Col·legi de Les Filles de la Caritat

LA MILAGROSA de Cullera (València)
l

CENTRE EDUCATIU VICENCIÀ

Col·legi de Les Filles de la Caritat LA MILAGROSA de Cullera (València)

Un curs, un camí.
Un camí, un caminant.
Un caminant, un aprenent.
Un aprenent, una petjada.
Una petjada, un rastre...
rastre que deixa el nostre creixement personal i social.
DEIXEM LES NOSTRES PETJADES PER UN MÓN MÉS JUST

ENREDREM-NOS PER LA JUSTÍCIA
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0. OBJECTIU GENERAL ANUAL

"Impulsar el valor de la justícia: interpretant la
realitat a la llum de l'Evangeli, adoptant hàbits
solidaris, defenent la dignitat de les persones i
amb l'atenció del medi ambient."

LEMA

Enredrem-nos per la justícia

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Buscar en el missatge de Jesús de Natzaret les claus per a
actuar des de la justícia - misericòrdia en la nostra manera
de relacionar-nos i comprometre'ns.
2. Viure la fraternitat, fonamentada en el descobriment i
reconeixement de la dignitat i els drets del proïsme.
3. Distingir i adoptar conductes que afavorisquen la
sostenibilitat i el medi ambient.
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1. ACCIÓ ACADÈMICA INFANTIL
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CRITERIS PER TAL D’ESTABLIR HORARIS
Horari general de centre: matins de 9 a 12:30 h. i vesprades de 15 a 16:30 h.
Sabedors i sabedores que el caràcter globalitzador de l’etapa fa molt difícil
compartimentar les sessions de treball en cadascun dels quatre àmbits curriculars,
nosaltres estructurem els horaris partint d’aquestes premisses:
Cada nivell educatiu concreta el pes que té cada àmbit educatiu atenent les
característiques psicoevolutives de l’alumnat receptor. Amb eixe pes resulta
senzill equilibrar l’horari.
El temps d’esbarjo és de 3 h. 45 min. setmanals (30 min. en sessió de matí i 15
min. en sessió de vesprada).
Procurem que la llengua vehicular de la jornada del matí siga el castellà segons
aplicació del nostre pla plurilingüe.
De la mateixa manera procurem que la llengua vehicular de la vesprada siga el
valencià i l’anglés.
Dues són les sessions setmanals (de 45 min. cadascuna) en la qual la llengua
vehicular és l’anglés.
En 1r d’infantil s’aplica el protocol d’acollida a l’alumnat de 3 anys durant la
primera setmana del curs escolar.
Una vegada confeccionat l’horari de doble jornada, s’ajusta el mateix a l’horari
de jornada única respectant l’equilibri en la distribució horària.

-

-

ASPECTES CURRICULARS
Tots ells queden perfectament detallats a la PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.
Disposem d’una eina d’avaluació que ens permet fer un seguiment trimestrals
d’aquesta programació i ens habilita per tal d’introduir les millores necessàries per al
correcte desenrotllament dels processos d’aprenentatge i ensenyament. És la nostra
ACTA D’AVALUACIÓ TRIMESTRAL.
DESTAQUEM:
•
•
•
•
•
•
•

Utilització a tots els nivells del cicle la proposta metodològica que es vertebra
al voltant de les intel·ligències múltiples.
Introducció de noves metodologies a través del treball per projectes.
L’ús de les noves tecnologies al disposar totes les aules de pissarra digital.
Aprofundir també en la vessant de l’estimulació primerenca.
Per a totes aquestes línies d’actuació disposem de formació programada al
nostre Pla de Formació.
Continuem amb el projecte PADRINS-FILLOLS i els TALLERS DE PARES.
Continuem amb el contracte programa d’ habilitats socials a 3r d’infantil.
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 16-17
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•
•

Incorporem per als alumnes de 1r i 2n d’Infantil un programa de
CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA.
ANGLÉS: En educació infantil hem coordinat les unitats didàctiques que es
treballen en llengua 1 al mateix temps en llengua 2. On els principals
protagonistes seran la comprensió i expressió oral.

2. ACCIÓ ACADÈMICA PRIMÀRIA
HORARI GENERAL I CRITERIS PER TAL D’ESTABLIR HORARIS A PRIMÀRIA
Horari general de centre: matins de 9 a 12:30 h. i vesprades de 15 a 16:30 h.
Agafem model B d’horari segons DECRET 136/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel
qual es modifiquen el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el
currículum i es desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat
Valenciana.
-

-

El cap d’estudis fixa els horaris dels especialistes i els tutors tanquen, amb el
company de nivell, l’horari. Aquesta circumstància ajuda a fer coincidir en dia i
sessió assignatures per tal que es puga optimitzar l’atenció a la diversitat.
Podrem trobar dues sessions seguides de la mateixa assignatura quan es
justifique un plantejament didàctic davall unitats didàctiques integrades.

ALTRES QÜESTIONS AL VOLTANT DE L’HORARI DEL PROFESSORAT
• L’horari lectiu del professorat quan es queda sense cap grup d’alumnes al seu
càrrec marca les següents prioritats: atenció a la diversitat i substitucions del
professorat.
• Pel que fa a l’horari complementari del professorat presencial al centre queda
fixat, amb caràcter general, en 5 hores setmanals de les quals dos i mitja es
reserven per a treball vertical, una i mitja per treball horitzontal i una per atendre
a les famílies.
• Adeqüem l’horari d’aquells que intervenen directament en el projecte PAM
respectant la flexibilitat horària allí aprovada.
SUPERVISIÓ DELS HORARIS CURRICULARS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA DAVANT INSPECCIÓ
• L'horari dels grups s'ajusta a l'horari especial aprovat (si es el cas) per la DT.
Sí. Nosaltres encara mantenim les sessions de 45 min. dins d’aquestes franges
horàries:
De 9 h. a 12:30 h. i de 15 a 16:30 h.
• Els períodes lectius tenen una duració mínima de 45 minuts.
Sí.
• L'horari lectiu setmanal total és de 22 hores 30 minuts.
Sí, més les 2 h. 30 min. de l’esbarjo.
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• L'horari d'Educació Física no coincideix amb la primera sessió de la vesprada.
No, cap sessió d’educació física es realitza a les 15 h.
• El pati té una durada mínima de 30 minuts.
Sí.
• El centre aplica el model A / B / mixt de l'horari curricular.
MODEL B
• En la supervisió horària el total d'hores setmanals de CCSS i CCNN serà com a mínim de
3 hores.
Sí, dues sessions de cada una de les assignatures fan un total de 4 sessions setmanals
de 45 min. que són 3 h. setmanals.
• La càrrega horària de Valencià i Castellà en cadascun dels cursos és la mateixa.
Sí.
•

Les hores de lliure disposició s'utilitzen per a compensar l'horari de les àrees
instrumentals.
Sí.

ASPECTES CURRICULARS
Tots ells queden perfectament detallats a la PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.
Disposem d’una eina d’avaluació que ens permet fer un seguiment trimestral
d’aquesta programació i ens habilita per tal d’introduir les millores necessàries per al
correcte desenrotllament dels processos d’aprenentatge i ensenyament. És la nostra
ACTA D’AVALUACIÓ TRIMESTRAL.
DESTAQUEM ara per nivell, tant la temporalització d’unitats com algunes de les
novetats o bones pràctiques que pensem aplicar aquest curs:

1r de primària
TEMPORALITZACIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES (només codis)
1r tri.
2n tri.
3r tri

NAT
1
2
3

SOC
1
2
3

PLAS
1
2
3

MUS
1-2
3-4
5-6

EF
1-2-3-4
5-6-7
8-9

CLL
1
2
3

VLL
1
2
3

AN
1
2
3

MAT
1
2
3

REL
1-2-3
4-5-6
7-8-9

ALGUNES NOVETATS I/O BONES PRÀCTIQUES:

- Aquest curs hem considerat agrupar les unitats corresponents a les assignatures de
castellà, valencià, matemàtiques, socials i naturals en una UDI trimestral per assignatura.
- Les eixides extraescolars estan relacionades amb els continguts treballats a les
assignatures de naturals i socials.
- Aquest curs continuem treballant amb la pissarra digital a l’aula per tal d’enriquir les
metodologies i les rutines de pensament.
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 16-17
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- A l’assignatura de castellà canviem els llibres de text per a que siguen més adients als
alumnes que s’incorporen aquest curs a l’etapa primària.. Continuem amb el projecte de
“padrins i fillols” i a més incorporem l’APS “Disfrutando de los cuentos con nuestros
abuelos”
- Valencià: aquest curs canviem el llibre de text per a que els aprenentatges giren al voltant
dels nostres alumnes i que el llibre deixe de tindre tant de protagonisme a les nostres aules.
Incorporem l’APS “Gaudint de la lectura amb els iaios” paral·lelament a l’APS de castellà.
- A l’assignatura de matemàtiques canviem el llibre de text per poder realitzar més
activitats manipulatives i així interioritzar els continguts mitjançant els jocs. El nostre repte és
la utilització òptima de la PDI.
-Naturals: aquest nou curs eliminem el llibre de text per poder treballar els continguts
d’una manera més lúdica i més adequada al ritme dels nostres alumnes, aprofundint en allò
que realment ens interessa.
- Socials: aquest nou curs eliminem el llibre de text per poder treballar els continguts
d’una manera més lúdica i més adequada al ritme dels nostres alumnes, aprofundint en allò
que realment ens interessa. A més la llengua vehicular per a aquesta àrea serà el castellà per tal
d’equilibrar les llengües.
Incorporem el portfolio com a ferramenta d’aprenentatge a les àrees de Naturals i Socials.
A més, en aquestes assignatures ens aventurem amb els projectes per a que els
aprenentatges siguen més divertits i enriquidors per als alumnes.
Aquestos canvis pel que fa als llibres de text s’han realitzat pensant en les característiques
maduratives i d’aprenentatge i necessitats del nostre alumnat.
En totes les àrees incorporem noves rutines i destreses de pensament així com
l’aprenentatge cooperatiu. A més comptarem amb la participació de les famílies per a dur
a terme les tasques de les distintes assignatures.
- Anglès: a l’assignatura d’Anglés treballarem al llarg del curs principalment els diàlegs i la
representació de situacions de la vida quotidiana. Treballarem el vocabulari amb cançons,
treball manipulatiu i visualització de vídeos. Encara que treballem les 4 destreses lingüístiques,
potenciem cada trimestre una a mesura que els nostres alumnes avancen en els aprenentatges
(Listening, speaking, reading i writting). Integrarem aquest àrea a l’àrea de plàstica perquè a les
dos àrees s’utilitza la mateixa llengua vehicular i col·laborem amb els projectes de naturals i
socials.
- Plàstica: no utilitzarem llibre de text. Elaborarem fitxes pròpies i utilitzarem la PDI per a
visualitzar fotografies i obres d’art. Incorporem la participació de les famílies en diverses
activitats. Principalment elaborarem expressions artístiques col·lectives per tal d’ambientar la
nostra escola:
“Autumn tree”
“Halloween”
“Fruits and vegetables basquet”
“My dicpictionary”
- A l’assignatura de música: s'han afegit a l'assignatura les cançons pròpies d'una celebració
eclesiàstica: un cant d'entrada, un d'eixida i una cançó per a l'eucaristia.
Acció tutorial infantil i primària: PAM taller intel·ligència emocional.
Durant aquest curs els alumnes de primer realitzaran aquest taller quinzenalment per tal de
treballar:
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 16-17
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Normes de convivència per a l’aula.
Dinàmiques de grup.
Resolució de conflictes.
Taller de pares.
Pensem que hem de treballar aquests punts per tal de que els alumnes milloren el
coneixement, comprensió i control de les emocions, per poder adaptar-se, comunicar-se i
desenvolupar-se en societat.

2n de primària
TEMPORALITZACIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES (només codis)
1r tri.
2n tri.
3r tri

NAT
1
2
3

SOC
1
2
3

PLAS
0-1
2-3
4-5

MUS
1-2
3-4
5-6

EF
1-2-3-4
5-6-7
8-9

CLL
1
2
3

VLL
1
2
3

AN
1-2
3-4
5-6

MAT
1
2
3-4

REL
1-2-3-4
5-6-7-8
9-10

ALGUNES NOVETATS I/O BONES PRÀCTIQUES:

A l’àrea de matemàtiques hem canviat el llibre de text i hem triat un que s’adapta millor a les
necessitats dels alumnes, hi ha menys exercicis escrits i els xiquets treballen d’una manera més
manipulativa i vivencial. Les unitats de cada trimestre estan recollides en una UDI trimestral amb una
tasca final. A banda, tota la geometria la recollim en una UDI que encara que treballem al llarg del curs,
és a final de curs quan avaluem la tasca de la unitat.
També hem canviat el llibre de Religió per tal d’adaptar-lo al nou currículum.
A la resta d’assignatures la novetat principal és l’eliminació dels llibres de text. Cadascuna d’elles
es treballa en una UDI trimestral. Totes elles es treballen per projectes mitjançant PDI i rutines de
pensament.
Enguany l’assignatura de Ciències Socials la donem en castellà i la de Ciències de la Naturalesa en
valencià. És per aixó que en tindre cadascuna d’elles una llengua vehicular diferent, les tasques de les
llengües reforcen les assignatures de socials i naturals i al mateix temps les ciències reforcen l’idioma
vehicular, el que queda reflectit al portfolio.
Les eixides extraescolars estan relacionades amb els continguts i temporalització de les unitats
didàctiques de naturals i socials.
A l’àrea de llengües volem reforçar la lectura i comprensió lectora, és per això que volem
dinamitzar la biblioteca d’aula per a que tinga un paper important en l’aprenentatge.
Amb tots aquest canvis volem aconseguir que els alumnes participen d’una manera més activa en el
procés d’aprenentatge.
Enguany volem contar amb la col·laboració dels pares per realitzar algunes de les activitats
programades.
ANGLÉS i PLÀSTICA (2n)
Es dedica la major part de la sessió a la comprensió i expressió oral. Les pissarres digitals ajuden a
augmentar la producció de l’aprenentatge de la llengua positivament amb la utilització de materials on
line per a la unitat. Es realitzaran activitats finals per a tancar la unitat:
“ Halloween”
“ Christmas”
“La casa en 3D”
“Representació de contes”
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11

Col·legi de Les Filles de la Caritat LA MILAGROSA de Cullera (València)

3r de primària
TEMPORALITZACIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES (només codis)
1r tri.
2n tri.
3r tri

NAT
1-2
3-5
4-6

SOC
2-3
4-5
1-6

PLAS
1-2-3
4-5-6
7-8-9

MUS
1-2
3-4
5-6

EF
1-2-3
4
5-6-7

CLL
1-2-3-4
5-6-7-8
9-1011-12

VLL
1-2-3-4
5-6-7-8
9-1011-12

AN
1-2
3-4-5
6-7

MAT
1-2-3-4
5-6-8-9
7-1011-12

REL
1-2
3-4-5
6-7

ALGUNES NOVETATS I/O BONES PRÀCTIQUES:

Totes les unitats de totes les matèries estan programades per UDIS trimestrals.
A les àrees de socials, naturals i matemàtiques, hem decidit treballar sense llibres amb
l’ajuda de la PDI. També utilitzarem com a material de treball els quaderns didàctics i
material complementari preparat per les tutores.
A les àrees de naturals i socials treballarem per projectes junt als altres cursos del
nostre cicle.
Per a realitzar totes aquestes tasques contem amb el suport de la pissarra digital i tots els
materials que posa al nostre abast l´ editorial, així com els nostres recursos personals. En
aquestes àrees incorporem el portfolio com a ferramenta d’aprenentatge.
A les àrees de castellà i valencià continuem treballant amb llibres de text.
Hem canviat el llibre de religió per a adaptar-lo al nou currículum.
En totes les àrees alternen el treball individual amb l’aprenentatge cooperatiu i
incorporem noves rutines i destreses de pensament.
Els canvis que hem introduït responen a la necessitat d’adaptar-nos millor al ritme de
treball del grup i que els alumnes participen de manera més activa en el procés
d’aprenentatge. Aquest plantejament ens permet adequar el ritme treball al progrés dels
alumnes, reforçant aquells aspectes que no estan totalment assolits.
ANGLÉS I PLÀSTICA (3r)

En aquest curs ja els alumnes van adquirint més soltesa en la seva expressió escrita. Les
noves tecnologies amb que gaudeixen enguany els xiquets de 3r farà que reforcen el seu
aprenentatge molt positivament.
Projectes:
“ Un diccionari d’imatges”
“Llibre d’animals”
“Elaboració d’una dieta”
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4t de primària
TEMPORALITZACIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES (només codis)

1r tri.
2n tri.
3r tri

SOCI

NATU

PLAS

MUS

EF

CLL

VLL

AN

MAT

REL

1
2-3
4

1
2
3

0-1-2
3-4-5
6-7

1-2
3-4
5-6

1-2-3
4
5-6-7

1
2
3

1-2-3
4-5
6-7

0-1-2
3-4-5
6-7

1-2-5
3-5
4-5

1-2-3
4-5-6
7-8

Lliure
assignaci
ó

1

ALGUNES NOVETATS I/O BONES PRÀCTIQUES:

-

Creació llibres digitals, aplicació de
inductives...), noves tecnologies (iPad)...

metodologies

cooperatives

-

VALENCIÀ
Es realitzaran set UDIS que atenen als blocs de continguts de la llei.
Al primer trimestre; Bloc 1 i Bloc 4 (Recepta de cuina), Bloc 2,3 i 4 (Còmic), Bloc 1 i 2 (Comprensió
lectora)
Al segon trimestre; Bloc 1 i Bloc 4 (El debat), Bloc 3 i 4 (La notícia)
Al tercer trimestre Bloc 5 (El guió teatral) Bloc 2,3 i 4 (El conte)
Portem l’assignatura amb llibres digitals elaborats pel professorat

-

CASTELLÀ
A l’assignatura de castellà treballarem una UDI per trimestre, cadascuna de les UDIs tindrà 3
productes finals que tindran a veure amb els diferents blocs de continguts de la llei.
Trimestre 1: Descubriendo a...
Trimestre 2: Ponte mis zapatos
Trimestre 3: Nuestra biblioteca
En aquesta assignatura destaquem el treball cooperatiu, el qual tindrà molta importància en
cadascuna de les UDIs.

-

MATEMÀTIQUES
Es seqüencien els continguts normatius en 5 UDIs. La 5ª UDI és la de resolució de problemes que
es treballa de forma transversal dins de cada una de les altres 4 UDIs, fent-la coincidir amb els
continguts de cadascuna d’aquestes.
Implementem en aquestes UDIs tècniques i estratègies que fomenten l’aprenentatge actiu i que
situen l’alumne en el centre del procés d’ensenyança aprenentatge. Menció especial a la
importància del aprenentatge basat en jocs, ja que l’utilitzarem de forma recurrent per tal de
motivar i fomentar l’aprenentatge actiu.
La creació de llibres digitals propis ens permeten adaptar les tasques als coneixements previs dels
alumnes i contextualitzar els aprenentatges basant-los en el seu entorn més pròxim. Amés, la
inclusió de vídeos explicatius afavoreix que els alumnes puguen recórrer a ell per tornar a veure
l’explicació quantes vegades necessiten.
Es tracta d’aprofundir en la comprensió dels conceptes en compte d’automatitzar-los.

-

SOCIALS
Quatre UDIs vertebren els aprenentatges d’aquesta assignatura que anteposarà la comprensió
dels conceptes a treballar en lloc de la memorització. Quatre grans tasques treballades en favor
de metodologies actives i participatives com la creació de jocs interactius, elaboració de guies
multitouch, o la creació de vídeos afavoriran l’anteriorment esmentat.
La creació de llibres digitals propis ens permeten adaptar les tasques als coneixements previs dels
alumnes i contextualitzar els aprenentatges basant-los en el seu entorn més pròxim. S’inclouen
vídeos explicatius de tots els conceptes i molts recursos que afavoreixen l’aprenentatge basat en
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jocs per tal de ajudar a aprendre conceptes purament memorístics com per exemple els països o
capitals d’Europa o la divisió territorial del país.
-

NATURALS
Tres UDIS que atenen als blocs de continguts 2, 3, 4 i 5.
El bloc de continguts 1 es vertebra al llarg del treball d’aquests quatre UDIS.
Les UDIS es projecten en llibres digitals dissenyats pel professorat i en què, igual que altres
assignatures, primen les estratègies metodològiques actives. Codis QR realitat augmentada,
creació de vídeos, podcast o creació de jocs seran molt recorrents en aquesta assignatura.

-

MÚSICA
Aprofitant els avantatges que ens dona l'ús de l'Ipad com a eina d'aprenentatge, faig arribar els
materials digitals als xiquets via AirDrop. I com a tota l’etapa, s’intenta que els xiquets no tinguen
deure per a casa, excepte els mínims indispensables per a repassar el treball de la classe. Sempre
agafant com a base els criteris d'avaluació i tot el marc teòric d'aquesta PGA i PROGRAMACIÓ
DIDÀCTICA.

5é de primària
TEMPORALITZACIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES (només codis)
1r tri.
2n tri.
3r tri

NAT
1-2
3-4
5-6

SOC
1-2
3
4-5

PLAS
1
2
3

MUS
1-2
3-4
5-6

EF
1-2-3
4-5-6
7-8-9

CLL
1
2
3

VLL
1
2
3

AN
1-2
3
4-5

MAT
1-2
3-4
5-6

REL
1-2
3-4
5-6

CV
1-2
3
4-5

ALGUNES NOVETATS I/O BONES PRÀCTIQUES:
Creació llibres digitals, noves metodologies (cooperatives, grups interactius, rutines i destreses de
pensament), TICs (iPad), tractament de l’avaluació com a part del procés d’aprenentatge
(coavaluació, autoavaluació i heteroavaluació)...
TREBALL TRANSVERSAL:
Alguns dels continguts curriculars es treballaran de manera transversal per a diferents àrees.
NATURALS I SOCIALS: Visualització de documentals, pel·lícules... i comentari en assemblea.
Elaboració de presentacions digitals.
Visita escola mediambiental.
Mural i exposicions orals.
Xicotetes investigacions científiques.
Proves orals i escrites.
Projectes a partir dels interessos dels alumnes.
Incorporació de
CASTELLÀ - VALENCIÀ:
Tertúlies literàries: El petit príncep i un altre que ells triaran.
Grups interactius amb pares.
Treball amb tasques.
Padrins i fillols.
Me’n vaig a la biblioteca: On treballaran la seua pròpia obra teatral , tallers de narració i la poesia. Lectura
de lliure elecció.
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Pla ortogràfic.
Incorporació del nou Pla Lector.
MATEMÀTIQUES:
Activitat d’organitzar una eixida: horaris, pressupost, itinerari.
Treball amb tasques en les quals l’alumne s’involucrarà de manera real mitjançant la resolució de
situacions quotidianes.
Dissenya el teu poble. (geometria).
Grups interactius per a la resolució de problemes matemàtics.
RELIGIÓ.
Treballs en grup i treballar l’exposició oral.
Debats sobre temes d’actualitat.
Treballs digitals i en paper.
Cinefòrum.
CULTURA VALENCIANA.
Visites culturals pel poble .
Exposició de treballs.
Xicotetes investigacions.
Servirà de suport a l’assignatura de socials.
ANGLÉS.
Foment de l’ús del llenguatge en situacions de comunicació dirigides.
Celebrem Halloween, Christmas around the world.
Projects: Health, Endangered animals, quizzes...
Let’s make a comic.!
Jocs digitals de llengua.
ART
The elements of art.
We record our own film.
Drawing.
EF:
Incorporació de la llengua anglesa a alguna de les activitats i/o jocs.
Cada grup/classe treballarà de manera independent.
MÚSICA
Adaptem la sessió setmanal que queda a aquest nivell, hem fet una adaptació dels materials, perquè
l'assignatura de música siga més lúdica, fent més jocs i treballant en molta interacció dels alumnes a
classe, Intentant que els xiquets no tinguen deures per a casa, excepte els mínims indispensables per a
repassar el treball de la classe (com a tota l'etapa de primària).
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6é de primària
TEMPORALITZACIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES (només codis)

1r
tri.
2n
tri.
3r
tri

S0C
.
1

NA
T
1-2

PLAS

MUS

EF

CLL

VLL

AN

MAT

REL

1

1-2

1-2-3

1-2

1-2-3

1-2

1-2

2

3

2

3-4

4-5-6

3-4

4-5-6

3-4-5

UDI 1,
2, 3, 4
5-6-7-8

3-4-5

3

4-5

3

5-6

7-8-9

5-6

7-8-9

6-7

Udi

6-7-8

Tèc.
Est.

1

geometri
a

9-10-11-12

ALGUNES NOVETATS I/O BONES PRÀCTIQUES:
-

-

Foment de la lectura/escriptura a través de la creativitat.
Realització de jocs de taula a partir dels continguts curriculars.
Aprenentatge servei amb diferents iniciatives: Padrins i fillols, avis savis, UDI col·laboració amb
entitats amb col·lectius amb risc d’exclusió social, UDIs amb millores per a l’entorn local.
EF:
Incorporació de la llengua anglesa a alguna de les activitats i/o jocs.
Cada grup/classe treballarà de manera independent.
Enfocament avaluatiu a partir de la auto-, co- i hetereavaluació amb utilització de diferents
instruments com les rúbriques, porfolio, diana...
Dinamització de les comunicacions amb les famílies (APP ClassDojo).
Aplicació de l’aprenentatge cooperatiu.
Incorporació del Pla Lector i el Pla Ortogràfic.
RELIGIÓ i MÚSICA: Els alumnes d'aquest curs estan treballant a l'àrea de Religió el Domund amb
un cinefòrum en la pel·lícula de la vida de Vicente Ferrer, amb molt bons resultats. Explicaré tot el
procés fet a les Udi's d'aquest primer trimestre, sempre tenint com a model els criteris d'avaluació
i tot el marc teòric d'aquesta PGA.
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3. ACCIÓ ACADÈMICA SECUNDÀRIA
CRITERIS PER TAL D’ESTABLIR HORARIS
Horari general setmanal de l’alumnat
BIO
CAS VAL ANG MAT EPV LLA FRA TEC INF MÚS FILO E.F. CAA REL ECO GH FQ OPTV TUT
GEO
P

1r ESO
2n
ESO
3r ESO
4t ESO

3

3

3

4

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3
3

3
3

3
3

4
4

2
2
3* 3* 3* 3* 3*

2

2
2

1
1

3
3* 3

3*

3*

2

1

2

2

1

2
3

2

1
1

3

TOTAL

30
30

2
3*

32
32

* Assignatures específiques per triar segons modalitat de 4t
CRITERIS
•

Enguany consolidem la jornada contínua en l’horari, ja que després d’un any
d’experiència, hem pogut comprovar que els alumnes aprofiten les vesprades per a
preparar millor tant les seues tasques escolars, com les activitats extraescolars. Hem de
tindre en compte que un percentatge important de l’alumnat segueix estudis musicals
fora de l’horari escolar. Cal recordar que aquesta decisió ve reforçada per les
enquestes d’opinió de les famílies, en les quals un 90% d’aquestes ens demanaren la
jornada única.

•

Les assignatures que compten amb dues hores setmanals, no es posen mai en dies
continus i les que presenten tres hores setmanals, s’intenta dins de les nostres
possibilitats que siguen en dies alterns.

−

Com que s’han d’ajustar els horaris dels esbarjos, la quarta i cinquena sessió del matí es
veuen reduïdes a 50 minuts. Per tant, intentem generar un horari totalment compensat
atenent al temps que s’assigna a cada àrea.

•

En la mesura de les nostres possibilitats es busquen les primeres hores del període
matinal per realitzar les activitats corresponents a les assignatures instrumentals per
considerar-les les que millor s’adeqüen al rendiment de l'alumnat en eixa franja horària.

•

En Educació Física s’intenta que els grups no tinguen classes en dies successius per
raons de vestuari. A més, s’evita la tercera sessió perquè coincideix amb el pati de
primària i dificultaria el desenvolupament normal de l’assignatura.

•

La música i les optatives es col·loquen a primera o darrera sessió del matí per facilitar als
alumnes que cursen estudis musicals i les convaliden, que puguen entrar més tard o eixir
més prompte al centre.
Es coordina l’horari perquè l’aula d’informàtica tinga la màxima utilització en totes les
àrees.

•

•
•

Es fa un esforç per intentar que els tutors puguen reunir-se i preparar així millor la
tutoria.
Es disposa dins de l’horari d’un hora de coordinació entre l’equip directiu i els caps de
departament (COCOPE).
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S’ha adequat l’horari a aquells professors que imparteixen el PAM aprovat per Conselleria, ja que les classes són fora de l’horari escolar.
TEMPORALITZACIÓ
METODOLÒGIQUES

DE

LES

UNITATS

1r
GH
CLL
M
VLL
TEC

DIDÀCTIQUES

2n

I

INNOVACIONS

3r

4t

4

4

4

3

4

4

4

3

3

5

5

4

1

1

1

4

4

4

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

2

3

2

3

3

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

EF
Destacar
que
algunes unitats es
prolonguen durant tot
el curs .

FR
ANG
FQ
INF

1

1

1

MUS
REL
BG
EPV

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FILOSOFIA

2

2

2

ECONOMIA

3

3

3

CAAP

1

1

1

LLATÍ

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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INNOVACIONS METODOLÒGIQUES
Seguim immersos en canvi metodològic què ens suposa l’estudi i aplicacions de nous
mètodes d’ensenyament I aplicacions de metodologies diverses. La formació en aquest
aspecte ens sembla essencial i volem agrair a la direcció els esforços que està fent per
donar resposta a aquestos requeriments així com als companys amb més destresa amb les
noves tecnologies i amb les noves metodologies que, desinteressadament estan sempre
disposats perquè tot el professorat compartisca els seus coneixements. A final del curs
passat, companys nostres recolliren tota la formació de canvi metodològic en el llibre
Cuinant competències, guia pràctica per a programar el qual ens serveix de base per a
programar per Unitats Didàctiques Integrades. Pensem que aquesta formació, juntament al
canvi normatiu definitiu és una oportunitat ideal per a procurar les millors metodologies a
l’alumnat que tenim al centre. Es programa per Unitats Didàctiques Integrades
encaminada a la realització d’una tasca socialment rellevant. En ella detallem totes les
actuacions didàctiques que realitzem, tant metodològiques com avaluatives.
Totes aquestes innovacions no tindrien sentit sense la voluntat del professorat que ha
fet que en pràcticament totes les actuacions didàctiques diàries dels professors
n’apareguen de noves que utilitzen eines tecnològiques. El projecte IPAD one to one
impregna totes les actuacions de 2n ESO i 3r d’ESO, en espera al proper curs que ho farà
en tota l’etapa de Secundària.
Estem barrejant llicències de llibres digitals amb llibres confeccionats pels professors
utilitzant majoritàriament l’itunes U.
Els professors de secundària no volem renunciar a l’hora d’atenció als alumnes que
venim tenint els darrers cursos fora de l’horari lectiu els dimecres de vesprada. Qualsevol
alumne que necessite ajuda en el seu aprenentatge sap que pot acudir al centre els
dimecres de vesprada. Aquestes actuacions, juntament amb els plans d’actuació per a la
millora destinats a ampliar temari i reforçar pretén que els alumnes vegen el centre com a
un lloc més familiar i d’intercanvi d’idees i de pensaments.
A tall d’exemple, presentem una sèrie de concrecions de l’àmbit lingüístic que ajuden a
mostrar la nostra pràctica diària:
Castellà 1r

Es realitza una UDI per avaluació. En cadascuna d’aquestes unitats

ESO

integrem els quatre blocs que formen l’assignatura, d’aquesta
manera, s’interrelacionen els blocs 1 i 2 amb el 4t d’Educació
literària. El bloc 3 sobre el Coneixement de la Llengua és la base per
als altres. Tot va encaminat a una tasca per avaluació i a una sèrie de
controls per a poder avaluar el grau d’assimilació dels alumnes.
En cada UDI s’anomenen les rutines de pensament emprades i les
metodologies innovadores.

Castellà 2n

En cada trimestre, s’impartiran dos unitats didàctiques. Tot el

ESO

material ha estat preparat basant-nos en el currículum. Dos tasques
socialment rellevants tanquen cada unitat, on l’alumne desenvolupa
rutines de pensament, formes d’autoavaluació i coavaluació. Fan un
ús correcte de les TIC, alternant amb altres ferramentes que
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 16-17

20

Col·legi de Les Filles de la Caritat LA MILAGROSA de Cullera (València)

completen el procés d’aprenentatge de l’alumne.
Castellà 3r

El projecte One to One facilita l’adquisició de competències

ESO

lingüístiques de l’alumne, així com també ajuda a desenvolupar altres
competències bàsiques. Estem introduint rutines i destreses de
pensament que la professora considera convenients per assolir
alguns continguts. La metodologia cooperativa, l’autoavaluació i la
coavaluació formen part de la vida diària, per això queden recollides
en les UDIs i la programació didàctica de la matèria.

Castellà 4t

Es realitza una UDI per avaluació. En cadascuna d’aquestes unitats

ESO

integrem els quatre blocs que formen l’assignatura, d’aquesta
manera, s’interrelacionen els blocs 1 i 2 amb el 4t d’Educació
literària. El bloc 3 sobre el Coneixement de la Llengua és la base per
als altres. Tot va encaminat a una tasca per avaluació i a una sèrie de
controls per a poder avaluar el grau d’assimilació dels alumnes.
En cada UDI s’anomenen les rutines de pensament emprades i les
metodologies innovadores.

Llatí 4t ESO

Es realitza una UDI per avaluació. Tot va encaminat a una tasca final
per trimestre i a una sèrie de controls per a poder avaluar el grau
d’assimilació dels alumnes.
En cada UDI s’anomenen les rutines de pensament emprades i les
metodologies innovadores.

FRANCÉS ESO

En cada unitat, es treballen els cinc blocs que marca el currículum de
manera progressiva en cada avaluació. S’apliquen rutines de
pensament i metodologies innovadores. Tot va encaminat a la
consecució d’una tasca al final del trimestre.

Valencià

1r S’introdueixen rutines de pensament i formes de metodologia
cooperativa

ESO
Valencià
ESO

que

motiven

l’aprenentatge.

Es

fomenten

les

exposicions orals i els processos d’autoavaluació i coavaluació.
2n

En cada trimestre, s’impartiran dos unitats didàctiques. Tot el
material ha estat preparat basant-nos en el currículum. Dos tasques
socialment rellevants tanquen cada unitat, on l’alumne desenvolupa
rutines de pensament, formes d’autoavaluació i coavaluació. Fan un
ús correcte de les TIC, alternant amb altres ferramentes que
completen el procés d’aprenentatge de l’alumne.

Valencià
ESO

3r S’organitza la matèria per blocs del contingut del currículum.
S’introdueixen rutines de pensament i formes de metodologia
cooperativa que motiven l’aprenentatge. Es produeix interacció amb
les aplicacions de l’iPad. Es fomenten les exposicions orals i els
processos d’autoavaluació i coavaluació.

Valencià
ESO

4t S’introdueixen rutines de pensament i formes de metodologia
cooperativa

que

motiven

l’aprenentatge.

Es

fomenten

les

exposicions orals i els processos d’autoavaluació i coavaluació.
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Anglés 1r ESO

Es realitza una UDI per avaluació. En cadascuna d’aquestes unitats
integrem els cinc blocs que formen l’assignatura, d’aquesta manera,
s’interrelacionen tots els continguts indicats en el currículum. Tot va
encaminat a una tasca per avaluació i a una sèrie de controls per a
poder avaluar el grau d’assimilació dels alumnes.

Anglés 2n ESO

Es realitza una UDI per avaluació. En cadascuna d’aquestes unitats
integrem els cinc blocs que formen l’assignatura, d’aquesta manera,
s’interrelacionen tots els continguts indicats en el currículum. Tot va
encaminat a una tasca per avaluació i a una sèrie de controls per a
poder avaluar el grau d’assimilació dels alumnes. El projecte One to
One facilita l’ús de les noves tecnologies i la interacció entre
professorat i alumnat. Es fa un ús habitual de metodologia
cooperativa

i

es

fomenten

els

processos

d’autoavaluació

i

coavaluació.
Anglés 3r ESO

Es realitza una UDI per avaluació. En cadascuna d’aquestes unitats
integrem els cinc blocs que formen l’assignatura, d’aquesta manera,
s’interrelacionen tots els continguts indicats en el currículum. Tot va
encaminat a una tasca per avaluació i a una sèrie de controls per a
poder avaluar el grau d’assimilació dels alumnes. El projecte One to
One facilita l’ús de les noves tecnologies i la interacció entre
professorat i alumnat. Es fa un ús habitual de metodologia
cooperativa

i

es

fomenten

els

processos

d’autoavaluació

i

coavaluació.
Anglés 4t ESO

Es realitza una UDI per avaluació. En cadascuna d’aquestes unitats
integrem els cinc blocs que formen l’assignatura, d’aquesta manera,
s’interrelacionen tots els continguts indicats en el currículum. Tot va
encaminat a una tasca per avaluació i a una sèrie de controls per a
poder avaluar el grau d’assimilació dels alumnes.

Així mateix Respecte a la matèria de Religió els professors s´han embarcat en el disseny de
materials propis per desenvolupar els continguts de la matèria, així com la realització de projectes i
webquest.

4. L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I EDUCACIÓ INCLUSIVA (PADIE)
INFANTIL I PRIMÀRIA
Encara que com tots sabem l’atenció a la diversitat comença a la pròpia aula
ordinària de la mà de tutors i professorat, el lideratge d’aquest àmbit tan essencial al
nostre centre educatiu es realitza a través del Departament d'Orientació en
col·laboració amb els tutors i els professionals especialistes de pedagogia terapèutica i
suport educatiu. Així mateix, treballem en col·laboració amb professionals de l'àmbit
d'Audició i Llenguatge del SPE, ens coordinem amb el centre especialitzat IDINEA i els
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 16-17

22

Col·legi de Les Filles de la Caritat LA MILAGROSA de Cullera (València)

centres d'estimulació primerenca DIGNAVALL, Clínica UCV i PROSUB, així com amb
els professionals que atenen en gabinet privat als alumnes del nostre centre beneficiaris
de l'ajuda per als alumnes amb necessitat de suport educatiu.
Les accions del departament es duen a terme a través de l'avaluació
psicopedagògica, l'orientació acadèmica, tant a professors com a alumnes i l'atenció als
pares a través de l'orientació familiar. Aquestes accions es realitzen al llarg de tot el
curs, atenent a les necessitats, però especialment en els moments de canvi d'etapa,
atenent al protocol de transició.
El reforç educatiu s’estructura de la següent manera:
§ Infantil: el realitza bàsicament la professora de suport d’infantil i PT.
§ 1r, 2n i 3r de primària: el realitza bàsicament la PT i també intervenen les
mateixes tutores aprofitant el temps lectiu que no tenen assignada
assignatura.
§ 4t, 5é i 6é de primària: el realitza bàsicament el professor de recolzament de
l’etapa amb l’ajuda d’hores de PT. Aquest curs s´ha introduït una sessió
complementària setmanal dins de la sessió de coordinació de l’equip de cicle,
on s’avaluen i es reajusten els reforços educatius.
La tendència del nostre centre és afavorir el reforç educatiu dins de l’aula
ordinària i aprofitar el treball cooperatiu per tal de realitzar una atenció a la
diversitat el més inclusiva possible. Pensem que dintre l´aula hi ha tants avaluadors i
creadors com a persones comparteixen l´espai. Per eixe motiu és molt enriquidor el treball
entre iguals.

Alguns projectes connectats directament a aquest àmbit són:
•
•
•

Projecte de consciència fonològica per als alumnes de 1r i 2n d’Infantil.
Escola de mares i pares per a Infantil.
Projecte intel·ligència emocional on els destinataris són els alumnes de 3r
d’Infantil i 1r de primària.

Tots estan presentats aprofitant l’estructura del PAM.
Pel que fa a la formació/investigació, pensem dotar-nos d’una xicoteta estructura
dins del departament d’orientació per tal d’evolucionar cap al disseny i aplicació
d’ACIS inclusives integrades en la mateixa unitat didàctica del gran grup aula.
SECUNDÀRIA
L’evolució del concepte de necessitats educatives especials al llarg dels anys ens
porta, en l’actualitat, a una visió global de l’alumne en relació amb el seu entorn proper.
Les dificultats educatives dels alumnes deixen de tenir com a nucli la seua discapacitat
i/o les seues dificultats i es reconeixen, en aquest sentit, les barreres a l’aprenentatge i a
la participació amb què es troba l’alumne en els diferents contextos de relació i
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aprenentatge. D’ací es desprén la necessitat d’oferir contextos escolars amb entorns
d’aprenentatge rics, amb metodologies de treball diversificades i ajustades a la
diversitat d’alumnes de l’aula.
Donar resposta a la diversitat dels alumnes és una tasca compartida per part de tots
els membres de l’equip docent. L’equip directiu facilita espais de coordinació que
afavoreixen compartir coneixements i en els quals els professors especialitzats es posen
al servei de l’ensenyament a l’aula ordinària. De la mateixa manera, els professors de les
diferents matèries, i especialment els tutors, han de disposar progressivament de les
estratègies i els recursos que els permeten considerar la diversitat de necessitats
educatives dels alumnes.
La perspectiva social de l’aprenentatge estableix la importància de les interaccions
entre els professors i els alumnes, així com les interaccions entre els mateixos alumnes,
com a oportunitat per avançar i aprendre.
Atesa la singularitat que suposa l’organització de l’aula ordinària per atendre la
diversitat dels alumnes, al col·legi La Milagrosa articulem un dispositiu pedagògic basat
en aquestos eixos:
- La personalització de l’ensenyament, que requereix per part del docent l’adequació
i l’ajustament a les característiques dels alumnes d’allò que ensenya i com ho fa. Els
alumnes manifesten diferents nivells competencials, motivacions, capacitats, ritmes i
estils d’aprenentatge, etc. Els professors n’han de ser coneixedors i ajustar amb
coherència la resposta pedagògica i les programacions. En aquest sentit, és important
tenir en compte la visió global de l’alumne i presentar activitats des del plantejament
del treball de les intel·ligències múltiples.
- Potenciar l’autonomia de l’alumne amb estratègies d’autoregulació per tal que
siguen el més autònoms possible en el seu procés d’aprenentatge. Com més autònom
siga l’alumne més temps podrà dedicar el professor a la resta d’alumnes que d’entrada
no ho són tant, o bé als qui requereixen mesures de reforç i/o ampliació en els seus
aprenentatges. Aquestes estratègies s’han d’ensenyar explícitament de manera que els
alumnes aprenguen a aprendre per tal d’optimitzar al màxim l’atenció docent a la
diversitat dels alumnes del grup.
- El Foment d’estratègies i metodologies d’aula diverses i coherents amb les
necessitats reals del grup. Per exemple, l’estructuració cooperativa de l’aprenentatge
permet organitzar l’aula de manera que els alumnes, en petits equips de treball, siguin
capaços d’ensenyar-se mútuament, de cooperar i ajudar-se a l’hora d’aprendre.
- L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. El Col·legi porta un
projecte en noves tecnologies, en l’ús de l’IPAD que recull d’eines digitals que
permeten donar resposta a la diversitat dels alumnes a l’aula tot afavorint la millora de
l’autonomia personal, l’accés als aprenentatges, la utilització de noves metodologies
digitals i el foment de la competència digital en els alumnes.
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Prendre com a referència les mesures esmentades en relació amb l’aplicació del treball
competencial permet atendre la diversitat a l’aula ordinària més enllà de quin siga el
plantejament establert en les programacions i les propostes didàctiques de cada
matèria.
Per tot açò, els nostres objectius com a centre educatiu són:
•
•
•
•
•

Atendre a la diversitat de tot l’alumnat del centre.
Organitzar les mesures d’atenció a la diversitat per aquest alumnat.
Treballar intervencions pràctiques a l’hora de realitzar accions més flexibles i
innovadores.
Oferir una resposta de qualitat a nivell de centre, grups i individualment.
Adaptar l’organització del centre a les necessitats educatives i socials de
l’alumnat del Col·legi.

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

Desenvolupa

Desenvolupa

ACCIÓ TUTORIAL
amb

LES
FAMÍLIES

Activitats de...

Activitats de...

- Acompanyament

- Acompanyament.

- Entrevistes personals

- Entrevistes personals

- Jornades sobre el lema
d’enguany “LA VIDA”

- Reunions col·lectives

- Jornades sensibilització
- Tutories
- Preocupació per la salut

ACCIÓ ACADÈMICA

amb

ELS
ALUMNES

- Plan d’acció Tutorial
- Dinàmica grupal
- Organització de la
convivència

- salut emocional

- Reforç de l’ aprenentatge

- salut alimentària

- Maduresa personal

- salut bucodental

- Temes oberts

- habilitats socials

- Avaluació

- educació sexual

- Formació

Desenvolupa

en

en

ORIENTACIÓ
amb

amb

INFANTIL/
PRIMÀRIA

SECUNDÀ
RIA

ALUMNAT

FAMÍLIES

Activitats de...

Activitats de...

Activitats de...

Activitats de...

- Reforç
Personalitzat

-- ACIs

- Reforç Dinàmic

- Reforç

- Adaptacions
Curriculars

- Suport
- Pedagogia
terapèutica

- Acompanyament
- Assessorament
vocacional
- Orientació 4t d’ESO
- Recolzar els processos
i decisions dintre la
seua maduració
personal

- Acompanyament
- Assessorament
vocacional
- Orientació 4t d’ESO
- Recolzar els processos
de maduració personal

- Convivència
- ParticipacióFormació
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5. PLA DE CONVIVÈNCIA

El nostre centre opta per donar una visió constructiva i positiva a la convivència, on la
participació, comunicació i prevenció siguen els pilars que la sustenten.
Aquest pla pretén ser una eina eficaç per a la consecució d'una bona gestió
global de la convivència, que complementa junt al nostre RRI, la resposta que dóna el
centre a tota la comunitat educativa per a detectar, previndre i tractar els problemes
derivats de la convivència escolar. El nostre Pla de Convivència té els següents apartats
segons la ORDE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,
per la qual s’actualitza la normativa que regula l’elaboració dels plans de convivència en
els centres educatius de la Comunitat Valenciana i s’estableixen els protocols d’actuació i
intervenció davant de supòsits de violència escolar.

OBJECTIUS GENERALS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA
Amb el nostre Pla de Convivència pretenem:
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

Fomentar un clima de convivència i participació al centre com a comunitat
educativa que som.
Proposar per al centre un model global d’educació en la convivència i en la
resolució de conflictes, identificant les àrees d’intervenció i presentant els
diferents projectes i programes que impliquen aquest model global.
Fomentar el treball de prevenció a fi de la consecució d’un adequat clima de
convivència.
Fomentar i posar en pràctica els valors d’ igualtat entre hòmens i dones, la
integració de les distintes ètnies i dels immigrants i el respecte per totes les
religions i creences, així com l’exercici de la llibertat responsable.
Educar per a la resolució de conflictes de forma no violenta; previndre les
situacions conflictives; la resolució pacífica i constructiva de conflictes; tractar i
rehabilitar les conductes desajustades.
Fomentar la col·laboració família/col·legi per a provocar un canvi sostenible al
centre en un model constructiu i pacífic de la convivència.
Lluitar contra l’absentisme escolar.
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Aquest PLA DE CONVIVÈNCIA fixa les seues arrels en el nostre Caràcter Propi,
PEC i RRI; i impregna, com ells, tots els nostres processos educatius.
Ressaltar la importància del PAT i el PAD perquè, a través d’ ells, el professorat
serà responsable de desenvolupar el pla de convivència pel que fa a la secció de
prevenció.
El seguiment del pla de convivència correspon a la COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
del consell escolar (Ordre DOCV 01/084/2014]ORDE 62/2014, de 28 de juliol, art.
61 i 65 respectivament), i elaborarà trimestralment un informe on s’arrepleguen les
incidències produïdes, les actuacions dutes a terme, els resultats aconseguits i
propostes de millora.
El pla de convivència serà avaluat pel consell escolar de centre i remetrà les
conclusions a la Direcció Territorial corresponent.
Dins de l’estructura del nostre Pla de Convivència entre altres coses descrivim:
•
•
•
•
•
•
•

Mesures i accions orientades a la promoció de la convivència i a la prevenció de
conflictes.
Procediments d’actuació i d’intervenció previstos en el RRI.
Detecció de necessitats i planificació d’accions de formació.
Procediment per a articular la col·laboració amb entitats i institucions de l’entorn.
Aula de convivència: criteris orientatius
Mediació en resolució de conflictes
Plantilles i models de fulls per a ser utilitzats en la gestió de la convivència
(Protocols d’actuació):
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Assetjament escolar i ciberassetjament.
Conductes que alteren la convivència de forma greu i reincident: insults,
amenaces, agressions, baralles o vandalisme.
Maltractament infantil
Violència de gènere
Agressions al professorat o al personal d’administració i servicis
Consideracions específiques davant de qualsevol de les situacions
plantejades en els annexos, si es produeixen fora del centre.
Aula de convivència.
Protocols d’expedients disciplinaris
Protocol compromís família – tutor
Protocol avaluació pla de convivència
Protocol de detecció de situacions de possible consum de drogues
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Hem adequat el nostre Pla de Convivència i el nostre RRI per donar suport
reglamentari de l´ús dels dispositius electrònics a les aules.
Aquestes noves normes s’han presentat a les famílies durant les primeres
reunions col·lectives.

COORDINADOR D’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA
Al nostre Centre hi ha un docent que actuarà de coordinador o coordinadora d’igualtat i
convivència.
Funcions
Les funcions del coordinador o coordinadora d’igualtat i convivència, contextualitzades en
cada cas amb la col·laboració i assessorament de l’equip d’orientació educativa i
psicopedagògica, seran:
a) Col·laborar amb la direcció del centre i amb la Comissió de Coordinació Pedagògica
en l’elaboració i desenvolupament del Pla de Convivència del Centre, tal com estableix la
normativa vigent.
b) Coordinar les actuacions previstes en el pla.
c) Coordinar les actuacions d’igualtat referides a la resolució de les Corts, núm. 98/IX, de
9 de desembre de 2015.
d) Formar part de la comissió de convivència del consell escolar del centre.
Els objectius a aconseguir són:
– L’eliminació dels prejudicis, estereotips i rols en funció del sexe, construïts segons els
patrons socioculturals de conducta assignats a dones i homes, per tal de garantir tant per a les
alumnes com per als alumnes, possibilitats de desenvolupament personal integral.
– La prevenció de la violència contra les dones, mitjançant l’aprenentatge de mètodes no
violents per a la resolució de conflictes i de models de convivència basats en la diversitat i en el
respecte a la igualtat de drets i oportunitats de dones i hòmens.
– Els llibres de text i altres materials didàctics que s’utilitzen o proposen en els projectes
d’innovació educativa han d’integrar els objectius coeducatius assenyalats. Així mateix, han de
fer un ús no sexista del llenguatge i en les seues imatges garantir una presència equilibrada i no
estereotipada de dones i hòmens.
– La capacitació de l’alumnat perquè l’elecció de les opcions acadèmiques es realitze lliure
de condicionaments basats en el gènere.
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6.1. ACCIÓ TUTORIAL INFANTIL I PRIMÀRIA (PAT)
(CONNECTAT AMB PLA DE CONVIVÈNCIA SECCIÓ PREVENCIÓ)
PROGRAMES A DESENVOLUPAR
PROGRAMA
Objectiu
Anual

General

LA JUSTÍCIA

Objectius

Breu descripció

Promoure el valor de la
justícia, interpretant la realitat a
la llum de l'Evangeli i adoptant
hàbits més solidaris i
compromesos amb la dignitat
de les persones i amb la
protecció del medi ambient.

PAM
TALLER
INTEL·LIGÈNCIA
EMOCIONAL

DIA DE LA FRUITA
BUCODENTAL

Desenvolupar
Intel·ligència emocional

Desenvolupar
saludables.

la

hàbits

Destinataris

·Jornades
de
sensibilització.
· Tutories trimestrals.
· Falles
· Unitats Didàctiques
· Primavera Cultural...
Programa
d’educació
emocional
que
inclou
activitats
(lúdiques)
afavoridores
de
l’autoconeixement,
autoestima, habilitats socials,
empatia i resolució de
conflictes...
Divendres festa de la
fruita: esmorzem fruita.
Aplicació setmanal de
fluor.
Entrevistes
personals,
entrevistes famílies, tutories
grupals,
reunions
coordinades entre els tutors
de 6é i l’equip pedagògic de
secundària per a optimitzar
el temps de treball...

TRANSICIÓ

Preparar
la
transició
madurativa
i
social
a
l’adolescència.

RECICLATGE

Conscienciar al voltant de la
importància del reciclatge per
conservar el planeta.

Recollida
deixalles.

Donar veu als alumnes per
tal de fer una avaluació crítica
d’allò que ocorre al dia a dia de
l’aula.

Col·locació a l’aula de 3
caixes (Critique, propose i
felicite) on cadascú pot posar
un comentari que serà llegit
públicament
de
manera
mensual
o
cada
dos
setmanes.

ASSEMBLEA

selectiva

de

INFANTIL
PRIMÀRIA

3r infantil
1r primària

INFANTIL
PRIMÀRIA
PRIMÀRIA

6é primària

INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA

PRIMÀRIA

⇒ Programem un mínim de tres sessions col·lectives al llarg del curs.
⇒ Programem un mínim d’una entrevista personal amb les famílies.
⇒ Registrem unes i altres al nostre DIARI TUTORIAL.
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 16-17

29

Col·legi de Les Filles de la Caritat LA MILAGROSA de Cullera (València)

⇒ Als nivells de 1r, 2n i 3r de primària fem servir les normes d’aula que preparem abans
de començament de curs per tal que els alumnes s’adapten progressivament a les
rutines de classe. Si al llarg del curs observem comportaments disruptius en general,
fem servir una “Economia de fitxes” per premiar i reforçar el bon comportament i
treball.

⇒ Als nivells de 4t, 5é i 6é de primària s’integra una nova eina de suport a
l’àmbit acadèmic, tutorial i de comunicació amb famílies. És l’aplicació
CLASSDOJO.

6.2. ACCIÓ TUTORIAL SECUNDÀRIA (PAT)
Les accions del nostre PAT barregen actuacions tutorials i de pastoral.
PAT
PROGRAMA
Dinàmica grupal
Ø

Coneixement
mutu

Ø

Consolidació
de grup

Organització de
la convivència

Reforçament de
l’aprenentatge

Avaluació

Objectius
Participar durant un període de
temps prolongat en un procés
relativament
continu
de
comunicació i interacció on
s’estableix un sistema de normes
comunes i una distribució de
tasques
desenrotllant
un
sentiment de solidaritat.

Breu descripció

Destinataris

Procediments i mitjans que
s'utilitzen en situacions grupals a
fi que es manifeste de manera
mes expressa els fenòmens, fets i
processos grupals que s'estan
vivint en el si del grup en què
s'apliquen

La
convivència
és
una
experiència de trobada entre els
jóvens d'un grup ja constituït o
per formar-se, per a compartir
de
manera
participativa,
formativa, creativa i festiva la
vivència comunitària d'un procés
de creixement

Oferir un ambient alegre, càlid,
amb intensa vivència afectiva i
comunitària, on poden superar la
seua inseguretat, reafirmar la seua
identitat, expressar les seues
inquietuds i esperances, descobrir
el valor de les seues metes i
compromisos comuns i sentir-se
part de la comunitat .

Reforçar
en
els
alumnes
l'adquisició d’hàbits bàsics de
treball.

Potenciar l'aprenentatge i el
rendiment
escolar
d'estos
alumnes per mitjà de:
A. L'adquisició d'hàbits
d'organització i constància en
el treball.
B. L'animació a l'estudi,
proposant formes de treball
eficaç.
C. la millora en habilitats i
actituds associades a la lectura
i escriptura.

Comprendre el sentit de la
Avaluació en la tutoria i comptar

Es farà especial atenció sobre:
Què els pareixen les activitats que
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amb criteris i instruments per a
realitzar-la.

Assessorament
vocacional

Maduresa
personal

Programa dirigit a garantir una
encertada selecció de les ofertes
educatives,
d'acord
amb
l'autodescobriment
del
seu
propi perfil, basats en les seues
habilitats, capacitats i interessos
per a un exercici docent que
cobrisca
les
expectatives
personals i professionals.

Comprendre la persona com ser
en procés a través de les
distintes etapes de la vida, cridat
a la llibertat i a la plenitud, i
conéixer
els
processos
psicològics de creixement i
desenrotllament
personal
i
relacional.
Adquirir
einees
per
al
coneixement
personal
permanent.

es realitzen?, Com se senten
realitzant-les? Els temes que es
tracten els pareixen importants?
Els agrada?, Com se senten quan
tracten eixos temes?
Què s'ha de millorar en la tutoria?
• Reconeixement del si mateix
per a una adequada selecció
vocacional.
• Dissenyar una proposta on
s'apliquen
els
elements
fonamentals d'un projecte de
vida personal i professional
exitós.
• Conéixer i analitzar les
característiques
personals
configurades
per
la
personalitat, la història, les
opcions,
les
capacitats,
possibilitats i límits propis.
• Desenrotllar habilitats de
comunicació interpersonal i
grupal: assertivitat , escolta,
diàleg, proximitat.
• Incrementar les habilitats
parentals, filials.
• Adquirir instruments per a la
presa de consciència entorn
de l'experiència de treball.

Temes oberts

Educació Sexual

Objetiu curs:
La Justícia

ESO

ESO

ESO

Ajudar els jóvens a desenrotllar
el coneixement, l'autonomia i les
habilitats
–com
ara
la
comunicació,
la
presa
de
decisions i la negociació per a
fer la transició a l'edat adulta
gaudint de bona salut sexual.

Proporcionant-los una formació
integral
de
qualitat
que
afavoreixi la seva autonomia, el
seu sentit crític i el seu
compromís social.

L'educació sobre la sexualitat
inclou formació i informació
sobre l'anatomia i fisiologia, la
pubertat, l'embaràs i les ITS,
inclòs el VIH/SIDA. Però també
aborda
les
relacions
i
emocions
implicades
en
l'experiència sexual. Toca el
tema de la sexualitat com una
part natural, íntegra i positiva
de la vida. Promou la igualtat
de gènere, l'autoestima i el
respecte pels drets dels altres.
• Jornades de sensibilització.
• Tutories trimestrals.
• La creació del banc de llibres
com a exemple d’estil de vida
sostenible
i
solidari.
El
compromís.
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Aplicació
Transició

Pla

PIES

PRELAT

Activitats de
prevenció en
consum d’alcohol
i drogues

Activitats de la
prevenció de la

-Desenvolupar el Pla de
desenrotllament competencial.
Desenvolupament
Programa d’assessorament i
formació.

El departament d’orientació
presenta a l’equip docent del
primer cicle de ESO possibles
actuacions per a que aquestos
desenvolupen les més apropiades
en cada moment.

Ajudar els jóvens a desenrotllar
el coneixement, l'autonomia i les
habilitats
–com
ara
la
comunicació,
la
presa
de
decisions i la negociació per a
fer la transició a l'edat adulta
gaudint de bona salut sexual.

L'educació sobre la sexualitat
inclou formació i informació sobre
l'anatomia i fisiologia, la pubertat,
l'embaràs i les ITS, inclòs el
VIH/SIDA. Però també aborda les
relacions i emocions implicades
en l'experiència sexual. Toca el
tema de la sexualitat com una
part natural, íntegra i positiva de
la vida. Promou la igualtat de
gènere, l'autoestima i el respecte
pels drets dels altres.

L'objectiu principal és promoure
l'educació viària i contribuir a la
prevenció dels accidents de
tràfic i les seues possibles
seqüeles.

Es realitzaren xarrades col·loqui,
abordant els factors de risc
associats a la producció de
lesions pro accidents de tràfic.
Les dites xarrades les realitzaren
un equip de monitors, junt amb
un professional sanitari.

Abordar
la
prevenció
del
consum de drogues des d'una
orientació integral i sistèmica, les
accions de la qual contemplen
els distints àmbits en què es
desembolica la vida dels i les
estudiants

Apreciar la importància dels
valors bàsics que regeixen la

• Autoconeixement
i
desenrotllament personal.
• Desenrotllament
d'imatge
personal
positiva
i
l'autoestima.
• Desenrotllar habilitats socials
com ara: la comunicació, el
lideratge,
l'asertividad,
la
presa de decisions.
• Manejar informació veraç i
actualitzada.
• Revisar valors i actituds que
transmeten els altres.
• Mantindre una actitud crítica
enfront del discurs social
vigent
sobre
temes
emergents, i revisar els seus
propis mites i creences.
• Desenrotllar habilitats per a la
construcció d'un projecte de
vida.
• Conéixer la definició
violència de gènere.

de
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violència de
gènere

ESCOLA DE
MARES I PARES
ESO

convivència humana i actuar
d’acord amb ells i desenvolupar
en els alumnes les conductes i
habilitats que els permeten viure
lliures de violència, reconeixentla en les situacions del seu
entorn.

Orientar els pares i mares en el
procés educatiu dels fills/es.
Dotar de pautes educatives i
ferramentes facilitadores.

• Conéixer
els
tipus
de
maltractament.
• Conéixer
el
caràcter
progressiu
i
sinuós
del
maltractament.
• Identificar
situacions
de
violència en parelles adultes i
adolescents.
Espai i punt de trobada i
reflexió on les famílies poden
compartir les seues experiències
amb els altres pares i mares.
Cicle de sessions de treball
teoricopràctiques
dins
d’una
perspectiva positiva i motivadora.

ESO

PASTORAL
PROGRAMA
Objectiu del curs: La
Justícia

Festivitat Sant Vicent de
Paul

OBJECTIUS
Impulsar el valor de la
justícia: interpretant la
realitat a la llum de
l'Evangeli, adoptant
hàbits solidaris,
defenent la dignitat de
les persones i amb
l'atenció del medi
ambient
Identificar els valors
vicencians propis del
centre a partir del
fundador.

Campanya DOMUND

Reconèixer la tasca dels
missioners.

Projecte Solidari: Punt
d´encontre els nostres
cors.

Reconèixer la situació
de necessitat d´altres
països.
Fomentar la solidaritat.

Festivitat de la Verge
Milagrosa

Conèixer les dades més
rellevants de la nostra
patrona.
Identificar les carències
de la nostra societat i
treballar per elles.

Marxa solidària

DESCRIPCIÓ

DESTINATARIS

• Jornades
de
sensibilització.
• Tutories trimestrals.
• La creació del banc
de llibres com a
exemple d’estil de
vida
sostenible
i
solidari.
El
compromís.

ESO

Conèixer les dades més
rellevants de Sant
Vicent.
Identificar hui en dia la
llavor i el carisma de les
organitzacions que
constitueixen la família
vicenciana.
Identificar les
necessitats de
evangelització i
col·laborar en la
campanya de la diòcesis.
Recaudar fons amb el
nostre treball per a
ajudar als germans del
hospital “El Carmelo” en
Moçambic.
Revitalitzar la devoció a
la medalla de la Verge
Milagrosa
Col·laborar amb Càritas
local per abastir
l´economat de la
parròquia.

ESO

ESO

ESO

ESO

ESO
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Conèixer dades sobre
els menors que afronten
situacions d’injustícia
social i col·laborar en la
campanya de la diòcesi.
Analitzar diferents
situacions de violència
en la societat i concretar
solucions al nostre nivell
personal

ESO

Analitzar les actituds
que ens perjudiquen en
la nostra vida i concretar
noves pautes de
conducta.
Conèixer les dades més
Identificar el seu
rellevants de la
carisma sobre tot com a
cofundadora de les Filles model d´educadora.
de la Caritat.
Reflexionar sobre les
vocacions.
Conèixer la importància Identificar els símbols i
i simbolisme de la
signes fonamentals
setmana santa per al
d´aquest temps litúrgic,
fonament de la fe
així com analitzar el seu
cristiana.
significat.
Reconèixer la figura de
Revitalitzar la devoció a
Maria com a mare, guia la Verge dedicant-li
e intercessora.
especialment el temps
d´oració.
Conèixer els fets que es Analitzar la necessitat
commemoren en la
d´exercir els cristians la
festivitat de Pentecostés seua missió
i la importància per a la
evangelitzadora.
Església.

ESO

Campanya Santa
Infància

Reconèixer les
situacions de desigualtat
en els infants.

Educar per la pau

Potenciar la pau com un
mitjà per establir el
diàleg i afrontar els
conflictes amb solucions
no violentes.

Quaresma

Reconèixer el valor
d´aquest temps litúrgic
per fer una renovació en
la nostra vida personal.

Festivitat Santa Luisa

Preparació de Pasqua

Mes de Maria

Preparació Pentecostes

7.

ESO

ESO

ESO

ESO

ESO

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC)

Autoritzat perquè s’aplique el Programa d’Educació Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà el
27 de setembre de 2013 per la Directora General d’Innovació, d’Ordenació i Política Lingüística

Infantil
Procurem que la llengua vehicular de la jornada del matí siga el castellà.
De la mateixa manera procurem que la llengua vehicular de la vesprada siga el
valencià i l’anglés.
Dues són les sessions setmanals (de 45 min. cadascuna) en la que la llengua
vehicular és l’anglés.
Tots els documents estan fets en valencià.
Aquest curs la llengua vehicular de la Religió és el valencià.
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Primària

Secundària
- Aquest curs s’inicia la vehiculització en anglés de l’assignatura de Plàstica de 1r.
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8. ACCIÓ PASTORAL
PLA ANUAL DE PASTORAL
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9. ELS NOSTRES PROJECTES
9.1 PLA LECTOR INTEGRAL
Objectius generals del pla
1. Fomentar en l’alumnat l’interés per la lectura i desenrotllar l’hàbit lector.
2. Afavorir la comprensió lectora des de totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls del
currículum.
3. Fomentar en l’alumnat la lectura com a activitat d’oci i de gaudi.
4. Promoure la col·laboració i participació de les famílies i altres membres de la
comunitat educativa de l’entorn en les activitats derivades dels plans de foment de la
lectura.
5. Estimular l’ús de fonts documentals complementaris al llibre de text, tant en
suports impresos com en suport digital i audiovisual.
6. Fomentar en l’alumnat una actitud reflexiva i crítica per mitjà del tractament de la
informació.
7. Potenciar l’ús i la dinamització de les biblioteques dels centres docents i adequarles als objectius i actuacions arreplegats en el pla.
8. Reforçar la figura dels mitjans audiovisuals i digitals com a mitjans de suport a la
lectura.
9. Contribuir al desenrotllament de les competències clau i espiritual en l’alumnat.

ACTUALITZACIÓ INFANTIL
ÀMBIT

Nivell
educatiu

Docents

CSM/AP

1r EI

Amparo
Carbó

CEFNS
HortenTalens

C i R.
Llenguatge

ACTUACIONS
· Lectura i activitats de comprensió de
contes.
·Resoldre qüestions, problemes, donar
explicacions...
· Expressió corporal: gestos. Coordinació
motriu...
·Assemblea.
· Donar missatges als pares o a la mestra.
· Memorització i reproducció de contes,
rimes, etc.
· Puzzles.
· Seqüències temporals.
· Conte unitat.
· Lectures contes.
· Diàlegs i converses (assemblea).
· Lectures pictogrames, bits i murals.
· Introducció a la consciència fonològica.
· Reconeixement lletres.
· Discriminació visual de paraules.

Objectius
PLA
1, 2, 3, 6
2, 6
3
2, 6
4
5
1, 2, 3
1, 3
2
1, 3, 6
1, 3
1, 3
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· Reproducció de cançons, rimes...
· Comentaris d’imatges, làmines, etc.
· TIC’s
· Biblioteca d’aula.
· Llibre viatger.
· Lectura contes, passatges bíblics.
· Comprensió símbols cristians.
· Reproducció oral d’oracions, cançons, etc.
(Llibre d’oració).
· Assemblea

RELIGIÓ

· Previndre per a viure
CSM/AP

·Conte de la biblioteca d’aula
· Dramatitzacions
· Llibre viatger

2
5, 8
3, 4, 7
5,7
1, 3
2
1, 3
6, 9
5, 9
1, 4, 9
1, 2, 3, 4,
5, 7

· Làmina motivadora de la unitat

6, 9

· Contes de la unitat
CEFNS

Araceli Vélez

1, 2, 9

· Contes clàssics i populars

1, 2, 9

2n EI
Irene Roca

· Pel·lícules

5, 9

· Contes

1, 2, 9

· Assemblees
C i R.
Llenguatge

6, 9

· Poesies, endevinalles

9

· TIC’s

5, 8, 9

· Relats bíblics
· Oracions
· Cançons

RELIGIÓ

CSM/AP

Clara Fort

1, 2

· Adquirir hàbits per a un bon manteniment
de la biblioteca d’aula.

7

· Potenciar l’expressió de sentiments i
emocions produïts a l’escoltar un conte

3

· Reconéixer símbols de l’entorn, lingüístics
i no lingüístics, descobrint el seu ús.

9

3r EI
Nuria Ibáñez
CEFNS
· Treballar el significat de les paraules
trobades al seu dia a dia, a l’entorn familiar.

4
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CiR

RELIGIÓ
1er, 2n,
3er INF.
1er, 2n,
3er INF.

CiR
CE

3er INF.

CiR

· Treballar les matemàtiques amb contes,
endevinalles, etc.

2

· Iniciació a la lectura i escriptura de textos
xicotets.

1

· Relacionar una paraula amb la imatge
associada en la pantalla.

8

· Llibre viatger
· Dramatitzacions.

5,7

· Padrins i fillols
· Treballar el significat de relats bíblics.

1-3- 4-7

· Teatre “sentits a les butxaques”

1, 4, 6, 9.

· La castanyera

1, 2, 4, 8.

· Tallers a la biblioteca municipal

1, 3, 7.

3
2

ACTUALITZACIÓ PRIMÀRIA
ACTUALITZACIÓ 1r PRIMÀRIA
ASSIGNA
TURES

Nivell
educatiu

CLL / VLL

1r

RELIGIÓ

1r

MATE.

1r

Docents

Raquel
Frígola
Adela
Camarasa

José
Ramón Pérez
Raquel
Frígola

ACTUACIONS

Objectius
PLA

· Lectura diària.
· Descripció paraules.
· Respondre qüestions
sobre la lectura.
· Resum de la lectura a
nivell oral.
· Completar, associar,
seqüenciar oracions.
· Recerca d’informació
d’altres mitjans.
· FOMENT BIBLIOTECA
D’AULA.
-APS “ Padrins i fillols”.
- APS “El iaio ens conta un
conte”

1, 2, 3,
4, 8, 9

· Lectura textos. Anàlisi
lectura. Aplicació normes i
valors.

1, 2, 3,
4, 8, 9

· Extracció i subratllat de
dades.

1, 2, 3,
4, 8, 9
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Adela
Camarasa

NATURAL
S

SOCIALS

1r

1r

Raquel
Frígola
Adela
Camarasa

Raquel
Frígola
Adela
Camarasa

· Subratllat de preguntes.
· Mural de paraules afins a
la suma i resta.
- Vocabulari específic de
l’assignatura.
· Correspondència paraules
castellà- valencià.
· Treta idees principals.
· Recerca informació altres
mitjans.
· Recerca i explicació de
vocabulari.
· Correspondència paraules
castellà- valencià.
· Treta idees principals.
· Recerca informació altres
mitjans.
· Recerca i explicació de
vocabulari.

CCLI
CAA
CD
CSC

1, 2, 3,
4, 8, 9

CCLI
CAA
CD
CSC

1, 2, 3,
4, 8, 9

ACTUALITZACIÓ 2n PRIMÀRIA
ASSIGNA
TURES

Nivell
educatiu

Docents

ACTUACIONS
Lectura diària.
Descripció paraules.
Respondre qüestions sobre
la lectura.
Resum de la lectura a nivell
oral.
Completar,
associar,
seqüenciar oracions.
Recerca
d’informació
d’altres mitjans.
FOMENT
BIBLIOTECA
D’AULA.

1, 2, 3, 4, 8,
9

-

Lectura textos.
Anàlisi lectura.
Aplicació normes i valors

1, 2, 3, 4, 8,
9

-

Extracció i subratllat de
dades.
Subratllat de preguntes.
Mural de paraules afins a la
suma i resta.
Vocabulari específic de

-

CLL / VLL

2n

Rosa Brú
Rosa
Chofre

-

RELIGIÓ

MATE.

2n

2n

Rosa Brú
Rosa
Chofre

Rosa Brú
Rosa
Chofre

Objectius
PLA

-

1, 2, 3, 4, 8,
9
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l’assignatura.

-

NATURALS

Rosa Brú
Rosa
Chofre

2n

-

-

SOCIALS

Rosa Brú
Rosa
Chofre

2n

-

Correspondència paraules
castellà- valencià.
Treta idees principals.
Recerca informació altres
mitjans.
Recerca i explicació de
vocabulari.

1, 2, 3, 4, 8,
9

Correspondència paraules
castellà- valencià.
Treta idees principals.
Recerca informació altres
mitjans.
Recerca i explicació de
vocabulari.

1, 2, 3, 4, 8,
9

ACTUALITZACIÓ 3r PRIMÀRIA
ASSIGNATURES

CLL/VLL

Matemàtiques

Ciències Socials
i Naturalesa

RELIGIÓ

MÚSICA

Nivell
educatiu

Docents

3r

Reyes
Inma

3r

Reyes
Inma

3r

Reyes
Inma

3r

Reyes
Inma

3r

Reyes
Inma

3r

Reyes
Inma

3r

José
Ramón

ACTUACIONS

Objectius
PLA

Lectura de diferents llibres, un llibre
mensual, combinant les llengües de
valencià i castellà.

1,2,3,
7

UDIS castellà i religió. “Carta a los
Reyes Magos”

2,5,6

Nadales
UDI “Jugamos con los números”
UDIS
Naturals: “El meu animal preferit”
Socials: “Prepara la maleta”
Tractament informació, esquemes,
resums, treballs...
Lectura
comprensiva
d’oracions,
paràboles i diferents texts. Lectura de la
Bíblia.

1,4,9

2,6

2-5-68-9

1-2-56-8-9

Llegir lletres de cançons amb
ritme de rap.
Repetir cançons amb forma de
“eco”.

1i2
9i6
7i8
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−

−

−
PLÀSTICA

3r

ANGLÉS

3r

5i6

Traduir les lletres de les cançons
de altres llengües: Anglès,
Castellà, Francès, Italià...
Llegir els enunciats dels exercicis
en grup i explicar-los per a que
tot el grup entenga que cal fer.
Llegir els enunciats dels exercicis
en grup i explicar-los per a que
tot el grup entenga que cal fer.

5i7

- Buscar informació per a fer les
làmines.

Vicen

6, 7 i
8

Ampliar la competència en l’expressió
i comprensió dels missatges orals i
escrits en diferents contextos.
Expressar
idees,
sentiments
o
experiències mitjançant la Literatura.
Lectura correcta amb pauses en els
signes de puntuació i entonació .
Integrar tot tipus de llenguatges en el
foment de la lectura.
Estimular i utilitzar l’ús de diferents
fonts documentals amb intencions
comunicatives o creatives.

1,9
3
1,2
2,5,6,
8
1,3

ACTUALITZACIÓ 4t PRIMÀRIA
ÀMBIT

LINGÜÍSTIC

Nivell
educatiu

4t

Docents

David
Rafa

RELIGIÓ

4t

David
Guillermo

Matemàtiques

4t

Guillermo

ACTUACIONS
Lectura de diferents llibres, amb
productes diferents en una activitat que
formarà part del pla lector des de 4t fins a
6é de primària.
UDIS castellà i valencià
Potenciació ferramenta digital iPad
Animacions lectores als més menuts (4
anys)
Lectura
comprensiva
d’oracions,
paràboles i diferents texts.
Especial
atenció
a
la
lectura
comprensiva
donat
el
caràcter
imprescindible per la resolució de
problemes matemàtics. Es treballa una
Rutina de pensament que hem creat
especialment per tal de comprovar i
incentivar
aquesta
comprensió.
Es

Objectius
PLA
1,2,3,
7
2,5,6
5-8
1-3-4-7-9
1-2-5-6-89

2-5-6
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Socials

4t

Guillermo
Rafa

Naturals

4t

Guillermo
Rafa

4t

David
Rafa
Guillermo

PROJECTE
FOMENT
LECTOR
I de deures?
“LLEGIM A
CASA”

treballarà en la UDI 5 que queda integrada
de forma anual dins de les altres 4 Udis
restants.
Donat el caràcter metodològic adquirir
en aquesta assignatura i la gran qualitat de
treballs d’investigació a través de pàgines
web, es fa especialment rellevant la lectura
comprensiva i posterior filtració d’aquesta
per tal de poder presentar els productes
finals proposats, que a més, responen a
criteris d’avaluació normatius proposats al
currículum.
Donat el caràcter metodològic adquirir
en aquesta assignatura i la gran qualitat de
treballs d’investigació a través de pàgines
web, es fa especialment rellevant la lectura
comprensiva i posterior filtració d’aquesta
per tal de poder presentar els productes
finals proposats, que a més, responen a
criteris d’avaluació normatius proposats al
currículum.
Aquest projecte és un intent de
promocionar la lectura entre el nostre
alumnat institucionalitzant a l’etapa que el
deure per excel·lència per a casa siga la
lectura. Durant tot el curs els alumnes han
d’anar llegint llibres amb una mitjana d’un
conte quinzenal. Al finalitzar cada llibre es
demana una presentació creativa. Per
difondre el missatge d’animació lectora
utilitzaren diferents recursos com ara
penjar treballs en un mur que simula el
mur de Facebook, un blog...
La participació de les famílies resulta
vital.
Ens
fem
servir
de
l’aplicació
CLASSDOJO per motivar y controlar les
lectures.
Utilizem indicadors normatius per tal
d’avaluar.

2-5-6

2-5-6

1-2-3-4-5
7-8-9
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ACTUALITZACIÓ 5é PRIMÀRIA
ÀMBIT

LINGÜÍSTIC

Nivell
educatiu

Docents

EVAAMPARO

5é

NATURALS
I SOCIALS

5é

RELIGIÓN

5é

EVA

EVA
MATEMÀTIQUES I
LLENGÜES

PROJECTE
FOMENT
LECTOR
I de deures?
“LLEGIM A
CASA”

5é
EVA
AMPARO
GUILLERMO

5é

EVA
AMPARO

ACTUACIONS
TERTÚLIES LITERARIES. EL PRINCIPITO I
ALTRES CLÀSSICS ESCOLLITS EN
ASSEMBLEA PELS ALUMNES.
EN VALENCIÀ “LES RONDALLES I i
I’ELABORACIÓ D’UNA RONDALLA EN
FORMAT DIGITAL.
DIFERENTS TASQUES PER A FOMENTAR
LA CREATIVAT EN L’EXPRESSIÓ
ESCRITA.
PADRINS I FILLOLS
ME’N VAIG A LA BIBLIOTECA.
ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ I
ANIMACIÓ LECTORA
(els alumnes llegiran al menys 1 llibre en
cada llengua de lliure elecció)
Preparació
d’esquemes
i
mapes
conceptuals digitals.
Recerca i selecció d’informació.
Anàlisis de textos en missatges implícits.
Recerca i selecció d’informació.
Grups interactius per a la comprensió i
resolució de problemes i diferents tasques
lingüístiques.

Objectius
PLA

1-3-4-5-6-9

3-1-6-9

1-2-3-5-7-9

2-8-9

2-8-9
2-4-6-9

Aquest projecte és un intent de
promocionar la lectura entre el nostre
alumnat institucionalitzant a l’etapa que el
deure per excel·lència per a casa siga la
lectura. Durant tot el curs els alumnes han
d’anar llegint llibres amb una mitjana d’un
conte quinzenal. Al finalitzar cada llibre es
demana una presentació creativa. Per
difondre el missatge d’animació lectora 1-2-3-4-5
utilitzaren diferents recursos com ara
penjar treballs en un mur que simula el mur
7-8-9
de Facebook, un blog...
La participació de les famílies resulta
vital.
Ens
fem
servir
de
l’aplicació
CLASSDOJO per motivar y controlar les
lectures.
Utilizem indicadors normatius per tal
d’avaluar.
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ACTUALITZACIÓ 6é PRIMÀRIA
Nivell
educatiu

Docents

ACTUACIONS

6é

Tutors

Padrins i fillols

6é

Tutors

Lectura de llibres en valencià , castellà i
anglès.
Fer un trivial basat en preguntes sobre
les lectures realitzades.

1-2-3-5-69

6é

Tutors

Lectura poesies combinant les llengües
de valencià i castellà.

1-2-3-7

LINGÜÍSTIC

6é

Tutors

LINGÜÍSTIC

6é

Tutors

LINGÜÍSTIC

6é

Tutors

LINGÜÍSTIC

6è

Tutors

4t

David
Rafa
Guillermo

ÀMBIT
LINGÜÍSTIC

LINGÜÍSTIC

LINGÜÍSTIC

PROJECTE
FOMENT
LECTOR
I de
deures?
“LLEGIM A
CASA”

Lectures programades en les unitats així
com lectures de diferents tipus de textos que
treballem al nivell.
Expressió oral. Recerca d´ informació al
voltant d´un tema d´ interès dels alumnes per
a exposar als companys amb suport visual i
gràfic .
Expressió escrita. Creació de textos de
diferents tipus a partir de models i amb
foment de la creativitat.
Competències bàsiques. Treball de les
competències a partir de la interpretació de
casos reals.
Aquest projecte és un intent de
promocionar la lectura entre el nostre
alumnat institucionalitzant a l’etapa que el
deure per excel·lència per a casa siga la
lectura. Durant tot el curs els alumnes han
d’anar llegint llibres amb una mitjana d’un
conte quinzenal. Al finalitzar cada llibre es
demana una presentació creativa. Per
difondre el missatge d’animació lectora
utilitzaren diferents recursos com ara penjar
treballs en un mur que simula el mur de
Facebook, un blog...
La participació de les famílies resulta vital.
Ens fem servir de l’aplicació CLASSDOJO
per motivar y controlar les lectures.
Utilizem indicadors normatius per tal
d’avaluar.

Objectius
PLA
1-2-3-4-59

1-2-3-5-69
1-2-4-5-68-9

4-6-8-9

2-5-6-8-9

1-2-3-4-5
7-8-9
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ACTUALITZACIÓ ESO

CASTELLÀ

ÀMBIT

Nivell
educatiu

ESO

Docents

MATILDE,
LURDES,
CARLA,
GEMMA

ACTUACIONS
- Per la implantació de l’ipad:
§ Formació sobre Itunes U.
§ Ús de distintes Apps: Popplet...
§ Creació d’Ibooks on els alumnes
poden consultar els continguts, i, a
partir
d’ells,
desenvolupar
la
comprensió escrita.
− Visites d’autor.
− Treballs de recerca amb suport visual i
gràfic.
− Anotacions al quadern de classe.
− Ampliació de vocabulari específic de la
matèria,
mitjançant
definicions
adequades al seu procés maduratiu, i
fent ús de processos metacognitius.
− Lectura de textos literaris de gust de
cada alumne o proposats pel professor.
− Textos d’aprenentatge: llegir, subratllar,
explicar, preguntar...
− Controls de tema i controls de lectura.

VALENCIÀ

−

ESO

JORDI,
BELINDA,
CARLA,
LURDES

−
−
−
−

−

AAN
GLÉS

−

ESO

LURDES,
−
CARLA
MARLENE

Per la implantació de l’ipad:
§ Formació sobre Itunes U.
§ Ús de distintes Apps: Popplet...
§ Creació d’Ibooks on els alumnes
poden consultar els continguts, i, a
partir d’ells, desenvolupar la
comprensió escrita.
Visites d’autor.
Treballs de recerca amb suport visual i
gràfic.
Anotacions al quadern de classe.
Ampliació de vocabulari específic de la
matèria,
mitjançant
definicions
adequades al seu procés maduratiu, i
fent ús de processos metacognitius.
Lectura de textos literaris de gust de
cada alumne o proposats pel professor.
Textos d’aprenentatge: llegir, subratllar,
explicar, preguntar...
Controls de tema i controls de lectura.

Per la implantació de l’ipad:
§ Formació sobre Itunes U.
§ Ús de distintes Apps: Popplet...

Objectius
PLA

1, 2, 3, 5,
6, 8, 9

1, 2, 3, 5,
6, 8, 9

1, 2, 3, 5,
6, 8, 9
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Creació d’Ibooks on els alumnes poden
consultar els continguts, i, a partir
d’ells, desenvolupar la comprensió
escrita.
Visites d’autor.
Treballs de recerca amb suport visual i
gràfic.
Anotacions al quadern de classe.
Ampliació de vocabulari específic de la
matèria, mitjançant definicions adequades
al seu procés maduratiu, i fent ús de
processos metacognitius.
Lectura de diverses tipologies textuals amb
temàtica en cada unitat.
Textos d’aprenentatge: llegir, subratllar,
explicar, preguntar...
Controls de tema i controls de lectura.
Visionat de pel·lícules en anglès en V.O. i
subtítols en anglés.
§

−
−
−
−

−
−
−
−

FRANCÉS

−

−
−
ESO

MATILDE

−
−
−
−

Visionat de pel·lícules en francés amb
subtítols en francès o castellà segons el
grau maduratiu del grup.
Anotacions al quadern de classe.
Ampliació de vocabulari específic de la
matèria, adequat al seu procés maduratiu, i
fent ús de processos metacognitius.
Lectura de textos amb temàtica en cada
unitat.
Textos aprenentatge i llegir, subratllar,
explicar, preguntar...
Traduir, anotar la pronunciació.
Controls de gramàtica i avaluació DELF
(CO, CE, EE, EO)

Treballs de recerca amb suport visual i
gràfic i exposició oral.
− Anotacions al quadern de classe.
− Ampliació de vocabulari específic de la
matèria mitjançant el vocabulari del llibre
de text.
− Textos aprenentatge i llegir, subratllar,
explicar, preguntar...
− Controls de tema.

1, 2, 3, 5,
6, 8, 9

LLATÍ

−

ESO

MATILDE

1, 2, 3,
5,6, 8, 9
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QUÍMICA

BIOLOGIA I
GEOLOGIA

PLÀSTICA

TECNOLOGIA

MATEMÀTIQUES
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ESO

Raúl
Tomás
Isabel
Pascual
Maria
Peris
Fede
Colubi

ESO

Isabel
Pascual
Joaquín
González
Maria
Peris

ESO

ESO

María
Peris

Fede
Colubi
Isabel
Pascual

ESO

Susana
Albert

En el material de cada UDI elaborat pels
professors
es
procuren
activitats
de
comprensió lectora per a extraure informació
de contingut matemàtic. Així mateix es posen
activitats que requerixen comprensió lectora a
l’iTunes U
Els treballs es realitzan conforme les regles
lingüístiques.
Per al dia de la dona 8 de març en 4t d’ESO es
llegiran biografies de dones referents per a les
matemàtiques de la història del llibre
“Matemática es nombre de mujer”.
Llegir i explicar el vocabulari específic.
Recerca d’informació per a la confecció de
treballs específics.
Exposició oral de treballs.
L’absència de faltes d’ortografia es valora
positivament.

2,3, 5, 6,
8, 9

2, 3, 5, 6,
8, 9

Treball d’investigació en 2n d’ESO.
Els alumnes llegiran el tema, assenyalant el
que consideren més important (concretament
el tema de la publicitat del bloc I de la 1).
Recerca d’informació sobre els punts del tema
(buscant en internet i portant material de casa).
Fer cal·ligrames.
En 1r ESO, realització d'un còmic basat en la
lectura d'un llibre dels proposats en les
assignatures de llengua

2, 5, 6, 8,
9

Lectura Individual del tema.
Recerca d’informació sobre els punts del tema.
Elaboració en grup, de les explicacions que
realitzaran els alumnes a la resta de la classe.
Explicació del apartats corresponents de cada
grup a la resta de la classe.
Lectura de notes de premsa relacionades amb
temes científics com terratrèmols, inundacions,
economia,...

2, 5, 6, 8,
9

Lectura Individual del tema.
Recerca d’informació sobre els punts del tema.
Elaboració en grup, de les explicacions que
realitzaran els alumnes a la resta de la classe.
Explicació del apartats corresponents de cada
grup a la resta de la classe.

2, 5, 6, 8,
9
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DEPARTAMENT HUMANÍSTIC

INFORMÀTICA

RELIGIÓ

MÚSICA

Lectura de textos de diverses publicacions de
temàtica científica.
Completar mapes conceptuals.

ESO

Izabella

ESO

Susana
Albert
Lurdes
Falcó
J. Manuel
López
Joaquín
González

ESO

ESO

Emiliano
Sánchez

Belinda
García,
José
Manuel
López,
Isabel
Pascual

Lectura i comprensió de les biografies de
compositors més rellevants.

3, 5, 8, 9

Activitats de comprensió: resum, preguntes i
activitats (nivell col·lectiu i personal).
2, 5, 6, 8, 9
Completar mapes conceptuals.
Lectura d'imatges: comprensió i expressió;
Lectura e interpretació de textos bíblics.

En acabar cada unitat és buscaran notícies
actuals relacionades amb la vessant
tecnològica que s’acaba d’estudiar, s’aclariran
tots els conceptes que hi apareguen, es
debatrà al sí del grup en qüestió. Es trauran
conclusions i aprenentatges.

Cada unitat didàctica comença amb la
lectura de la matèria que servirà de motivació i
de presentació del tema principal.
Activitats de comprensió: resum, preguntes
i activitats (nivell col·lectiu i personal).
Preguntes de comprensió (de forma
col·lectiva però intentant que siguen xiquets
distints els que contesten).
Completar mapes conceptuals.
Interpretar gràfiques.
Interpretar dades i dibuixos.
Completar i interpretar mapes físics i
polítics.
Fer comentaris de textos.
Exercicis de completar textos amb
paraules.
Relacionar preguntes i respostes.
Buscar la informació incoherent en un text
o grups de paraules.
Descobrir errades en un text i trobar idees
contradictòries.
Relacionar paraules amb el seu significat.
Resumir i sintetitzar una informació.
Lectura d'imatges: comprensió i expressió;

2, 5, 6, 8,
9

1, 2, 3,
5,6, 8, 9
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làmina de la unitat, làmines temàtiques(per
exemple les normes), bits, murals...
Tic's: Jocs d'ordinador i visionat de
pel·lícules.
Establir un llistat de novel·les històriques
d’acord amb els continguts de cada curs i a les
seues edats per tal de fomentar la comprensió
lectora i l’enteniment de la matèria amb el seu
context. Aquest llistat es coordinarà amb el
Departament de Llengües per tal que algunes
novel·les puguen ser utilitzades com a lectures
trimestrals a les assignatures de Castellà i
Valencià.

LA BIBLIOTECA DE CENTRE
OBJECTIUS

Reforçar el PLA INTEGRAL LECTOR.
Rellançar la biblioteca de centre com a raconet màgic del centre.
Desenvolupar i refermar l’hàbit lector i el gust per la lectura.
Reforçar i implicar a les famílies mitjançant diferents actuacions.
ACTUACIÓ

Actualitzar la biblioteca

Rellançar la biblioteca de
centre

Bagul màgic

Animació lectora

Descripció

Destinataris

- Ampliar la dotació de llibres amb nous
títols
- Decorar i redistribuir mobiliari
Agilitzar la organització (llibres,
horaris...)
- Realitzar tallers d’art i manualitats
relacionats amb llibres llegits (setmana
cultural)
- Ampliar el préstec de llibres a les famílies
d’infantil (depenent de la dotació de llibres)
- Per tal de desenvolupar i refermar l’hàbit
lector i el gust per la lectura farem un bagul
amb alguns títols interessants per començar
els préstecs a primària.
- Lectura de contes per part de pares
- Projecte Padrins i fillols
- Lectura- dramatització de contes per part
d’alumnes de secundària a alumnes de 1r i 2n
d’Infantil
- Visita biblioteca municipal

Infantil
Primària

Infantil
Primària

1r cicle de
Primària

Infantil
Primària
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Racó d’informació

- Proposar la realització d’algun treball
cooperatiu, mural, etc. en l’espai de la
biblioteca, buscant la informació necessària.
- Posar en funcionament un racó amb
ordinadors.

Infantil
Primària

9.2. PROJECTE MEDIAMBIENTAL
El nostre centre, per al curs 2016-17, continuarà un any més amb el seu compromís
cristià amb la seua vessant ambiental, tal i com ens va demanar el Papa Francesc amb la
seua encíclica “Laudato sí”. Col·laborant amb l’administració local, en la millora del
nostre entorn natural així com en la separació de residus, estalvi energètic, i d’aigua.
Perquè tenim l’obligació moral de millorar el nostre entorn en tot el que estiga al
nostre abast.

OBJECTIUS GENERALS:
- Millorar la pràctica ambiental del centre escolar a la recerca d’un centre més
sostenible i solidari.
- Promoure la sensibilització, implicació i compromís de tota la comunitat educativa
en activitats d’educació ambiental, reformes al nostre centre (detectors de presència per
a les llums, despesa d’aigua en els sanitaris, etc..)
− Millorar la promoció de tots els aspectes ambientals que realitzem al nostre centre i
fer-nos més visibles al nostre centre i a la nostra societat.
Pla anual mediambiental
Objectius específics

Destinataris

- Entorn natural- Desprès de l’èxit que va tindre la primera
edició de la reforestació de part de la muntanya de Cullera, tant
organitzatiu com de participació i acollida per part dels
organitzadors com dels alumnes que varen participar. En
aquesta segona edició, es pretén col·laborar amb altres centres,
per reforestar part de la muntanya de Cullera. I l’altra banda,
voldríem que tots els nostres nivell educatius s’involucren.
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TOTA LA COMUNITAT
EDUCATIVA.

1- Reforestació de la
muntanya de Cullera.

ACTUACIÓ
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4- La Comissió Ambiental esta
a la disposició de la comunitat
educativa.

- Transport- Naix com a demanda social, al present curs, es
pretén fer més sostenible l’accés al nostre centre, amb unes
jornades d’ús de la bicicleta (Bicibus). Amb esta vessant
ambiental, els alumnes descobreixen l’ús com a mitja de
transport i no sols com a joguet o esport. Amb aquestes
jornades es millora l’autonomia dels alumnes, i evitem l’ús i
abús del cotxe, especialment en moments puntuals (entrades i
eixides al centre).

- Educatiu- Assessorament als professors, per introduir
transversalment temes ambientals als currículums de totes les
assignatures, i per assessorar en l’elaboració d’activitats al
nostre centre i fora d’aquest.

TOTA LA COMUNITAT
EDUCATIVA.
TOTA LA COMUNITAT
EDUCATIVA.

- Residus- Altre aspecte que es vol impulsar per al present curs
es el de fer una correcta separació de residus, especialment
consolidar l’arreplegada dels residus plàstics que es generen.
Recordar i promocionar l’existència de altres residus com les
piles. I la possibilitat d’assessorar quina és la gestió adequada
per als nostres residus. I demanar ajuda a l’ajuntament per a
que els alumnes puguen continuar amb els principis ambientals
treballats al centre.

TOTA LA COMUNITAT
EDUCATIVA.

3- Jornades de BICIBUS.

2- Arreplegada selectiva
de residus i demandar
contenidors a l’abast.
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9.3. PLA DE TRANSICIÓ
INFANTIL/PRIMÀRIA
− Coordinacions docents 3r d’infantil, 1r de primària i departament d’orientació.
− Barreja d’alumnes de 3r a 1r amb criteris merament heterogenis.
PRIMÀRIA/ESO
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El programa de Transició per al canvi d'etapa (Primària - Secundària) ha tingut com a
actuació inicial, la presència de professors d'ESO a la reunió inicial amb pares de 6é
curs. En ella s'ha fet una presentació de l'ESO: estructura, organització i recursos per
a l'atenció a la diversitat. Una altra novetat d'aquest curs escolar és la dedicació
d'una hora lectiva setmanal per a l'aprenentatge i tractament de les Tècniques
d'Estudi.
Finalment al llarg del segon i tercer trimestre es procedirà, amb motiu d'atendre de
forma individualitzada als alumnes i a les famílies, a realitzar una avaluació
psicopedagògica mitjançant el test d'aptituds diferencials i generals BADyG, i una
avaluació dels hàbits i tècniques d'estudi adquirides, amb el test CHTE. Els resultats
de l'avaluació es complementaran amb la informació detallada que ha recollit el tutor
sobre el rendiment de l'alumne durant el curs.
Aquesta informació es traslladarà als pares i a l'alumne a través d'una entrevista
individual abans de finalitzar el tercer trimestre.
Per completar la informació que es té no només l'alumne, sinó de les relacions que
s'estableixen en el grup, es passarà el qüestionari BULL-S, amb motiu d'identificar
possibles casos d'assetjament.
Acabant el curs el professorat de 1r ESO impartirà alguna sessió a les aules de 6é, de
la mateixa manera que a juny es realitzaran tallers acadèmics per a l’alumnat que
acaba 6é i impartit per docents de 1r ESO.

9.4. PAM (PLA D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA)
El Pla d’Actuació per a la Millora del nostre centre té com a finalitat l'èxit escolar, no
sols acadèmic, sinó també personal, perquè els alumnes acaben l'educació obligatòria
amb els coneixements, competències clau i valors necessaris per al seu desenrotllament
personal i professional i per a la seua continuïtat en estudis posteriors en el marc de la
formació i l'aprenentatge al llarg de la vida. Pretén, per tant, la consecució dels
objectius educatius dirigits a millorar la qualitat i equitat en l'educació.
Es planteja com una proposta flexible i apta per a ajustar-se a les necessitats dels
nostres alumnes. És un instrument per a afavorir la definició d'objectius específics i
l'adopció de mesures singulars en cada un d'ells. Després d'observar i analitzar les
nostres necessitats, amb la col·laboració de tota la família docent (tots estos plans
experimentals es desenrotllaran fora de l'horari escolar) ens hem dotat de les actuacions
següents:
ESCOLA MARES I PARES INFANTIL
CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA
TALLER D’INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
REFORÇ ASSIGNATURES INSTRUMENTALS ESO
(Veure PAM 16-17)
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9.5. Projecte MARXA SOLIDÀRIA

Marxa Solidària
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VALS UNA TONA!
OBJECTIU:
Desenvolupar valors solidaris en la societat, col·laborant amb les persones menys afavorides
apropant-los aliments bàsics.
ESTRUCTURA:
§
§
§
§
§
§

Marxa pels principals carrers de Cullera.
Marxa per a totes les edats i obert a qualsevol persona, pertanya o no a la comunitat
educativa del centre de La Milagrosa.
Distància màxima 4 quilòmetres.
Inici i finalització al centre educatiu.
La inscripció a la prova serà l’aportació d’aliments bàsics.
Les aportacions seran quantificades abans de l’eixida mitjançant una bàscula gegant
(dins del pati del centre) que ens mostrarà la dimensió solidària que podem arribar a
assolir els col·lectius humans.

TEMPORALITZACIÓ:
18-12-2016
de 9 a 12 h.
ITINERARI:
ANADA: Germán Sapiña, Rambla Sant Isidre, Av. Port, Diagonal del País Valencià i tornar
abans d’arribar a la Plaça Ándres Piles
TORNADA: Diagonal País Valencià, carrer La Bega, Rambla Sant Isidre, Germán Sapiña fins
la porta del pati del Col·legi.

APORTACIONS:
§
§
§
§

Sempre d’aliments bàsics.
També hi haurà una fila zero per a aquelles persones i entitats que desitgen col·laborar
d’una altra manera.
Individual: cadascuna de les persones inscrites a la prova, aportaran els aliments que
s’hagen triat.
Entitats: cadascuna de les entitats col·laboradores podran aportar els aliments pertinents
i desenvolupar aquelles iniciatives que consideren poden beneficiar l’assoliment d’aquest
objectiu.
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10.FULL CONCRECIÓ I AVALUACIÓ ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
FULL CONCRECIÓ I AVALUACIÓ ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Cada criteri d’avaluació es qualificarà amb una escala de l’1 al 5.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
A: L’actuació proporciona pautes útils per a millorar el creixement personal i de convivència de l’alumnat?
B: L’actuació de l’alumnat davant l’activitat ha estat l’adequada?
C: Els recursos al nostre abast han estat eficaços per tal de desenvolupar l’activitat?
D: La temporalització és l’adequada?
E: Valoració, si cal, de l’alumnat.
F: Valoració, si cal, de les famílies.
G: L’actuació proporciona indicadors d’avaluació al quadern de seguiment de l’alumnat? (SI/NO)

(*) ACADÈMIC – CONVIVÈNCIA - PAT – PASTORAL – MEDIAMBIENTAL – FOMENT LECTOR – SOLIDARITAT – TRANSICIÓ

CONCRECIÓ I AVALUACIÓ ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

INFANTIL
Temporalització

OBJECTIU GENERAL ANUAL

TUTORIAL

Jornades de Sensibilització

PASTORAL

Sant Vicent de Paül

ACADÈMIC

9 d’ octubre
Tridu de la Milagrosa

TUTORIAL

Divendres dia de la fruita

PASTORAL

NADAL

FOMENT

Campanya Quilo

PASTORAL

Campanya Domund

AMPA
FOMENT
LECTOR
PASTORAL
FOMET LECTOR
MEDIAMBIENTAL

B

C

D

E

F

Padrins i fillols (3r)

PASTORAL

ACADÈMIC-

A

Reciclatge a l’ aula

PASTORAL

LECTOR

2n trimestre

ACTUACIÓ

TUTORIAL

MEDIAMBIENTAL

1r
trimest.

Criteris avaluació

PROCEDÈNCIA

La castanyera
Tallers a la biblioteca municipal
Fira de Nadal
Anem a la biblioteca del centre ( 1r, 2n i 3r)
Reciclatge a l’aula

TUTORIAL

LES FALLES

TUTORIAL

Tallers amb les famílies

TUTORIAL

Dia de l’AMISTAT

TUTORIAL

Divendres dia de la fruita

ACADÈMIC

Teatre infantil

PASTORAL

Celebració de la Pau
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FOMENT
LECTOR
FOMENT
LECTOR
FOMENT
LECTOR

Tallers a la biblioteca municipal (3r)
Tallers amb les famílies

TUTORIAL

OBJECTIU GENERAL ANUAL

TUTORIAL

Divendres dia de la fruita

ACADÈMIC
FOMENT
LECTOR

trimestre

Anem a la biblioteca del centre ( 1r, 2n i 3r)

TUTORIAL

MEDIAMBIENTAL

3r

Padrins i fillols (3r)

Reciclatge a l’aula
Parc educatiu “El senyal” (1r, 2n, 3r)
Anem a la biblioteca del centre (1r, 2n, 3r)

TUTORIAL

Dia del LLIBRE

ACADÈMIC

Eixides tallers

PASTORAL

MES DE MARIA

FOMENT
LECTOR

Anem a la biblioteca municipal! (2n, 3r)

TUTORIAL

Visita bombers

FOMENT

Padrins i fillols (3er)

LECTOR
ACADÈMIC
FOMENT LECTOR

JORNADES CULTURALS

TUTORIAL

Tallers amb les famílies

ACADÈMIC

Visita al mercat

ACADÈMIC

Visita al Castell de Cullera (3r)

ACADÈMIC

Activitat a la platja (2n)

ACADÈMIC

Activitat en el parc Daniel Clar (2n)

... i totes aquelles activitats que ens proposen des de les diferents entitats culturals, educatives, sanitàries i esportives, i que
s’ajusten als nostres objectius.

Anàlisi i propostes de millora

Volem fer uns tallers amb pares per realitzar diferents activitats de llenguatge i matemàtiques amb la
finalitat de facilitar i millorar els continguts treballats.
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FULL CONCRECIÓ I AVALUACIÓ ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Cada criteri d’avaluació es qualificarà amb una escala de l’1 al 5.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
A: L’actuació proporciona pautes útils per a millorar el creixement personal i de convivència de l’alumnat?
B: L’actuació de l’alumnat davant l’activitat ha estat l’adequada?
C: Els recursos al nostre abast han estat eficaços per tal de desenvolupar l’activitat?
D: La temporalització és l’adequada?
E: Valoració, si cal, de l’alumnat.
F: Valoració, si cal, de les famílies.
G: L’actuació proporciona indicadors d’avaluació al quadern de seguiment de l’alumnat? (SI/NO)

(*) ACADÈMIC – CONVIVÈNCIA - PAT – PASTORAL – MEDIAMBIENTAL – FOMENT LECTOR – SOLIDARITAT – TRANSICIÓ

CONCRECIÓ I AVALUACIÓ ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

1r, 2n i 3r de primària
Temporalització

1r
trimestre

2n
trimestre

Criteris avaluació

PROCEDÈNCI
A
(*)

ACTUACIÓ

TUTORIAL

Jornades de Sensibilització

PASTORAL

Sant Vicent de Paül

TUTORIAL

Tutories OBJECTIU GENERAL ANUAL

PASTORAL

DOMUND

ACADÈMIC

9 d’octubre

AMPA
MEDIAMBIENTAL
AMPA

B

C

D

E

F

Festa de la castanyera
Reciclatge a l’aula
Jocs celebració La Milagrosa

PASTORAL

Tridu de La Milagrosa

ACADÈMIC

Visita jardí botànic València

ACADÈMIC

Activitats relacionades amb el projecte

TUTORIAL

Divendres dia de la fruita

TUTORIAL

Rentada bucodental

PASTORAL

NADAL

PASTORAL

Campanya Quilo

TUTORIAL

Tutories OBJECTIU GENERAL ANUAL

PASTORAL

Celebració dia de La PAU

MEDIAMBIENTAL

A

Reciclatge a l’aula

TUTORIAL

Divendres dia de la fruita

TUTORIAL

Rentada bucodental

ACADÈMIC

Pla foment lector

PASTORAL

Santa Luisa de Marillac

ACADÈMIC

JORNADES CULTURALS
Activitats falles
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3r

trimestre

PASTORAL

Dimecres de sendra

PASTORAL

Santa Infància

TUTORIAL

Tutories OBJECTIU GENERAL ANUAL

PASTORAL

Mes de Maria

MEDIAMBIENTAL

Reciclatge a l’aula

TUTORIAL

Divendres dia de la fruita

TUTORIAL

Rentada bucodental

ACADÈMICA

Visita a l’Alqueria del Magistre - Alboraia

ACADÈMICA

Visita al port- València

ACADÈMIC

Celebració dia del llibre

ACADÈMIC

JORNADES CULTURALS

LÚDICA

Oceanogràfic

... i totes aquelles activitats que ens proposen des de les diferents entitats culturals, educatives, sanitàries i esportives, i que
s’ajusten als nostres objectius.

Anàlisi i propostes de millora
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FULL CONCRECIÓ I AVALUACIÓ ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Cada criteri d’avaluació es qualificarà amb una escala de l’1 al 5.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
A: L’actuació proporciona pautes útils per a millorar el creixement personal i de convivència de l’alumnat?
B: L’actuació de l’alumnat davant l’activitat ha estat l’adequada?
C: Els recursos al nostre abast han estat eficaços per tal de desenvolupar l’activitat?
D: La temporalització és l’adequada?
E: Valoració, si cal, de l’alumnat.
F: Valoració, si cal, de les famílies.
G: L’actuació proporciona indicadors d’avaluació al quadern de seguiment de l’alumnat? (SI/NO)

(*) ACADÈMIC – CONVIVÈNCIA - PAT – PASTORAL – MEDIAMBIENTAL – FOMENT LECTOR – SOLIDARITAT – TRANSICIÓ

CONCRECIÓ I AVALUACIÓ ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

4t, 5é i 6é de primària
Temporalització

1r
trimes-tre

TUTORIAL-PASTORAL

TUTORIAL

Aplicació Fluor

PASTORAL
PASTORAL
PASTORAL

3r

PASTORAL

NADAL

F

Esport fora del centre: pavelló, Partideta,
platja...
Neteja de patis
Dia de la Pau (4t, 5é i 6é)

TUTORIAL

Divendres la festa de la fruita

TUTORIAL

Aplicació Fluor

MEDIAMBIENT

Reciclatge paper

PASTORAL

Dimecres Sendra

ACADÈMICA

Biblioteca (5é)

ACADÈMICA

Eixida cultural valencià

ACADÈMICA

E

Activitats dia de Sant Vicent de Paül (4t, 5é
i 6é)
Eucaristies Tridu La Milagrosa
Biblioteca (5é)

TUTORIAL

D

Eucaristia Sant Vicent de Paül (4t, 5é i 6é)

ACADÈMIC

ACADÈMICA

C

Audició Musical a l’Auditori (4t)

Marxa La Milagrosa

MEDIAMBIENT

B

Reciclatge paper

PASTORAL

ACADÈMIC

A

Jornades de sensibilització: ACOLLIDA
Divendres la festa de la fruita

ACADÈMICA

trimes-tre

ACTUACIÓ

TUTORIAL

MEDIAMBIENT

2n

Criteris avaluació

PROCEDÈNCI
A
(*)

Lluïsa de Marillac
Falles: valencià, justícia, medi ambient
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trimestre

ACADÈMIC
MEDIAMBIENT

Esport fora del centre: pavelló, Partideta,
platja...
Neteja de patis

TUTORIAL

Divendres la festa de la fruita

TUTORIAL

Aplicació Fluor
Reciclatge paper

MEDIAMBIENT

Biblioteca (5é)

ACADÈMICA
PASTORAL

Mes Maria

ACADÈMIC

Piragua (4t)

ACADÈMIC

Platja (4t, 5é i 6é)

ACADÈMIC
ACADÈMICTUTORIAL
ACADÈMICTUTORIAL
ACADÈMIC
TUTORIAL-PASTORAL
ACADÈMIC
MEDIAMBIENT

ESCOLA

MEDIAMBIENTAL

GODELLETA

(5é)
Gestalgar
Viatge a Madrid
Recital de poesia i música (6é)
Eucaristia final de curs: ACOMIADAMENT
Esport fora del centre: pavelló, Partideta,
platja...
Neteja de patis

... i totes aquelles activitats que ens proposen des de les diferents entitats culturals, educatives, sanitàries i esportives, i que s’ajusten als
nostres objectius.

Anàlisi i propostes de millora

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 16-17

61

Col·legi de Les Filles de la Caritat LA MILAGROSA de Cullera (València)

FULL CONCRECIÓ I AVALUACIÓ ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Cada criteri d’avaluació es qualificarà amb una escala de l’1 al 5.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
A: L’actuació proporciona pautes útils per a millorar el creixement personal i de convivència de l’alumnat?
B: L’actuació de l’alumnat davant l’activitat ha estat l’adequada?
C: Els recursos al nostre abast han estat eficaços per tal de desenvolupar l’activitat?
D: La temporalització és l’adequada?
E: Valoració, si cal, de l’alumnat.
F: Valoració, si cal, de les famílies.
G: L’actuació proporciona indicadors d’avaluació al quadern de seguiment de l’alumnat? (SI/NO)

(*) ACADÈMIC – CONVIVÈNCIA - PAT – PASTORAL – MEDIAMBIENTAL – FOMENT LECTOR – SOLIDARITAT - TRANSICIÓ

CONCRECIÓ I AVALUACIÓ ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

1r, 2n, 3r i 4t ESO
Temporali
tzació

PROCE-DÈNCIA

Criteris avaluació

(*)

ACTUACIÓ
1r, 2n, 3r i 4t ESO
1r, 2n, 3r i 4t ESO
1r, 2n, 3r i 4t ESO
1r, 2n, 3r i 4t ESO

1r
Trimestre

REALITZACIÓ DE LA TUTORIA SEGONS
EL CRONOGRAMA DE PASTORAL.
JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ

1r, 2n, 3r i 4t ESO
1r, 2n, 3r i 4t ESO

CAMPANYA DEL “QUILO”

1r, 2n, 3r i 4t ESO

ADVENT

1r, 2n, 3r i 4t ESO

4t NADAL: CERTAMEN DE NADALES

1r, 2n, 3r i 4t ESO

FIRA DE NADAL

1r, 2n, 3r i 4t ESO

MARXA SOLIDÀRIA

1r, 2n, 3r i 4t ESO

PASTORAL

PLANIFICACIÓ DE L’ORACIÓ DIÀRIA DEL
CENTRE
DOMUND / SOM + MIRADA

SANT
VICENT
DE
PAÜL:
SENSIBILITZACIÓ I CELEBRACIÓ
CAMPANYA SOLIDÀRIA PER A CARITAS
LOCAL
CELEBRACIONS
PENITENCIALS,
PREPARATÒRIES PER AL TRIDU.
TRIDU A LA MILAGROSA.

1r, 2n, 3r i 4t ESO

1r, 2n, 3r i 4t ESO

1r, 2n, 3r i 4t ESO
1r, 2n, 3r i 4t ESO
1r, 2n, 3r i 4t ESO

ORIENTACIÓ

1r, 2n, 3r i 4t ESO

1r, 2n, 3r i 4t ESO

A B C D E F G

MOTIVACIÓ PER A LA COL·LABORACIÓ
MISSIONERA: PROJECTE SOLIDARI.
TRIA DE DELEGAT
ACTUACIONS SEGONS EL PAT I
DEPENENT DE LES NECESSITATS DE
CADA GRUP – CLASSE EN REUNIÓ AMB
EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ.
ACTUACIONS D’ORIGEN EXTERN,
PRÈVIAMENT AVALUADES PEL
DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
ESCOLA DE PARES
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1r, 2n, 3r i 4t ESO

EIXIDES PER LA CIUTAT DE CULLERA.
SENDERISME, PIRAGUA, BICICLETA I
DONAR A CONÉIXER LES POSSIBILITATS
QUE OFEREIX L’ENTORN URBÀ PER A LA
PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT FÍSICA.

ACADÈMICA

PASTORAL

4t ESO

EIXIDES DIVERSES D’EDUCACIÓ FÍSICA.

4t ESO

EIXIDES DIVERSES PER CULLERA.

1r, 2n, 3r i 4t ESO

REALITZACIÓ DE LA TUTORIA SEGONS
EL CRONOGRAMA DE PASTORAL.

1r, 2n, 3r i 4t ESO

QUARESMA: DIMECRES DE CENDRA

1r, 2n, 3r i 4t ESO
1r, 2n, 3r i 4t ESO
1r, 2n, 3r i 4t ESO
1r, 2n, 3r i 4t ESO
1r, 2n, 3r i 4t ESO

ORIENTACIÓ

1r, 2n, 3r i 4t ESO

1r, 2n, 3r i 4t ESO
1r ESO

2n

1r ESO
2n ESO

Trimestre

3r ESO
3r ESO
3r ESO
3r ESO
ACADÈMICA

3r ESO

3r ESO

3r ESO

CELEBRACIONS QUARESMALS:
PENITENCIALS O REFLEXIONS
PREPARACIÓ DE LA PAU / SANTA
INFÀNCIA
SENSIBLITZACIÓ- TUTORIA DIA PAU
SANTA LUISA DE MARILLAC + DIA DE LA
DONA
ACTUACIONS SEGONS EL PAT I
DEPENENT DE LES NECESSITATS DE
CADA GRUP – CLASSE EN REUNIÓ AMB
EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ.
ACTUACIONS D’ORIGEN EXTERN,
PRÈVIAMENT AVALUADES PEL
DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
ESCOLA DE PARES
VISITA AL TEATRE ROMÀ DE SAGUNT
VISITA AL MUSEU PRÍNCEP FELIP, MUSEU
DE LES ARTS I LES IÈNCIES I HEMISFÈRIC
ENCISAR-TE AMB LA CERÀMICA.
CONCERT PER A ESCOLARS AL PALAU
DE LA MÚSICA DE VALÉNCIA
VISITA A LES FALLES DE VALÈNCIA
VISITA A LA DEPURADORA
L’ECOPARC DE CULLERA
VIATGE SUPERVICENCIANS

I

A

VISITA A LA BIBLIOTECA VALENCIANA
SANT MIQUEL DELS REIS AMB
REPRESENTACIÓ TEATRAL SOBRE
CERVANTES
VISITA AL PARC EÒLIC D’ALBACETE.
VISITA CULTURAL D’ALMANSA.
VISITA BIOPARC DE VALÈNCIA I/O
CENTRES D’INTERÉS COM EL DE
TRANSFUSIONS, ASINDOWN, ETC…

4t ESO

VISITA MADRID CULTURAL.

2n ESO

VALÈNCIA MEDIEVAL
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3r i 4t d’ESO

PROVES MATEMÀTIQUES

1r, 2n, 3r i 4t ESO

SORTIDES PER LA CIUTAT DE CULLERA.
SENDERISME, PIRAGUA, BICICLETA I
DONAR A CONÉIXER LES POSSIBILITATS
QUE OFEREIX L’ENTORN URBÀ PER A LA
PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT FÍSICA.

2n I 3r ESO

TALLER D’INFORMÀTICA I MULTIMÈDIA

4t ESO

VISITA CULTURAL A DINÓPOLIS - TEROL

1r, 2n, 3r i 4t ESO

PREPARACIÓ DE LA PASQUA

1r, 2n, 3r i 4t ESO

MES DE MARIA
PREPARACIÓ DE PENTECOSTÉS

PASTORAL

1r, 2n, 3r i 4t ESO

CLOENDA DEL MES DE MARIA

1r, 2n, 3r i 4t ESO

CAMPANYA DEL QUILO: “PER UN ESTIU
SOLIDARI”

1r, 2n, 3r i 4t ESO

CELBRACIONS FI DE CURS, PASSOS D’ETAPA,
ACOMIADAMENT DEL CENTRE

1r, 2n, 3r i 4t ESO

1r, 2n, 3r i 4t ESO
ORIENTACIÓ

1r, 2n, 3r i 4t ESO
1r, 2n, 3r i 4t ESO
1r i/o 3r ESO

3r

2n ESO

Trimestre
ACADÈMICA

UPC- PREVENCIÓ DEL CONSUM DE
DROGUES
ACTUACIONS SEGONS EL PAT I
DEPENENT DE LES NECESSITATS DE
CADA GRUP – CLASSE EN REUNIÓ AMB
EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ.
ACTUACIONS D’ORIGEN EXTERN,
PRÈVIAMENT AVALUADES PEL
DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
ESCOLA DE PARES
VISITA A LA DEPURADORA
L’ECOPARC DE CULLERA
ESCOLA A LA MAR DE BORRIANA

I

A

4t ESO

VISITA A LA FIRA DE
L’ESTUDIANT/UNIVERSITATS

4t ESO

VIATGE FI D’ETAPA per Espanya o Europa

4t ESO

ACTIVITATS RELACIONADELS AMB EL
COLPBOL.

1r, 2n, 3r i 4t ESO

EIXIDES PER LA CIUTAT DE CULLERA.
SENDERISME, PIRAGUA, BICICLETA I
DONAR A CONÉIXER LES POSSIBILITATS
QUE OFEREIX L’ENTORN URBÀ PER A LA
PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT FÍSICA.

Per al final de curs es realitzarà una eixida lúdica a algun parc d’atraccions per a clausurar el curs.
En funció de l’oferta es proposarà l’assistència a teatres en valencià, castellà o anglés.
Aquestes activitats oferides podran veure’s alterades de trimestre depenent de la disponibilitat.
... i totes aquelles activitats que ens proposen des de les diferents entitats culturals, educatives, sanitàries i esportives, i que
s’ajusten als nostres objectius.
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Anàlisi i propostes de millora

11.PROCÉS D’AVALUACIÓ DE L’APRENENTAGE I L’ENSANYEMENT

(veure PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 16-17)

PROCÉS AVALUADOR
Infantil
En infantil hem utilitzat fins ara l’observació directa i sistemàtica i la autoavaluació .
Aquest curs introduirem noves tècniques i aprofundirem més en l’ autoavaluació.
1r Educació Primària
L’avaluació als grups de 1er serà continua i molt variada donades les característiques
dels alumnes i els objectius a aconseguir.
Les eines que emprarem per a avaluar els continguts seran:
-

Observació directa.

-

Rúbriques

-

Escala d’observació

-

Llistes de confrontació

-

Els controls per unitats didàctiques.

-

Seguiment del treball diari mitjançant els llibres de text, llibretes i quaderns
de càlcul i problemes.

-

Recollida de dades en la realització dels treballs cooperatius i tasques finals.

-

Coavaluació i dianes

Quant a la tasca docent,

les classes seran dinàmiques i participatives per tal

d’adaptar- nos a les necessitats i als interessos dels alumnes. Les metodologies variaran
des de les més simples a les més complexes, rutines de pensament, aprenentatge
cooperatiu, activitats manipulatives, tallers grupals i amb participació de les famílies.
Intentarem optimitzar la utilització de la PDI a les nostres aules. Com gran incorporació
els projectes de naturals i socials.
2n Educació Primària
L’avaluació als grups de 2n serà continua, per aconseguir-ho ens valdrem de:
-

Observació directa i seguiment del treball diari.

-

Rúbriques.

-

Port folio, on avaluarem el procés seguit, el producte final i propiciarem un
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aprenentatge autoreflexiu mitjançant els diaris de reflexió.
-

Recollida de dades en la realització dels treballs cooperatius i tasques finals.

Amb les novetats que hem introduït aquest curs volem que la nostra tasca docent
promoga una metodologia més variada, on l’alumne done sentit a tot allò que aprèn i
siga més protagonista del seu aprenentatge.

3r Educació Primària
L’avaluació als grups de 3r serà continua i variada.
Les eines que emprarem per a avaluar els continguts seran:
-

Observació directa.

-

Els controls per unitats didàctiques.

-

Seguiment del treball diari mitjançant els quaderns didàctics, les llibretes i
quaderns de problemes.

-

Esquemes.

-

Recollida de dades en la realització dels treballs cooperatius i tasques finals.

-

Portfolio

4t, 5é i 6é de Primària i ESO
A les respectives PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES.
CALENDARI AVALUACIONS
CALENDARI AVALUACIONS INFANTIL I PRIMÀRIA
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
Sessiód’avaluació: 14/12/2016

Sessiód’avaluació: 15/03/2017

Sessiód’avaluació: 14/06/2017

Entrega butlletí a les famílies:
20/12/2016

Entrega butlletí a les famílies:
22/03/2017

Entrega butlletí a les famílies:
19/06/2017

CALENDARI AVALUACIONS SECUNDÀRIA
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre i final
Sessió d’avaluació:
07/12/2015

Sessió d’avaluació:
08/03/2016

Sessió d’avaluació:
07/06/2017

Entrega butlletí a les
famílies:
14/12/2016

Entrega butlletí a les
famílies:
15/03/2017

Entrega butlletí a les
famílies:16/06/2017 i
20/06/2016 per a 4t ESO

Extraordinària Juliol
Sessió d’avaluació:
30/06/2017
Entrega butlletí a les
famílies:
04/07/2017
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REGISTRES INTERNS D’AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT
QUADERN DE SEGUIMENT DE L’ALUMNAT
IDOCEO
ACTA TRIMESTRAL D’AVALUACIÓ
MEMÒRIA FINAL DE CURS
QUADRE COMANDAMENT GESTIÓ QUALITAT
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12.PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
Proposta CEV
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Proposta INTERNA
PROJECTE D’INTERIORITAT
Dirigit a tot el claustre
Ponent: MARIO PIERA

APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES
Dirigit al professorat d’Infantil i 1r, 2n i 3r de Primària
Empresa Formació Aplicant

JORNADES DE BONES PRÀCTIQUES
Dirigit a tot el claustre
Claustre de La Milagrosa de Cullera

PROJECTE “ONE TO ONE”
Dirigit a les famílies que tenen als seus fills dins del projecte
Claustre de La Milagrosa de Cullera

FORMACIÓ TÈCNICA ANTENES I MDM
AVALUACIÓ FORMACIÓ

13.DINÀMICA ORGANITZATIVA INTERNA

Fulls avaluació formació
Enquestes electròniques
Memòria Final de Curs

EQUIP DIRECTIU

Julia Lirios Tormo , Rafa Soler, Jordi Font, Guillermo Negre, Raül Tomàs

QUALITAT

Raül Tomás i Guillermo Negre

CLAUSTRE
CLAUSTRE INFANTIL I PRIMÀRIA (secretària ADELA CAMARASA)
CLAUSTRE SECUNDÀRIA i COORDINADORA ETAPA (secretària BELINDA GARCÍA)
CLAUSTRE GENERAL (secretària ADELA CAMARASA)

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 16-17

69

Col·legi de Les Filles de la Caritat LA MILAGROSA de Cullera (València)

COCOPE
Infantil i primària: RAFA SOLER, GUILLERMO NEGRE, IRENE ROCA, MIGUEL ÁNGEL
ROSELLÓ i RAQUEL FRÍGOLA.
Secundària: RAFA SOLER, JORDI FONT, RAÜL TOMÀS, SUSANA ALBERT, GEMA
COLOM, LURDES FALCÓ, BELINDA GARCÍA
COCOPE GENERAL: COCOPE EI/EP + COCOPE ESO

COORDINADORS DE CICLE I CAPS DE DEPARTAMENT
Infantil. IRENE ROCA
1r cicle EP. RAQUEL
2n cicle EP. MIGUEL ÁNGEL ROSELLÓ
Coordinadora ESO: BELINDA GARCÍA
Dep. Pastoral. SUSANA ALBERT
Dep. Orientació. GEMA COLOM
Dep. Lingüístic. LURDES FALCÓ
Dep. Ciències. RAÜL TOMÁS
Dep. Humanístic. BELINDA GARCÍA

PASTORAL
Cap de departament. SUSANA ALBERT
Infantil. NURIA IBÁÑEZ
Primària. INMA LEÓN, JOSÉ RAMÓN PÉREZ, ELENA TALENS
Secundària. JOSÉ MANUEL LÓPEZ, IZABELA DOMINGO, CARLA LLOPIS

ORIENTACIÓ
Cap departament. GEMA COLOM
Infantil. ESTHER SAPIÑA
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Primària: Mª CARMEN SENDRA, ADELA CAMARASA, DAVID CHACÓN, MIGUEL ÁNGEL
ROSELLÓ, AMPARO BELTRÁN, EVA ROMERO
Secundària: TOMÁS VENDRELL, ANA SELFA

COMISSIÓ MEDIAMBIENTAL
Coordinador. FEDE COLUBI
Infantil. CLARA
Primària. ROSA CHOFRE, DAVID MONCHO, VÍCTOR FERNÁNDEZ
Secundària. MARLEN FONT, ISABEL PASCUAL

COMISSIÓ FOMENT LECTOR
Coordinadora. AMPARO CARBÓ
Infantil. ARACELI VÉLEZ
Primària. VICEN GRAU, ROSA BRU

WEB I XARXES SOCIALS
Coordinador: XIMO GONZÁLEZ
Infantil. HORTEN
Primària. REYES ARAGÓ, DAVID CHACÓN, GUILLERMO NEGRE
Secundària. MARIA PERIS, EMILIANO SÁNCHEZ, RAÚL TOMÁS

13.GESTIÓ EDUCATIVA EN QUALITAT
Seguim immersos en el projecte de qualitat per a la millora de la implantació d’un model per a
la gestió de qualitat de la mà del llicenciatari Pepe Gisbert. Les línies d’acció per al present curs
dins de la nostra planificació estratègica ens porta a marcar uns objectius clars per a aquest curs
acadèmic.
Objectius
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•

Autoavaluació del centre segons el model EFQM.

•

Revisar i marcar línies d’actuació sobre els punts febles sorgits de l’avaluació.

•

Buscar opcions per poder optar a la certificació.

Com a cada curs, aquest es el format del nostre pla estratègic on queden reflectides les
actuacions 2016 – 2017.
Meta
Estratégica

Objectiu Estratègic

Iniciatives / Plans /
Accions

Responsable

Data
implantació

1r Tri.

2n
Tri.

3r
Tri.

Procés

La present Programació General Anual per al curs 2016/17 ha sigut elaborada, amb la
participació del professorat, per l’equip directiu, presentada per ser revisada pel Claustre i
aprovada pel Consell Escolar en reunió del dia 21 de setembre de 2016.

Signat: Rafael Soler Beltrán
Direcció Pedagògica
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