de diversificacio de materies, activitats... i
sobretot, d’espai.
Aquests canvis desvetllen dubtes, pero tambe il·lusions davant una experiencia
nova i suggeridora. L’escola Artur Martorell ha programat un seguit d’activitats
d’acolliment per tal que els nens i nenes s’adaptin el millor possible.

37

Informar a les famílies i explicar-vos què us
ofereix el nostre centre i la nova etapa, a
partir de reunions periòdiques. Possibilitat
d’una entrevista amb els pares i mares que ho
desitgin per donar-vos les explicacions
necessàries.

Rebre dades i informació del nou alumnat per part
de la nova tutora. Establiment d’una reunió amb el
tutor/aa dels curs anterior. Assistència dels o de les
tutores de P5 i de 1r de primària a les sessions
d’avaluació final de P5 i del primer trimestre de 1r
de primària.

Els primers dies, la tutora presenta l’equip de
mestres, les matèries... S’explica la dinàmica de
1r de primària i també es realitza una avaluació
inicial per valorar la situació curricular dels nens
i nenes, i començar així el curs a partir del punt
on es troben en aquell moment.

Dinamització de l’activitat dels “padrins”,
en la qual un alumne/a de 6è acull i
acompanya durant tot el curs els nens i
nenes de 1r de primària.

Activitats prèvies comunes entre els
alumnes de P5 i 1r i 2n de primària:
sortides i projectes compartits, festes
celebrades conjuntament...
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L’avaluació a primària
L’avaluacio es un dels principals components de l’accio educativa. La seva finalitat
es la recollida sistematica d’informacio sobre el proces i resultats d’aprenentatge,
la seva analisi continuada i la presa de decisions orientada a la millora de resultats.

L’avaluacio es un instrument per orientar l’alumne/a i l’equip de mestres, un mitja
de millora constant dels seu processos d’ensenyament - aprenentatge.

A l’Etapa d’Educacio Primaria l’avaluacio es:

Individualitzada: és
a dir, realitzada
sobre la base del
desenvolupament
de cada alumne/a

AVALUACIÓ.
CANVI DE
PARADIGMA
Integradora dels
resultats obtinguts
en relació amb els
diferents tipus de
continguts
(conceptes,
procediments i
actituds)

Contínua: posant
l’èmfasi en el propi
procés d’aprenentatge,
més que no pas en els
resultats finals
d’aquest procés;
integrant processos
d’autoavaluació i de
coavaluació
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Aproximadament un mes abans de cada avaluacio, l’equip de mestres que
participa a cada cicle es reuneix per fer un seguiment del grau d’assoliment dels
objectius i s’utilitza aquesta informacio per anar orientant academicament els
nens i nenes. En cas necessari es fa partícip la família per tal de cercar les
decisions mes adients.

L’escola informa els pares i mares, una vegada per trimestre, de les decisions
preses per l’equip de mestres i professorat sobre el proces d’aprenentatge de
cada alumne/a. Aquesta informacio es comunica per escrit mitjançant un butlletí
on consten:

QUALIFICACIONS

COMENTARIS

Les qualificacions obtingudes en cada ambit d’aprenentatge en el trimestre.
S’expressen en termes d’Assoliment Excel·lent, Assoliment Notable, Assoliment
Satisfactori i No Assoliment.
Un conjunt de comentaris que ajuden a comprendre el proces seguit durant el
trimestre i complementen la qualificacio anterior. Aquests comentaris es refereixen al
proces global de l’alumne/a.
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Sortides i horari escolar

- Sortides:
Considerem que les sortides tenen un important valor educatiu, ja que fomenten la
convivencia, permeten treballar actituds i valors que a l’aula no es poden treballar
amb la mateixa intensitat... es per aixo que demanem a les famílies que vetllin per
l’assistencia de tot l’alumnat.

Tambe es realitzen convivencies de 2 dies (1 nit), les quals signifiquen tenir una
oportunitat unica per compartir i conviure en ambits i espais que el dia a dia de
l’escola no permeten. Als cursos de Cicle Superior hi van 3 dies (2 nits).

- Horari Escolar:

Tots l’alumnat de l’etapa de primaria te classe de dilluns a divendres de 9h a 13h del
matí i de 15h a 17h de la tarda. L’entrada a l’escola s’ha de fer amb el maxim de
puntualitat.
Veure Pla d’Organitzacio de Centre (a l’espai web) per veure les entrades i sortides
de cada un dels grups.
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SERVEIS DE L’ETAPA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Servei
d'acollida

matinal
de 8 a 9h

SERVEI DE MENJADOR
CUINA PRÒPIA

MENÚ SALUDABLE I
EQUILIBRAT

MENÚ ASSESSORAT
PER DIETISTES I
NUTRICIONISTES
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PISCINA

De P4 a 4t de primària dins horari escolar

Es realitza al Club Natació Catalunya

Activitat inclosa en la quota

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
•ORGANITZADES PER L'AMPA

GIMNÀSTICA RÍTMICA
MÚSICA
ANGLÈS
JUDO
TEATRE
FUTBOL

CASALS I CASALETS

• Oferim casalets durant les jornades intensives del mes de juny i casals
d’estiu durant el mes de juliol
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L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

L’organització curricular de l’ESO

L’Educacio Secundaria Obligatoria va adreçada als nois i noies en edats compreses
entre els 12 i 16 anys i s’estructura en 4 cursos autonoms. Aquesta etapa d’estudis
obligatoris te com a objectius principals:

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
consolidar i
ampliar la
formació
instrumental
d’Educació
Infantil i
Educació
Primària

COMPETÈNCIES

fomentar
gradualment
l’autonomia
personal

completar una
formació social,
on la tutoria té
un paper molt
destacat en
l’orientació
personal,
educativa

ACONSEGUIR

CLAU

16 OBJECTIUS
GENERALS

CADA MATÈRIA

COMPETÈNCIES
BÀSIQUES

assolir unes
competències
CLAU

MATÈRIES

S’AGRUPEN EN
ÀMBITS DE
CONEIXEMENT

CONTINGUTS CLAU

GRADACIÓ DEL
NIVELL
D’ASSOLIMENT DE
LA COMPETÈNCIA
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Les competencies basiques es treballen en totes les arees del currículum i les arees
del currículum s’organitzen en matèries. Als cursos de 1r, 2n i 3r trobem matèries
obligatòries anuals, que es cursen a un ritme de 4, 3, 2 o 1 hora de dedicacio
setmanal, i tambe matèries optatives amb una dedicacio de 2 hores setmanals
durant un quadrimestre.

Aquestes matèries optatives son de l’area de l’Educacio Física, Educacio Visual i
Plastica, Tecnologia, Tutoria (tecniques d’estudi), Llengua estrangera, catalana o
castellana; es treballen arees que es volen reforçar.
Aquest curs estem oferint: Frances, Tecniques d’Estudi, Pales i raquetes, Acistuber,
Disseny assistit per ordinador, Teatre, Gegants 2.0, Iniciacio al rugbi.

A 4t d’ESO totes les materies son anuals; l’oferta de materies optatives es mes gran ja
que hi ha menys materies obligatories. Son materies que es vinculen ja a l’orientacio
de futur: biologia i geologia, tecniques de laboratori, llatí, física i química, tecnologia i
educacio visual i plastica; tambe tenen tots els alumnes una materia compactada
d’una hora setmanal, tecniques de laboratori.

A final dels cursos de 1r, 2n i 3r l’alumnat ha de realitzar el Treball de Síntesi. Aquest
treball esta format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge pensades
per a comprovar si han assolit, i fins a quin punt, les competencies que es demanaven
en els objectius generals de les diferents arees, així com les competencies
transversals.

Es un moment per demostrar l’autonomia personal, la capacitat d’organitzacio, la
cooperacio i col·laboracio en un grup de treball. Aquests Treballs de Síntesi tenen com
a eix de treball la ciutat de Barcelona.
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1r d’ESO: La ciutat de Gaudí: comencem amb
un lloc emblemàtic i alhora proper a l’escola, el
park Güell, que ens permet iniciar als nois i
noies en aquest tipus de treball més autònom.
Estudiem el Modernisme a la nostra ciutat.
2n d’ESO: La ciutat oberta al mar: es treballa
l’àmbit comercial i històric de la ciutat, el port,
la Barceloneta i el Born, així com l’oferta lúdica
allotjada en aquesta zona de la ciutat.
3r d’ESO: La ciutat que no dorm: Barcelona i
les Rambles sempre tenen activitat. L’estudi
comparatiu d’una mateixa zona en diferents
franges horàries marca l’objectiu d’aquest
treball.
Durant el curs de 4t d’ESO, l’alumnat haura de preparar un Projecte de Recerca,
iniciant-se en un treball d’investigacio, triat pels alumnes i finalitza en una exposicio
oral davant un tribunal.

RING 14.
MALALTIES
CROMOSÒMIQUES

TRANSTORN
BIPOLAR

ENERGIES
RENOVABLES

AVORTAMENTS
NATURALS

ESQUIZOFRÈNIA

47

Un exemple d’organització curricular: 1r d’ESO

Llengua Catalana

3 hores setmanals

Llengua Castellana

3 hores setmanals

Llengua Estrangera (Angles)

3 hores setmanals

Matematiques

3 hores setmanals

Ciencies Naturals

3 hores setmanals

Ciencies Socials

3 hores setmanals

Tecnologia

2 hores setmanals

Educacio Visual i Plastica

2 hora setmanal

Educacio Física

2 hores setmanals

Etica i cultura de les religions

1 hora setmanal

Tutoria

1 hora setmanal

Musica (1h angles)

2 hores setmanals

Materies Optatives

2 hores setmanals

TOTAL

30 hores
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L’acció tutorial

decidida

personalitzada

coherent

Aquest es un dels aspectes que considerem clau per als vostres fills i filles. L’etapa de
secundaria, com ja hem dit anteriorment, es una etapa de canvis i els nois i noies
necessiten sentir-se acompanyats en tot moment; considerem que una accio tutorial
decidida, personalitzada i coherent es decisiva en aquest proces.
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tutoria
individual

tutoria
grupal

A nivell grupal: ajudant a resoldre els conflictes de classe, els problemes
d’organitzacio, tractant temes diversos (drogues, sexualitat, actualitat, problemes
etics...) plantejats pel tutor o pel grup-classe.

Per atendre de forma adient als noi i noies hem introduít en tres dels cursos de
secundaria cotutories per a una veritable tutoria personalitzada.

A nivell individual: atenent de forma continuada i permanent, per coneixer a fons i
orientar individualment l’alumnat, fent el seguiment academic i personal, solucionant
conflictes individuals i col·laborant presencialment o per telefon amb vosaltres, els
pares i mares.

L’ACCIO TUTORIAL ENSENYA I VALORA ELS EXITS, MOSTRA LES DIFICULTATS I EL
PROCES QUE ES POT SEGUIR PER A SUPERAR-LES. FEM UN TREBALL INTENS I
PRIMORDIAL PER A AUGMENTAR L’AUTOESTIMA DELS NOIS I NOIES, FET CLAU PER
PODER FER UN BON PROCES MADURATIU.
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L’atenció a la diversitat

El repte de l’escola es el d’oferir un ensenyament de qualitat que arribi a tot l’alumnat
perque estem davant d’un projecte social que lluita per l’equitat. Se li demana a
l’ensenyament que aporti a l’alumnat unes capacitats basiques per a viure en societat.
El nostre projecte s’encamina a donar resposta a tot l’alumnat encara que presentin
capacitats, interessos i motivacions diversos.

Ens trobem amb nois i noies molt motivats i per a ells i elles ens cal programar
estrategies d’aula que els permetin anar assolint fites i superant reptes personals.
Tambe ens trobem amb alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge derivades
de les seves capacitats o de determinades circumstancies personals, familiars o
socials i per a ells i elles, l’escola ha de reservar un espai en el seu projecte d’atencio
a la diversitat.

L’OBJECTIU ES QUE TOTHOM PUGUI ARRIBAR AL REFERENT
CURRICULAR ENCARA QUE SIGUI PER CAMINS BEN DIFERENTS.
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Mesures organitzatives per a l’atenció a la diversitat

Intervencions dins l’aula

Organització per grups
flexibles en les matèries
instrumentals
(matemàtiques, català,
anglès)

Professorat que té hores
específiques per atendre
a la diversitat

Particions heterogènies
de les matèries no
troncals (música,
educació visual i plàstica,
tecnologia, naturals...)

Matèries optatives:
oferta variada, que
inclou tallers de llengua,
tècniques d’estudi,
informàtica...

Comissió d’Atenció a la
Diversitat
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Projecte Pedagògic a l’ESO.

El Projecte de Continuítat de l’Escola fa que els nens i nenes que comencen la
Secundaria estiguin ja acostumats a treballar d’una forma activa, essent sempre el
centre del proces educatiu. Durant l’ESO i de forma gradual, cal treballar sobretot
L’AUTONOMIA PERSONAL i ajudar-los en EL PROCES MADURATIU per a que els nois
i noies que acaben l’ESO ja siguin persones competents socialment.

Les diferents materies de l’ESO es treballen principalment de forma competencial,
on hi juguen un paper fonamental els continguts pero tambe els procediments i les
actituds. Cal esmentar pero que tambe i de forma gradual a l’ESO han d’estudiar mes,
ja que les proves escrites i en cursos superiors (3r i 4t d’ESO) els examens trimestrals,
tenen cada vegada mes importancia. Busquem l’equilibri entre l’assoliment de
procediments i actituds, unint-los a l’assoliment dels continguts claus que marca el
Departament d’Educacio.
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Cal esmentar que en les materies instrumentals de llengua catalana i de
matematiques es fan desdoblaments per a que tot l’alumnat assoleixi plenament
tots els objectius del currículum.

La materia de ciencies naturals de 1r a 3r d’ESO i de física i química a 4t d’ESO es
treballa per projectes, els nois i noies treballen sense llibre de text i on la recerca,
la investigacio i l’exposicio tenen un paper fonamental.

Apareixen a Secundaria projectes transversals que concentren en un treball
objectius curriculars de diverses materies i tambe es fan dues jornades durant el
curs on capgirem el dia a dia de l’escola i treballem tota la secundaria barrejant
cursos temes puntuals. Els anomenen projectes interdisciplinaris: Jornada de la
Llum, 1714, Puntualitat, Ciencia i Cuina, Els sentits...
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L’avaluació a l’ESO

L’avaluacio es un dels principals components de l’accio educativa. La seva finalitat es
la recollida sistematica d’informacio sobre el proces i resultats d’aprenentatge, la seva
analisi i la presa de decisions orientada a la millora de resultats. L’avaluacio es un
instrument per orientar l’alumnat, un mitja de millora constant dels seu processos
d’ensenyament - aprenentatge.

individualit
zada

avaluació
contínua

integradora
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Un mes abans de cada avaluacio, l’equip de professors es reuneix per fer un
seguiment del grau d’assoliment dels objectius i s’utilitza aquesta informacio per
anar orientant academicament els nois i noies; es l’anomenada preavaluacio.

L’escola informa les famílies, una vegada per trimestre, de les decisions preses per
l’equip de professors sobre el proces d’aprenentatge de cada alumne/a. Aquesta
informacio es comunica per escrit mitjançant un butlletí on consten:

NO ASSOLIMENT
ASSOLIMENT

SATISFACTORI

qualificacions
ASSOLIMENT
NOTABLE
ASSOLIMENT
EXCEL·LENT

avaluem
procedimentals

conceptuals
continguts
actitudinals
assoliment
CB
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L’avaluacio a la secundaria te unes característiques generals per a tots els cursos de
l’etapa, pero es realitza una GRADACIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ on a cada curs
el pes de les proves escrites va augmentant paulatinament. Posant com exemple el
curs de 1r d’ESO, l’avaluacio continuada suposa el 60% del resultat i les proves
escrites, el 40%.

L’alumnat de secundaria fan unes PROVES DE RECUPERACIO de les materies suspeses
cada trimestre. A part, tenen la possibilitat de recuperar les materies pendents a les
proves extraordinaries del mes de juny.

Cal esmentar que l’alumnat que te materies no superades de cursos anteriors de l’ESO
tenen activitats i proves de recuperacio d’aquestes materies en el curs que estiguin
realitzant.

L'acreditació final: obtenció del GESO.

En finalitzar aquesta etapa els nois i noies reben, si han assolit els objectius establerts,
el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO). La superacio de totes les
materies i l’assoliment de les competencies basiques fan possible l’acreditacio del
GESO. EL GESO es ja un requisit indispensable per al seu futur laboral.

Quan es finalitza l’etapa satisfactoriament l’alumne/a te, pel que fa als estudis postobligatoris, diferents opcions: cursar Cicles Formatius de Grau Mitja o be accedir al
Batxillerat; en casos molt específics, poden cursar estudis artístics o d’esports.
L’orientacio academica es del tot individualitzada; eix primordial de la tutoria de 4t
d’ESO es cerca per l’alumnat quin es l’itinerari mes adient per l’alumne/a i s’aconsella
a les famílies en la tria de centre.
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Sortides i horari escolar
Considerem que les sortides tenen un importantíssim valor educatiu, ja que fomenten
la convivencia, permeten treballar actituds i valors que a l’aula no es poden treballar
amb la mateixa intensitat o de la mateixa manera.

Les sortides educatives formen part dels eixos educatius de l’escola, us presentem
algunes de les que faran aquest curs els nois i noies de 1r d’ESO: Coneixer el
clavegueram, diverses sortides al Cosmocaixa (Sapiens, Viu l’electricitat), Handbol,
Cursa d’orientacio, English Theater, sortides ludiques d’inici de curs, Teatre (tutoria),
Museu d’Historia de Catalunya, Visita a Tarragona...

Tambe es realitzen convivencies de 3 dies (2 nits). 1r i 2n d’ESO aniran a Cala
Canyelles i 3r i 4t d’ESO, a Rialp. El curs seguent, es faran a la Molina i a Port del
Comte, respectivament.

Els nois i noies de 1r i 2n d’ESO tenen classe de dilluns a divendres de 8:15h a 13:15h
(excepte dilluns que entren a les 8:45h) i de 15:00h a 17:00h, menys divendres a la
tarda que no hi ha classe.
Els grups de 3r i 4t comencen a les 8:15 de dimarts a divendres (dilluns 8:45); sortint
a les 13:15 dilluns, dimecres i dijous; dimarts i divendres a les 14:15h. Les tardes de
dilluns, dimecres i dijous tenen classe de 15 a 17h.
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PER A MÉS INFORMACIÓ

Llar d’Infants i Parvulari
Miquel dels Sants Oliver, 4
932844635
acisllar@gmail.com

Escola ACIS Artur Martorell:
Plaça Can Baro, 1-3
932842418
acisarturmartorell@xtec.cat

Si voleu entrevista individual, la podeu concertar via telefonica o via mail,
acisllar@gmail.com o acisarturmartorell@xtec.cat , demaneu per:
Laura Domenech, Directora Titular
Xavier Casas i Ferret, Director Pedagogic
Aleu Agullo i Musons, Sotsdirector, responsable de l’etapa d’infantil i primaria
Consulteu el nostre espai web: www.acisarturmartorell.cat
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