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METODOLOGIA

Aprenentatge basat en projectes: Les matèries instrumentals es

treballen de manera globalitzada amb projectes, que són dissenyats

pel professorat a excepció d’alguns que seran proposats per l’alumnat. Els

continguts que no es treballa als projectes es treballen amb tallers.

Aprenentatge cooperatiu: Respecte a la distribució de les aules i els

agrupaments, totes les aules s’organitzen en taules on es treballa en equip i

s’utilitzen tècniques d’aprenentatge cooperatiu.

Projecte “Ales de paper”: Cada dia dediquem 30’ de lectura lliure en valencià,

castellà o anglés. Aquest espai ens ajuda a millorar la lectura i la comprensió

lectora, a banda de gaudir molt de la literatura.

Tertúlies liteíàíies: Es duen a teime en tots els cuisos de Piimàiia de maneia

setmanal.

Assemblees: Es fan assemblees tots els dies per a tractar temes transversals i

qüestions que afecten al dia a dia de la classe. És una ferramenta molt

comú en Infantil però no en Primària, i nosaltres pensem que també és

molt interessant per a la nostra etapa.

Llibres de text: No seguim llibres de text de cap editorial, a excepció

de l’activity book d'anglès. Els materials i dossiers que utilitzem són

elaborats pel professorat.

Aprenentatge d’idiomes: Tots els centres de la comunitat s’unifiquen dins

d’un mateix projecte lingüístic, on hi ha presència del valencià, el castellà i

l'anglès. No obstant això, el centre té una clara línia de suport del valencià i



és la llengüa vehicular entre el professorat i l’alumnat.

Resolució de conflictes: Apostem per la resolució de conflictes mitjançant el

diàleg i intentem aplicar mesures que tinguen com a finalitat la reflexió i la

millora de la convivència.

DEURES I EXÀMENS

Deures i treball a casa

Apostem per la racionalització dels deures i del treball a casa. Les tasques

que s’envien a casa tenen com a objectiu la cerca d’informació o són d’un

caràcter més creatiu, fugint de les tasques repetitives. En segon i

tercer cicle hi ha un taller d’escriptura setmanal amb temàtiques

que fomenten l’escriptura creativa.

Exàmens

No utilitzem exàmens per a avaluar. Avaluem mitjançant altres

ferramentes com el treball a l’aula, rúbriques de treball personal i d’equip. En

tercer cicle utilitzem proves escrites puntualment, amb la particularitat de

que no es diuen les notes i és una avaluació formativa. Es tracta d’una

ferramenta més amb la qual el professorat pot comprovar el grau

d’adquisició d’alguns continguts .

TIC’s

Les noves tecnologies formen part del dia a dia i el món educatiu no pot

mirar cap a altre costat. No obstant això, no entenem les TICs com una part

central de la nostra metodologia, sinó com una ferramenta més en la qual

l’alumnat ha de ser competent.



A tot el centre hi ha WiFi d’alta velocitat, i comptem amb projectors i

sistemes de so en totes les aules. També disposem de Tablets amb el

programa Snappet per a primària i Chromebooks que s’utilitzen sobretot a

tercer cicle i a l’ESO, on s’inicien en les diferents ferramentes que ens ofereix

Google Drive.

RÀTIO

La ràtio oficial de Primària està establerta en 25 alumnes per aula.

RECURSOS HUMANS

Tutors i tutores per a cada nivell

Mestres de suport

Gabinet psicopedagògic

Audició i Llenguatge

Especialistes d’Anglès, Música, Educació Física i Plàstica

Monitors/es de menjador

Estudiants universitaris en pràctiques

HORARI

Dilluns a dijous: 9.00h - 13.00h / 15.00h - 16.30h

Divendres:  9.00h - 12.15h

En setembre i juny hi ha jornada contínua de 9.00h a 13.00h.

Si necessiteu més informació, podeu contactar amb el coordinador de

Primària mitjançant el seu correu:

alex.penades@somescola.com






