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El procés participatiu: PRIMAVERA PEC 

Justificació 
A l’inici del curs, a les famílies del Consell Escolar del Pare Català se’ns va notificar                

la necessitat de la redacció d’un nou PEC (Projecte Educatiu de Centre), i que eixa tasca                

requeia directament sobre la directora del centre. Segons la normativa, la directora ha de              

tindre en compte en la redacció del mateix les idees i inquietuds dels tres estaments de la                 

Comunitat Educativa: Alumnat, Professorat i Famílies. És per això que a les famílies             

representants de la Comissió Pedagógica i de Convivència del Consell Escolar (una            

comissió mixta composada per representants de les families i del claustre, junt amb l’equip              

directiu) se’ns demana la tasca de pensar quina escola volem de cara al futur de la part de                  

les famílies. 

Traslladada la tasca a l’AMPA, en sessió oberta a totes les famílies del Pare Català,               

es decideix que des de la comissió L’Escola Que Volem, s’engegarà un procés participatiu              

per a garantir que el màxim de veus de les famílies puguen estar en el document final que                  

es presentarà a la directora. Aprofitem per fer un ús ample de la familia, i no només es                  

pensa en fer un procés participatiu amb les mares i pares, tutors o tutores, sino que cal                 

pensar la forma de incloure als i les xiquets i xiquetes, veritables protagonistes de qualsevol               

projecte d’escola, en el procés participatiu de pensar el nostre projecte educatiu. 

Així diverses famílies que en la seua vida professional fan accions d’aquest tipus,             

dissenyen un pla de treball i un projecte que anomenem Primavera PEC, ja que es junten                

les ganes de fer una festa de la primavera amb un procés participatiu, una de les millors                 

formes de fer barri i de fer possible la transformació de la nostra societat cap a una més                  

justa socialment. 

Una part del resultat de tot és aquest document que teniu a les mans; la resta queda                 

en les innumerables converses i espais compartits, al llarg de més de 4 mesos, somniant               

l’escola que volem i en haver compartit entre moltes persones el projecte de centre al que                

volem contribuir desde una participació ciutadana i democràtica. 

Competències de les famílies 
Som conscients que en el model de sistema públic educatiu, les famílies no tenim              

competència sobre el què, com, quan o de quina manera es treballa dins de l’aula, i que                 

estem en un model d’educació pública que deposita de manera asimètrica les decisions             
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sobre el present i futur de la vida institucional dels infants. Un model hereu d’una tradició                

societal on l’escola apareix lligada a la industrialització de les societats, fent necessària una              

ma d’obra que sorgeix directament (amb la regulació dels drets dels infants) de les persones               

adultes de les families. En eixe moment es va utilitzar el model que gastava una ordre                

religiosa per tal de fer-se càrrec dels infants, i hui es el dia que qüestions básiques del                 

model encara estan fonamentant l’estrcutura del sistema educatiu. 

Com que tenim les competències en matèria educativa trasnferides des del Ministeri            

d’Educació a la Conselleria d’Educació, ens atenem a la norma que dicta aquesta             

Conselleria, però no oblidem les grans institucions que han estat acompanyant una forma             

valenciana de fer escola i que han ajudat a crear una escola pública, democràtica, i de                

qualitat, com ara son el Moviment de Renovació Pedagógica del País Valencià, els             

Movimets per la escola cooperativa d’arrel Freinetià, o Escola Valenciana. 

D’altra banda som coneixedores que aquest document és només un document           

consultiu, ja que la redacció final del PEC recau sobre la direcció del centre.  

Entenem que el PEC no és la descripció del model d’escola que tenim, sinó que és                

una projecció sobre el model d’escola que volem esdevindre, interpretant que el model             

educatiu no és un model estanc sinó un model en constant evolució, que s’adapta a les                

noves realitats i necessitats socials; així que amb aquest esperit hem redactat el document.              

Entenem que el PEC és un document que necessàriament ha d’estar viu, i desitjem usar-lo               

continuament com a marc de referència, avaluant-lo anualment i redefnint-lo cada pocs            

anys. Així és que podrem avançar cap a l’escola que volem. 

És molt difícil preguntar a la gent quin model d’escola vol i que no apareguen tots els                 

àmbits de l’escola en l’opinió. Així que els hem deixat. De manera que el document al final                 

es pot llegir com la opinió del consumidor sobre el producte que se li ofereix, talment un                 

estudi de mercat o un desglossament del que per a les famílies del Pare Català vol dir                 

formar part d’una escola pública, laica, valenciana i de qualitat.  

Metodologia 
El procés participatiu d’el·laboració del PEC ens va obrir la porta a tres grans oportunitats de 

conviure en el CEIP Pare Català: 

1. Estem davant de l’oportunitat de fer que la participació siga gran i diversa,             

obrint l’espai d’opinió a totes les famílies (tant si són com si no són de               

l’AMPA), a mestres i als nostres fills i filles (alumnat del centre). Entenem             

aquest dia com una festa en la que pensem i somnien l’escola que volem. 
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2. Que el propi procés ha de ser una oportunitat de viure l’escola, de fer grup i                

crear sentiment de pertinença al Pare Català. 

3. I que tenim una gran oportunitat de crear ciutadania, no només a l’alumnat             

sinó a les famílies, ampliant el concepte de democràcia al de democràcia            

participativa.  

Per tal de dissenyar el projecte educatiu de centre l’equip directiu ens va informar de               

que el claustre gastaria el llibre de Serafin Antúnez et al (Serafín Antúnez, et al. Del                

proyecto educativo a la programación de aula. Graó, 1992.) per tal de demanar al Claustre               

que fera les seues aportacions. Les families varem fer-nos en una còpia del llibre i varem                

estudiar com dur a terme l’arreplegada d’informació per tal de seguir les pautes que marca               

el llibre, adaptant-les a l’escola de hui en dia. 

Antúnez et al. proposen que es desenvolupen tres nivells d’aproximació al contingut: 

En primer lloc proposen que es pense quins són els trets identitaris que seran els               

que nodriran l’acció en el futur inmediat i a mig termini, una vegada el PEC estiga aprovat.                 

En segon lloc cal especificar, emprant terminología pedagògica, els objetius que es volen             

assolir per a cada tret identitari; és a dir, es tracta d’especificar qué vol dir el tret per a                   

nosaltres, en el Pare Català i en el context actual. Això no vol dir que es gaste una definició                   

universal de cada tret sino que contextaulitzem el que vol dir eixe tret per a nosaltres, hui a                  

la nostra escola i com el pensem de cara al futur. En tercer lloc, cal pensar amb molta cura,                   

quins seran els impactes que s’han de produïr en l’estrucutra organitzativa del centre, per tal               

de fer possibles els objetius anteriorment definits. 

L’equip directiu ens va proposar gasta el document elaborat per Escola Valenciana            

“L’escola que volem. Una escola valenciana per al segle XXI” . Nosaltres varem            1

complementar el mateix amb el Decàleg del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana on              2

s’arrepleguen 343 propostes d’acció consensuades entre tots i totes les conselleres del            

Consell Escolar de la CV al llarg de més d’un any de procés participatiu. 

De totes les propostes que fan ambdós documents, només hem emprat les que             

entenem que dins del actual marc normatiu ens pertoquen com a famílies, deixant per al               

Claustre les ‘propiament’ pedagògiques; en un futur, segurament, tota la comunitat           

educativa podrà fer-se càrrec de tots els trets identitaris. 

El llistat de trets que presentem és: 

1 https://www.escolavalenciana.com/arxiu/upload/modelescolaquevolem/l_escola_que_volem.pdf).  
2 
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500016308012&name=DLF
E-1067433.pdf). 
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-       Alumnat ciutadà i protagonista 

-       Els entorns familiars i socials 

-       El centre educatiu com a espai de convivència 

-       Entorns d’aprenentatge no formals i informals 

-       Cultura de la participació 

-       Humana 

-       Compromesa amb l’entorn local i global 

-       Democràtica 

-       Oberta i participativa 

-       Plurilingüe i intercultural. 

-       Valenciana. 

-       Única, pública, gratuïta i laica 

-       Inclusiva 

-       Coeducadora 

 

Preparació i formació 
 
Estudiant el text de Federació Escola Valenciana i veient que té moltes concordàncies amb              

el document de trets identitaris que proposa el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana,              

decidim ampliar el primer amb el segon, i que els documents de treball de referència serà la                 

fusió d’ambdós. Com hem dit, perquè es complementen i s’amplien. 

Decidim que atés que el tema és complex, treballarem a diferents nivells i en diferents               

grups: 

Per a famílies treballarem en Metaplan en 15 grups per als trets identitaris (activitat dirigida)               

i farem un mural col·lectiu lliure (activitat no dirigida) en que es posarà el que cadascú                

crega important. 

Per a la xicalla es contractarà una empresa especialitzada (Hipnopedia) que treballarà amb             

dos grups, un amb alumnat de primària i un amb alumnat d’infantil. 

Priorització de temes 

Per a preparar els grups de treball, i animar la gent a anar coneixent què és el PEC i com es                     

treballarà, es crea un document explicatiu de quins són els trets identitaris que es              3

treballaran i un formulari de participació on es demana quins són els trets més importants               4

per a les famílies, fins i tot si n’afegirien algun. 

3 El document el teniu ací: 
https://drive.google.com/open?id=1NaZkTfSg3RsgDDCFQtcfwgZm1sdwhBbiOmvAJt2H4PE 
4 El formulari el teniu ací: https://goo.gl/forms/F8vTdZIpk4vYSHoM2 
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El formulari també és la porta per a participar a les famílies que no podran vindre                

presencialment al Primavera PEC. 

Metaplan 

Es decideix que el treball el farem usant una metodologia deliberativa amb grups paral.lels              

de treball. És a dir, que per cada tema (tret identitari) es conforma una taula de treball                 

concreta amb un temps concret per a desenvolupar els objectius i impactes en l’estructura              

organitzativa. Per a fer eixa feina usem una tècnica anomenada Metaplan . 5

 

Així, per a cada taula o grup de treball (en principi 15, tot i que al final van ser 10) cal tindre                      

un/a moderadora que conega quin és el procés global (redacció del PEC) i concretament a               

què es refereix el tret o trets que es treballaran a la taula i per a tal efecte es forma un grup                      

de persones per a dur esta tasca. S’inclouen en la formació de les dinamitzadores tècniques               

de control de la paraula i dels temps, posant molt d’èmfasi que les persones que moderen                

no poden aportar al grup, ja que no és el seu rol. 

 

Finalment es preparen els materials necessaris per a que els grups funcionen: Paper             

continu, bolis, fulls autoadhesius, retoladors, dossiers per a dinamitzadores amb tota la            

informació i esquemes de treball per a la arreplegada final de les aportacions de les               

famílies. 

Mural col·lectiu lliure 

Es munta i decora un espai mural amb post-its al costat i material per a escriure. Les                 

famílies que vulguen poden participar escrivint tots els suggeriments que creguen           

necessaris. L’activitat és no dirigida i per tant donem la llibertat d’opinió, sense que aquesta               

estiga enclavada en cap tret identitati. La idea final és fer un llistat d’aportacions en format                

suggeriment per al PEC.  

Hipnopèdia 

Teniu tota la explicació metodològica i els resultats dels tallers amb infants al document              

adjunt que ens remet l’empresa Hipnopèdia, encarregada de dur-los a terme. 

Des de les famílies pensem que tot i que la informació extreta d’un únic taller amb criatures,                 

l’oportunitat de fer-lo és educativa, tant per a les famílies com per als nostres fills i filles, ja                  

5 Metaplan és un mètode de moderació grupal que es basa en una tempesta d’idees estructurada, 
que garanteix una contribució equilibrada i activa de tots els participants i la consecució dels objectius 
de la reunió en el temps previst. Podeu fer-vos una idea a: https://es.wikipedia.org/wiki/Metaplan. 
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que els mostrem que una democràcia participativa és possible i que la seua opinió ens               

interessa i és rellevant.  

 

Activitats festives 
Volem que les famílies puguen participar i per tant hem de tindre en compte la seua                

circumstància: tots i totes tenen fills i filles menors d’edat.  

 

Per tant hem de crear un espai en el que pugam garantir que mentre un membre adult de la                   

família està participant en les taules de treball, l’altre està pendent i té activitats a fer amb la                  

o les criatures que tinga al seu càrrec.  

 

Esta realitat ens porta a dissenyar tot el procés com una gran festa, i donada l’època de                 

l’any que menys que fer-la per a celebrar la primavera. Tot el conjunt ha de ser molt atractiu                  

per a aconseguir que les famílies puguen vindre a passar un matí de treball i conjugar-ho                

amb un dinar de germanor i una vesprada festiva. 

 

I d’aquesta manera naix el concepte de Primavera PEC 

 

Primavera PEC 

 
El primavera PEC resumint és un conjunt d’accions festives i de compromís concentrades             

en una jornada lúdico-participativa. El cronograma del qual queda segons s’exposa:  

 

10:00 Benvinguda, repartiment de les persones participants en les diferents          

taules procurant que les taules siguen diverses però que la gent puga triar el              

tema que més li interessa.  

11:00 a 12:00 Treball en les taules, abocant objectius a cada tret identitatri 

12:00:12:30 Descans 

12:30 a 14:´15 Propostes d’accio per a cada objectiu 

14:15 a 14:30 Omplir els fulls de recull d’informació i abocament de dades 

 

Durant el matí es fan activitats participatives amb criatures de primària (1’5 hores) i d’infantil               

(1h), els resultats els teniu en el document adjunt de l’empresa Hipnopedia. 
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Al llarg de tot el matí hi ha activitats lúdiques per als adults que s’han quedat al càrrec de la                    

xicalla i per a la pròpia xicalla. 

Després del dinar de germanor es torna a convocar la gent per a la posada en comú: 

17:00 Un representant de cada taula de treball fa un resum de 5 minuts sobre               

el que s’ha parlat en la seua taula.  

17:50 Mural i festa.  

S’inaugura un mural lliure per a que la gent que ha participat (grans i menuts) puguen afegir                 

el que vulguen sobre l’escola que ens agradaria ser.  

 

18:30 Concert final de festa 

 

Reculls de dades i el·laboració de l’informe 

Teniu les dades presentades de dues maneres:  

1. Dades completes. És a dir, tal com han eixit de les taules després de              

treballar-les i depurar-les. Tenint en compte que es demanava seguir          

l’esquema Tret identitari -> Objectius -> Impactes en l’Estructura         

Organitzativa del Centre (i estos en 4 àmbits: Aula, Espais Comuns,           

Normativa i Comunitat Educativa).  

2. Dades agrupades. Com alguns dels ítems apareixen en més d’una taula els            

hem posat junts, i com algunes de les propostes podien estar com a             

desenvolupament de més d’un objectiu els hem afegit. El fet que un Objectiu             

o Impacte sobre l’Estructura Organitzativa aparega en diferents taules ens          

indica que pot ser un ítem prioritzable, ja que amb una sola acció (IEO)              

podem respondre a diferents objectius i/o trets identitaris al mateix temps.  

 

La tria és una, la nostra, es podria haver fer una altra ordenació, però creiem que                

aquesta representa l’esperit que les famílies volien donar-li al PEC. I per eixa             

mateixa raó hem deixat les dades en brut per si necessiteu reelaborar-les d’una altra              

manera.  

Cal tindre en compte que tot i que es demana a la gent que desenvolupe el tret                 

identitari sobre el que vol participar, és inevitable que es creuen idees, que en              

sorgisquen de noves i que es repetisquen temes “generals” a diferents taules, des             

de la perspectiva de cada un dels trets identitaris.  
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De la mateixa manera faria falta creuar les idees sorgides en el grup d’adults i els de                 

les criatures. I com veureu a l’informe de Hipnopèdia Urbana, aprofundir un poc més              

en el que les criatures han volgut expressar als seus tallers.  

Resultats de participació 

La participació en números és la següent:  

63 persones van treballar en les 9 taules temàtiques 

46 xiquets i xiquetes van participar als tallers del PEC 

Un grup de més de 25 persones van fer possible el Primavera PEC (dinamitzant les taules,                

coordinant, donant la benvinguda, organitzant els tallers lúdics, fent-se càrrec del bar, etc) 

 

Absència de l’opinió de les persones dinamitzadores 

 
Cal dir que les persones que han dinamitzat els grups NO han proposat, opinat o aportat                

cap de les idees que hi ha a aquest document. El procés de participació es basa en que la                   

participació és lliure i informada, i per tant la tasca de la persona dinamitzadora és               

garantir-ho. La posició de poder que atorga el lideratge del grup pot modificar el resultat del                

grup i posar en perill la llibertat d’opinió de la gent que participa. Així es va especificar en les                   

sessions de formació de les persones dinamitzadores, i creguem que cal recalcar-ho per a              

que es valore en el que és este recull d’informació. 

 

Mural d’expressió lliure:  

Com a mural d’expressió lliure, la informació que arreplega és variada, eclèctica i no sempre               

respon al tema. El títol del cartell era: Somia el Pare Català. Com a invitació a imaginar la                  

utopía, el model d’escola que volem; sense filtres ni de tema ni d’àmbits de participació, així                

que es poden usar com a suggeriments de les famílies, com a ítems importants si               

coincideixen amb altres ítems aportats per altres estaments de la Comunitat Educativa, o             

com a idees de treball. 
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Les frases que han aparegut al Mural les teniu arreplegades després de totes les dades de                

les taules, al final d’aquest document.  
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DOCUMENTS ELABORATS DEL PRIMAVERA 
PEC 
 
Per a elaborar aquesta informació s’han fet dues coses:  

1. Ordenar aquells temes que apareixien en les diverses taules per a que estiguen             

junts (siguen o no d’un Tret identitari), de fet veureu que els hem canviat el nom per                 

Objectius generals, així els podem afegir a algun o alguns trets identitaris. 

2. Copiar aquells temes o ítems en els diferents llocs en els que creiem que              

desenvolupen més l’objectiu general o específic. Per exemple, l’IEO Reciclar les           

festivitats cristianes i reciclar-les en altres de tipus temporal (primavera, hivern, etc.)            

apareix en la taula de Multicultural, però també entenem que respón al tret identitari              

de Laica, així que els hem posat tots dos punts, ja que la mateixa acció serveix i                 

treballa els dos trets identitaris.  

3. Hem fet un resum explicació del que a les taules es respirava en els temes que més                 

han aparegut (això no resta que ítems que només han eixit en una taula no siguen                

igual d’importants i/o no tinguen el mateix reconeixement per part d’una majoria de             

famílies, senzillament no han aparegut). 

 

 
Codis de Color 
Hem creat un codi de color per a que entenguem la taula de la que provenen les diferents                  

propostes. De llarg aquesta és la part del PEC que es podria usar millor, ja que és la més                   

extensa i que abasta més possibilitats i desenvolupa al màxim (amb la informació extreta de               

les taules) la idea d’escola que desitgem.  

 

TAULA 1: Els entorns familiars i socials.  

TAULA 2: El centre educatiu com espai de convivència. 

TAULA 3: Entorns d’aprenentatge no formals i informals.  

TAULA 4: Cultura de la participació. Democràtica, Oberta i Participativa.  

TAULA 5: Plurilingüe i intercultural.  

TAULA 6: Alumnat ciutadà i protagonista. 

TAULA 7: Inclusiva i Coeducadora 

TAULA 8: Única, pública, gratuïta i laica.  
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Sigles usades:  
OE = Objectiu específic (el que s’ha plantejat a les taules) 
IEO= Impacte en l’Estructura Organitzativa del Centre 

IEO-A: Aula 
IEO-EC: Espais comuns 
IEO-N: Normativa 
IEO-CE: Comunitat Educativa 

Objectiu general: Alumnat (més) actiu 
 

En general estem d’acord que el món en el que vivim no ens acaba d’agradar, i cal                 

canviar-lo. El canvi vindrà del moviment de la gent, d’incrementar la massa crítica de              

ciutadania responsable, solidària i crítica amb el seu entorn.  

Pensem que l’escola ha de ser un espai en què l’alumnat ha d’anar assumint cada vegada                

més responsabilitats, ha de ser més actiu i ha de poder expressar el seu acord o desacord                 

ens els processos del que n’és protagonista.  

Els xiquets i xiquetes de la nostra escola són el centre de la nostra (de tota la comunitat                  

educativa) atenció, esforços i anhels, un centre que no podem deixar de banda, ni obviar.               

Formar ciutadania crítica, compromesa i activa passa per crear espais, temps i            

metodologies que fomenten eixes actituds.  

 

1. OE: Millorar els espais de participació de l’alumant: que l’alumnat se senta 
protagonista de tot el que passa a l’escola +  Trencar l’asimetria dins l’aula: 
Participació de l’alumnat a les dinàmiques de classe, que siga protagonista, part 
activa de l’aula, fomentar la participació i educar l’esperit crític. 

 
1.1. IEO-A: Fomentar la participació dels xiquets i xiquetes dins de l’aula 
1.2. IEO-A: Ensenyar a participar (model d’acció participatiu) 
1.3. IEO-A: Pensar l’ordenació de l’espai dins de l’aula en infantil i primària (per 

part de l’alumnat o tota la Comunitat Educativa) 
1.4. IEO-N: Establir un dia de l’alumne i que puguen prendre decisions amb 

conseqüències 
1.5. IEO-A: Assemblees d’aula diària/setmanal per fer propostes de millora del 

funcionament 
1.6. IEO-EC: Dissenyar un procés participatiu per a millorar la distribució i l’espai 

del pati 
1.7. IEO-EC: Fer assemblees de menjador, en els espais de temps lliure:capacitat 

de decisió al menjador que volen 
1.8. IEO-N: Formació de tota la comunitat educativa en participació democràtica, 

amb possibilitat fer tertúlies dialògiques. 
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1.9. IEO-A: Incloure el treball per projectes per que l’alumnat es puga sentir 
protagonista 

1.10. IEO-A: Avaluacions per part de l’alumnat i dinàmiques de classe 
1.11. IEO-A: Crear un espai de debat propi de l’alumnat sense adults per a que de 

manera independent plantegen les seues inquietuds i preocupacions en torn a 
l’escola/classe i a la convivència (els caldria un procés facilitador durant els 
primers anys de primària). 

1.12. IEO-EC: Promoure treball comunitari als espais comuns perquè l’alumnat el 
faça més seu i així fomentar el bon ús i el respecte de les instal·lacions. 

1.13. IEO-EC: Fomentar la participació de l’alumnat en la presa de decisions del 
que es fa als espais comuns en horaris de lleure i no lleure en assemblees de 
classe: propostes i idees que es posen en comú mitjançant les assemblees 
de delegats/des 

1.14. IEO-EC: Fomentar els projectes d’apadrinament intercicle 
1.15. IEO-EC: Que les reunions de delegats tinguen un espai físic propi sense 

adults i que les seues decisions siguen vinculants. 
1.16. IEO-N: Assemblees diàries dins de l’aula 
1.17. IEO-N: Fomentar els projectes intercicle 
1.18. IEO-N: Presa de decisions del que es fa als espais comuns per part de 

l’alumnat 
1.19. IEO-N: Incloure el treball per projectes per que l’alumnat puga sentir-se 

protagonista. 
1.20. IEO-N: Regular la participació dels alumnes en la presa de decisions dels 

espais comuns de manera que aquesta siga escoltada 
1.21. IEO-N: Recollir, potenciar i utilitzar les experiències positives dins de l’aula 

per extrapolar-les a tota la comunitat educativa i que formen part del 
currículum. (eixides als horts, treball per projectes transversals, grups 
interactius...) 

1.22. IEO-A: Fomentar que a l’aula algun alumne es responsabilitze d’un tema com 
activitat de les que es fan al llarg del curs 

1.23. IEO-CE: Recuperar la revista Àlatac com a activitat transversal i comuna a 
tota l’escola. 

 
Objectiu General: Altres aprenentatges  
 
L’escola a la que aspirem és una escola que té en compte tot el potencial educatiu al seu 
abast, i per tant és una escola inquieta que no només ensenya, sinó que fomenta hàbits 
d’aprententage i explota tots els recursos al seu abast. L’ensenyament de continguts ha 
d’anar acompanyat d’altres aprenentatges: no formal, informal, protagonista, per projectes, 
aprenentatge dialògic… 
Este objectiu general es complementa amb l’objectiu que teniu més avall d’esperit 
d’innovació. 
 
 

1. OE: promoure activitats sense adaptació pedagògica prèvia, és a dir, en entorns 
reals i no pedagogitzades 
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1.1. IEO-A: Treballar el cos humà (tant en infantil com a primària) emprant els 
actius provinents de entorns no formals de referència 

1.2. IEO-A: Colaborar, complementar la tasca docent, respectant els espais 
1.3. IEO-CE + IEO-A: Avaluar el nivell d’institucionalització de la nostra escola 
1.4. IEO-EC: Promoure els intercanvis entre alumnat per diferents franjes d’edat 
1.5. IEO-A + IEO-CE: Promoure la confiaça mutua entre professorat i famílies 
1.6. IEO-N: Dissenyar espais de trobada entre docents i famílies per intercanviar 

actius de referència 
1.7. IEO-N: Crear un banc d’actius per a gastar dins i forma de l’aula 

 
2. OE: Promoure l’alfabetització visual: aprendre a mirar 

2.1. IEO-A: Produir expressió visual mitjançant ferramentes i la seua anàlisi 
2.2. IEO-CE: Guies pautades per l’alumnat: que diguen i gestionen l’eixida de 

manera acompanyada 
 

3. OE: Ser capaços de mantindre la curiositat viva: localitzar focus d’interés entre l’ 
3.1. IEO-CE: Guies pautades per l’alumnat: que diguen i gestionen l’eixida de 

manera acompanyada 
3.2. IEO-CE: Conectar l’alumnat amb l’entorn no pedagogitzat 
3.3. IEO-EC: Promoure treball comunitari als espais comuns per que l’alumnat el 

faça més seu i així fomentar el bon ús i el respecte a les instal·lacions. 
3.4. IEO-EC: Fomentar la participació de l’alumnat en la presa de decisions del 

que es fa als espais comuns en horaris de lleure i no lleure en assemblees de 
classe: propostes i idees que es posen en comú mitjançant les assemblees 
de delegats/des 

3.5. IEO-EC: Fomentar els projectes d’apadrinament intercicle 
 

4. OE: Ensenyar a participar (model d’acció participatiu) 
4.1. IEO-A: Pensar l’ordenació de l’espai dins de l’aula en infantil i primària 
4.2. IEO-N: Establir un dia de l’alumne i que puguen prendre decisions amb 

conseqüències 
4.3. IEO-A: Assemblees d’aula diària/setmanal per fer propostes de millora del 

funcionament 
5. OE: Usar Espais comuns per a educar/formar mostrar models 

5.1. IEO-EC: Els audiovisuals a l’hora del menjador en valencià o en anglés: 
Ampa farà sondeig d’interés de famílies per altres llengües 

5.2. IEO-EC: Menjador: investigar sobre festes tradicionals/audiovisuals: comprar 
llibres sobre festes 

5.3. IEO-CE: Eixides ocasionals: Tirisiti, Treballar més festes de Benimaclet 
5.4. IEO-CE: Promoció de grups musicals en valencià en esdeveniments 

extraescolars 
5.5. IEO-EC: Promoure treball comunitari als espais comuns perquè l’alumnat el 

faça més seu i així fomentar el bon ús i el respecte a les instal·lacions. 
5.6. IEO-EC: Fomentar la participació de l’alumnat en la presa de decisions del 

que es fa als espais comuns en horaris de lleure i no lleure en assemblees de 
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classe: propostes i idees que es posen en comú mitjançant les assemblees 
de delegats/des 

5.7. IEO-EC: Fomentar els projectes d’apadrinament intercicle 
5.8. IEO-EC: Organitzar els espais de joc del centre de manera que permeten tot 

tipus de jocs. 
5.9. IEO-EC: Promoure un ús no sexista dels espais comuns 

5.10. IEO-EC: Elaboració de panells imatges i decorats tenint en compte el 
llenguatge inclusiu. 

5.11. IEO-EC: Tindre en compte la diversitat cultural en el menjador 
5.12. IEO-CE: Respectar les religions presents a l’escola en tots els àmbits: aula, 

menjador, extraescolars. 
5.13. IEO-N: Reutilitzar les festes de caire religiós i reciclar-les en altres de tipus 

temporal (primavera, hivern, etc) o semblants 
5.14. IEO-CE: Recuperar la revista Àlatac com a activitat transversal i comuna a 

tota l’escola. 
 
 

6. OE: Afavorir valors de cooperació i la col·laboració front a la competència 
 
 

7. OE: Crear espais de participació: Famílies-claustre, famílies-famílies i relacions 
horitzontals entre l’alumnat 
7.1. IEO-EC: Tenir més en compte els espais comuns com a eines per 

desenvolupar les activitats de classe (eixir més de l’aula) 
7.2. IEO-EC: Aprofitar els espais com espais d’aprententatge (fer un coet i 

enlairar-lo al pati) 
7.3. IEO-N: Assemblees diàries dins de l’aula 
7.4. IEO-N: Fomentar els projectes intercicle 
7.5. IEO-N: Presa de decisions del que es fa als espais comuns per part de 

l’alumnat 
7.6. IEO-N: Incloure el treball per projectes per que l’alumnat puga sentir-se 

protagonista. 
7.7. IEO-N: Regular la participació dels alumnes en la presa de decisions dels 

espais comuns de manera que aquesta siga escoltada 
7.8. IEO-N: Recollir, potenciar i utilitzar les experiències positives dins de l’aula 

per extrapolar-les a tota la comunitat educativa i que formen part del 
currículum. (eixides als horts, treball per projectes transversals, grups 
interactius...) 

7.9. IEO-CE: Incloure espais del barri i interacció amb els espais que envolten 
l’escola 

8. IEO-A: Organitzar jocs de rol per a afavorir dinàmiques cooperatives. 
 
Objectiu general:  Innovació  
 
En un món canviant, i cada vegada per mitjà de les noves tecnologies cada cop més 
ràpidament, la comunitat educativa no ens podem mantindre en els mateixos llocs de 
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sempre. L’escola del futur ha de ser una escola inquieta, que es renova, que genera i 
adapta els seus discursos a la realitat a la que representa i sobre la que vol intervindre. Tots 
i totes tenim clar que l’educació és la gran eina de canvi, com no ha de canviar també 
l’escola per a posar-se al dia de les tècniques, metodologies, estudis i investigacions? 
 
 

1. OE: Innovació a llarg termini 
1.1. IEO-A: Incloure el treball per projectes per que l’alumnat es puga sentir 

protagonista 
1.2. IEO-A: Fomentar la participació de les famílies dins de l’aula 
1.3. IEO-A: Treballar en equip per cicle i per centre amb una meta comuna 
1.4. IEO-A: Avaluacions per part de l’alumnat i dinàmiques de classe 
1.5. IEO-A: Crear un espai de debat propi de l’alumnat sense adults per que de 

manera independent plantegen les seues inquietuds i preocupacions en torn 
a l’escola/classe i a la convivència (els caldria un procés facilitador durant els 
primers anys de primària). 

1.6. IEO-EC: Promoure treball comunitari als espais comuns per que l’alumnat el 
faça més seu i així fomentar el bon ús i el respecte a les instal·lacions. 

1.7. IEO-EC: Fomentar la participació de l’alumnat en la presa de decisions del 
que es fa als espais comuns en horaris de lleure i no lleure en assemblees de 
classe: propostes i idees que es posen en comú mitjançant les assemblees 
de delegats/des 

1.8. IEO-EC: Fomentar els projectes d’apadrinament intercicle 
1.9. IEO-N: Coherència i coordinació en els projectes educatius per cicle 

1.10. IEO-N: Incentivar el claustre a innovar dins de l’aula. 
1.11. IEO-N: Crear un espai de comunicació entre mestres i famílies per plantejar 

inquietuds i donar solucions consensuades a propostes per millorar la vida de 
l’escola. 

1.12. IEO-CE: Crear un banc d’actius (mares i pares) per a donar suport en 
activitats gratuïtes dins l’aula o tallers 

1.13. IEO-CE: Agafar accions d’altres centres propers amb valoració positiva 
1.14. IEO-CE: Fomentar la formació conjunta entre famílies i claustre 
1.15. IEO-A: Formació del professorat en matèria de coeducació 
1.16. IEO-A: Organitzar jocs de rol per a afavorir dinàmiques cooperatives. 
1.17. IEO-EC: Exigir reformes per garantir accessibilitat a tothom a totes les 

instal·lacions 
1.18. IEO-N: Reutilitzar les festes de caire religiós i reciclar-les en altres de tipus 

temporal (primavera, hivern, etc) o semblants 
1.19. IEO-N: Assignatura: història de les religions com a eina transversal però 

respectant la laïcitat de l’escola. 
1.20.  

 
2. OE: Trencar l’asimetria dins l’aula: Participació de l’alumnat a les dinàmiques de 

classe, que siga protagonista, part activa de l’aula, fomentar la participació i educar 
l’esperit crític. 
2.1. IEO-A: Fomentar la participació de l’alumnat a l’aula. 
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2.2. IEO-A: Fer assamblees diàries per recollir inquietuds en rogle sense jerarquía 
2.3. IEO-E: Donar protagonisme a l’alumnat donant-los la possibilitat d’escollir les 

activitats de la classe. 
2.4. IEO-EC: Que les reunions de delegats tinguen un espai físic propi sense 

adults i que les seues decisions siguen vinculants. 
3. OE: Crear espais de participació :Famílies-claustre (*) veure relacions dins 

Comunitat educativa, famílies-famílies i relacions horitzontals entre l’alumnat 
3.1. IEO-A: Fomentar la participació de l’alumnat a l’aula. 
3.2. IEO-A: Fer assamblees diàries per recollir inquietuds en rogle sense jerarquía 
3.3. IEO-E: Donar protagonisme a l’alumnat donant-los la possibilitat d’escollir les 

activitats de la classe. 
3.4. IEO-A + IEO-N: Fomentar l’apadrinament intercicle. 
3.5. IEO-EC: Tenir més en compte els espais comuns com a eines per 

desenvolupar les activitats de classe (eixir més de l’aula) 
3.6. IEO-EC: Aprofitar els espais com espais d’aprententatge (fer un coet i 

enlairar-lo al pati) 
3.7. IEO-N: Assemblees diàries dins de l’aula 
3.8. IEO-N: Fomentar els projectes intercicle 
3.9. IEO-N: Presa de decisions del que es fa als espais comuns per part de 

l’alumnat 
3.10. IEO-N: Incloure el treball per projectes per que l’alumnat puga sentir-se 

protagonista. 
3.11. IEO-N: Regular la participació dels alumnes en la presa de decisions dels 

espais comuns de manera que aquesta siga escoltada 
3.12. IEO-N: Recollir, potenciar i utilitzar les experiències positives dins de l’aula 

per extrapolar-les a tota la comunitat educativa i que formen part del 
currículum. (eixides als horts, treball per projectes transversals, grups 
interactius...) 

 
 

4. OE: Tindre en compte la diversitat (capacitats, interessos, etc.) 
5. OE: Crear comunitat generant conciència solidària. 

5.1. IEO-N: Crear un espai de comunicació entre mestres i famílies per plantejar 
inquietuds i donar solucions consensuades a propostes per millorar la vida de 
l’escola. 

 
Objectiu general: Millora de la relació/comunicació dins de la comunitat 
educativa 
 
El tema de la comunicació (com el de la convivència segons es detalla més avall) és un dels 
temes que més ha sorgit en les taules.  
Creiem des de les famílies que hem de millorar la comunicació que tenim entre famílies i 
professorat, crear canals de comunicació bidireccionals entre l’equip docent i l’AMPA i entre 
les famílies directament amb l’equip docent. Construir la confiança es basa en el 
coneixement, i de millorar la confiança naixeran noves maneres de col·laborar. Les famílies 
del Pare Català som famílies compromeses i volem participar en allò que es fa a l’escola i 
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treballar colze amb colze amb el professorat, per tant cal que ens organitzem junts, i per 
això cal obrir canals de comunicació, des del respecte i el reconeixement mutu. 
Una escola democràtica és una escola oberta i participativa, entenent la participació com un 
espai de diàleg en la que s’escolten totes les propostes i es prenen les decisions de manera 
consensuada. Millorar la comunicació i per tant els espais d’opinió és imprescindible per a 
poder treballar tots i totes juntes.  
 

1. OE: Fomentar la relació de comunicaió entre famílies y el professorat (millorar la 
relació entre professorat i famílies) Millorar la particiapció entre 
claustre-escola-families (millorar diàleg, canals de comunicació entre l’AMPA-consell 
escolar-claustre, partint del sentiment de confiança i la valoració entre claustre i 
famílies però de manera intrusiva en l’escola. 

 
1.1. IEO-CE: Mejorar la coordinación entre delegado de aula y professor/a 
1.2. IEO-CE: Ampliar espacios contacto periódico familias/profesoras 
1.3. IEO-CE: Reunión bienvenida profesora/familias por curso 
1.4. IEO-N: flexibilidad hora de tutorías (no siempre en horario laboral) 
1.5. IEO-CE: encuentro mensual familias/tutor/as + Reunions col·lectives de les 

famílies amb les mestres (aula) a periodicitat mensual 
1.6. IEO-CE: fomentar participación profesorado en actividades del ampa 
1.7. IEO-CE: acercar familias a un consejo escolar abierto 
1.8. ICEO-CE: fortalecer y dar visibilidad a las comisiones del ampa  
1.9. IEO-CE: Implantar una figura externa [mediador] que gestione les relacions 

entre família i professorat. 
1.10. IEC-A + IEC-CE: Promoure la confiança mútua entre professorat i famílies 
1.11. IEO-N: Dissenyar espais de trobada entre docents i famílies per intercanviar 

actius de referència 
1.12. IEO-N: Crear espais de construcció i diàleg mixte (alumnat, famílies, i 

claustre, amb comissions mixtes per projectes concrets) 
1.13. IEO-N: Reunions de Cicles amb representants de l’AMPA per a qüestions 

temàtiques i importants 
1.14. IEO-N: Planificar anualment les reunions de l’AMPA i l’equip directiu amb una 

periodicitat bimensual 
1.15. IEO-N: Formació de tota la comunitat educativa en participació democràtica, 

amb possibilitat fer tertúlies dialògiques. 
1.16. IEO-N: Instaurar votació directa de totes les famílies, en aquells temes més 

importants, o d’interés col·lectiu (que es puga donar l’opinió de la majoria de 
les famílies i que es tinga en compte per l’escola) 

 
2. OE: Fomentar la participación de las familias en la escuela(*) (Veure també:  Millorar 

AMPA com a Objectiu Específic) + Crear espais de participació: Famílies-claustre, 
famílies-famílies i relacions horitzontals entre l’alumnat 

 
2.1. IEO-EC: Ampliar las zonas informativas del AMPA en espacios comunes 
2.2. IEO-EC: Colocar tablones en zonas informativas para familias/ampa 
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2.3. IEO-EC: actividades extraescolares organizadas y llevadas a cabo por 
pedres/familias 

2.4. IEO-EC: Sales Mixtes famílies/professorat 
2.5. IEO-CE:actividades subvencionadas extraescolares realizadas por entidades 

barriales, padres/madres 
2.6. IEO-EC + IEO-CE: generalizar/Consolidar actividades de participación de 

familias en espacios comunes. 
2.7. ICEO-CE: fortalecer y dar visibilidad a las comisiones de l’ampa 
2.8. IEO-N: Crear un banc d’actius per a gastar dins i fora de l’aula 
2.9. IEO-EC: Dissenyar un procés participatiu per a millorar la distribució i l’espai 

del pati 
2.10. IEO-N: Crear espais de construcció i diàleg mixte (alumnat, famílies, i 

claustre, amb comissions mixtes per projectes concrets) 
2.11. IEO-N: Reunions de Cicles amb representants de l’AMPA per a qüestions 

temàtiques i importants 
2.12. IEO-EC: Cridar a famílies d’altres països per veure com podem donar a 

conèixer la seua cultura 
2.13. IEO-A: Fomentar la participació de les famílies dins de l’aula 
2.14. IEO-N: Crear un espai de comunicació entre mestres i famílies per plantejar 

inquietuds i donar solucions consensuades a propostes per millorar la vida de 
l’escola. 

2.15. IEO-A: Realitzar activitats dins de l’aula que visibilitzen, concièncien i generen 
actituds inclusives sobre la diversitat de gènere amb la participació de les 
famílies. 

 
3. OE: Crear comunitat generant conciència solidària. 
4. OE: fomentar la relación entre escuela y barrio + Fomentar la participació de l’escola 

en els processos socials del barri + Respectar els trets identitaris particulars de cada 
barri dins d’una escola única en quant a fonaments bàsics. 

 
4.1. IEO-N + IEO-CE:actividades subvenionadas extraescolares realizadas por 

entidades barriales, padres/madres 
4.2. IEO-CE: Incloure espais del barri i interacció amb els espais que envolten 

l’escola 
 
 
Objectiu General: Dinamitzar la representció de famílies: 
 
L’escola és la suma de tots els seus integrants, i les famílies entenem que hem de potenciar 
i promocionar una actitud participativa per part de nosaltres mateixes. Este apartat tot i 
tindre a veure pràcticament l’AMPA com a referècnia creiem que cal incloure’l al PEC, ja 
que som part de l’escola i caldrà que des de les famílies assumim també els reptes que ens 
proposem per a una escola de futur. 
 

1. OE: Millorar la participació de las famílies a l’AMPA 
1.1. IEO-EC: Ampliar las zonas informativas del ampa en espacios comunes 
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1.2. IEO-EC: Colocar tablones en zonas informativas para familias/ampa 
1.3. IEO-EC: actividades extraescolares organizadas y llevadas a cabo por 

pedres/familias 
1.4. IEO-EC: Sales Mixtes famílies/professorat 
1.5. IEO-CE:actividades subvencionadas extraescolares realizadas por entidades 

barriales, padres/madres 
1.6. IEO-EC + IEO-CE: generalizar/Consolidar actividades de participación pedres 

en espacios comunes. 
1.7. IEO-CE: fomentar particiapción familias en el AMPA 
1.8. IEO-CE: crear más jornades participatives familias con propuestas de mejora 
1.9. IEO-CE: comida mensual encuentro familias 

1.10. ICEO-CE: fortalecer y dar visibilidad a las comisiones de l’ampa 
1.11. IEO-N: Crear un banc d’actius per a gastar dins i fora de l’aula 
1.12. IEO-EC: Dissenyar un procés participatiu per a millorar la distribució i l’espai 

del pati 
1.13. IEO-N: Formació de tota la comunitat educativa en participació democràtica, 

amb possibilitat fer tertúlies dialògiques. 
1.14. IEO-N: Instaurar votació directa de totes les famílies, en aquells temes més 

importants, o d’interés col·lectiu (que es puga donar l’opinió de la majoria de 
les famílies i que es tinga en compte per l’escola) 

1.15. IEO-N: Permetre la comunicació de l’AMPA dins dels saquet o donant-lo en 
l’aula 

1.16. IEO-N: Millorar la comunicació externa de l’AMPA 
1.17. IEO-N: Millorar els canals de comunicació (gastar el blog de l’escola,per 

exemple). 
1.18. IEO-CE: Fomentar la formació conjunta entre famílies  i claustre 
1.19. IEO-CE: Reunions periòdiques entre delegats o representants d’aula. 
1.20. IEO-CE: Recuperar la revista Àlatac com a activitat transversal i comuna a 

tota l’escola. 
 

 
2. Conèixer millor les candidatures al Consell 

2.1. IEO-N: Programació i descripció dels candidats i candidates al Consell, 
mestres i famílies, i que siga pública 

 
 
Objectiu general: Inclusió de tot l’alumnat (raons econòmiques/socials, etc.) 

1. OE: possibilitar a tots/es els xiquets/es l’accés a participar en les activitats 
plantejades + OE: Impulsar una escola inclusiva que tinga en compte la diversitat 
sexual, familiar, cultural, funcional i econòmica  + OE: Organitzar activitats a què 
totes les famílies puguen accedir. + Afavorir l’escola accessible per a totes i tots 
independentment dels recursos econòmics 

 
1.1. IEO-N: Programación de activdades anuales con un máximo consensuado 

(de coste) con las familias 
1.2. IEO-EC: actividades extraescolares subvencionades 
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1.3. IEO-EC: actividades extraescolares organizadas y llevadas a cabo por 
padres/familias 

1.4. IEO-N: Escola matinera accessible y subvencionada 
1.4.1. IEO-N:horarios flexibles 

1.5. IEO-N: ofertar las actividades de aula a todos los grupos del curso 
1.6. IEO-N + IEO-CE:actividades subvencionadas extraescolares realizadas por 

entidades barriales, padres/madres 
1.7. IEO-CE: fomentar relaciones apoyo fuera horario lectivo 
1.8. IEO-EC: Realitzar extraescolars gratis per a tot l’alumnat de manera que tots 

i totes puguen gaudir-ne 
 
Objectiu General: Millora de la convivència 

1. OE:  dotar d’estratègies per a la gestió de conflictes i previndre l’assetjament escolar 
en matèria de gestió sòcioemocional i comunicacio no violenta 
1.1. IEO-CE: Reunions mensuals de les famílies per a posar en comú i debatre 
1.2. IEO-A +IEO-EC: Dotar de competències a l’alumnat 
1.3. IEO-A +IEO-EC:Iniciatives de prevenció del sexisme 
1.4. IEO-N:Regular la prevenció del sexisme 
1.5. IEO-A +IEO-EC:Equips cooperatius, treballs per projectes aprenentatge 

servei, tutoria entre iguals 
1.6. IEO-A +IEO-EC:Metodologia d’aula cooperativa per a que els i les alumnes 

s’ajuden els uns als altres 
1.7. IEO-EC: Implantar la mediació escolar com a mètode de resolució pacífica de 

conflictes 
1.8.  IEO-N:Regular la mediació escolar com a mètode de resolució pacífica de 

conflictes 
1.9. IEO-EC: Concebre el pati com a espai educatiu 

1.10. IEO-EC: Fomentar jocs diversos i diferents als més habituals com el futbol 
1.11. IEO-CE: Implantar una figura externa que gestione les relacions entre família 

i professorat. 
1.12.  

 
2. OE: fomentar la cooperació entre alumnat dins i fora de l’aula 

 
3. OE: assegurar la capacitació per a la gestió de les relacions interpersonals  

3.1. IEO-CE: Implantar una figura externa que gestione les relacions entre família i 
professorat. 

3.2. IEO-CE + IEO-N: Impulsar l’actualització pedagògica de la Comunitat 
educativa. Especialment en cursos de comunicació no violenta i gestió 
positiva dels conflictes. 

  
Tret identitari: Plurilingüe i intercultural 

1. OE: Aconseguir el model Avançat 2 a la nostra escola 
2. OE: Incorporar festivitats d’altres cultures (Ramadan, Any Nou Xinès)/ introduir 

llengües de les famílies del centre + Incidir en  la visibilització de la realitat del nostre 
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país: gènere, diversitat sexual, familiar, cultural, funcional… + Visibilitzar i respectar 
totes les creences religioses. 

 
2.1. IEO-A +IEO-EC: Visibilitzar altres cultures i posar-les en valor// festa 

intercultural 
2.2. IEO-A +IEO-EC: que es treballe també a l’aula, dins del dia de la diversitat 

funcional, per exemple, fer un taller de llengua de signes 
2.3. IEO-A +IEO-EC: Diversitat territorial: suggerir projectes de festes diferents 
2.4. IEO-A: Mes literari amb trobades amb autors/es literaris/tallers 

literaris/Erasmus+ 
2.5. IEO-EC: Els audiovisuals a l’hora del menjador en valencià o en anglés: 

Ampa farà sondeig d’interés de famílies per altres llengües 
2.6. IEO-EC: Menjador: investigar sobre festes tradicionals/audiovisuals: comprar 

llibres sobre festes 
2.7. IEO-EC: Cridar a famílies d’altres països per veure com podem donar a 

conèixer la seua cultura 
2.8. IEO-N: Les festes catòliques es contextualitzen, donar a conèixer altres 

festes 
2.9. IEO-CE: Carnestoltes Bolivià, teixir ponts de contacte 

2.10. IEO-A: Organitzar activitats per a donar a conèixer les diferents cultures 
presents a l’aula. 

 
2.11. IEO-CE: Identificar bones pràctiques que s’hagen realitzat a l’aula i 

reproduir-les 
2.12. IEO-CE: Sensibilitzar a la comunitat educativa sobre la presència de 

persones d’altres paÏsos per a fomentar la convivència a través de l’art, el 
cine, la música i els jocs. 

2.13. IEO-A: Organitzar activitats per  donar a conéixer les diferents cultures 
presents a l’aula i/o centre. 

2.14. IEO-A: Donar a conèixer en les festivitats la diversitat de celebracions que es 
donen a diverses cultures i llocs del món 

2.15. IEO-N: Reutilitzar les festes de caire religiós i reciclar-les en altres de tipus 
temporal (primavera, hivern, etc) o semblants 

2.16. IEO-N: Assignatura: història de les religions com a eina transversal però 
respectant la laïcitat de l’escola. 

2.17. IEO-CE: Organitzar conferències, cursos, jornades lúdiques que visibilitzen la 
riquesa de la societat civil valenciana i de la societat civil en general 
(diversitat, gènere, familiar, cultural) com a recurs educatiu 

2.18. IEO-CE: Sensibilitzar a la comunitat educativa sobre la presencia de 
persones d’altres països per a fomentar la convivència. 

 
 

3. OE: Treballar la cultura Valenciana amb més varietat de festes i tradicions 
Respectar els trets identitaris particulars de cada barri dins d’una escola única en 
quant a fonaments bàsics. 
3.1. IEO-CE: Eixides ocasionals: Tirisiti, Treballar més festes de Benimaclet 

Document final del Primavera PEC.    24/44 
 



3.2. IEO-CE: Organitzar conferències, cursos, jornades lúdiques que visibilitzen la 
riquesa de la societat civil valenciana i de la societat civil en general 
(diversitat, gènere, familiar, cultural) com a recurs educatiu 

 
4. OE: Promoure i Aprofundir coneixement de literatura, música audiovisual i arts 

escèniques en Valencià 
4.1. IEO-A: Mes literari amb trobades amb autors/es literaris/tallers 

literaris/Erasmus+ 
4.2. IEO-EC: Els audiovisuals a l’hora del menjador en valencià o en anglés: 

Ampa farà sondeig d’interés de les famílies per altres llengües 
4.3. IEO-CE: Eixides ocasionals: Tirisiti, Treballar més festes de Benimaclet 
4.4. IEO-CE: Promoció de grups musicals en valencià en esdeveniments 

extraescolars 
4.5. IEO-CE: Organitzar conferències, cursos, jornades lúdiques que visibilitzen la 

riquesa de la societat civil valenciana i de la societat civil en general 
(diversitat, gènere, familiar, cultural) com a recurs educatiu 

 
5. OE: Aprofundir en el procés de normalització lingüística (extraescolars/audiovisuals) 

5.1. IEO-EC: Els audiovisuals a l’hora del menjador en valencià o en anglés: 
Ampa farà sondeig d’interés de famílies per altres llengües 

5.2. IEO-CE: Eixides ocasionals: Tirisiti, Treballar més festes de Benimaclet 
5.3. IEO-CE: Promoció de grups musicals en valencià es esdeveniments 

extraescolars 
 

6. OE: Garantir la visibilització de la diversitat dins de l’aula +Tindre en compte la 
diversitat (capacitats, interessos, etc.) + Incidir en  la visibilització de la realitat del 
nostre país: gènere, diversitat sexual, familiar, cultural, funcional… 

 
6.1. IEO-A: Organitzar activitats per a donar a conèixer les diferents i realitats a 

l’aula 
6.2. IEO-EC: Utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista 
6.3. IEO-CE: Sensibilitzar tota la comunitat educativa a través d’activitats que 

promoguen la igualtat de gènere (xarrades, pel·lícules, jocs, jornades, etc. ) 
 

Tret identitari: Laica 
1.  

1.1. IEO-N: Les festes catòliques es contextualitzen, donar a conèixer altres 
festes 

1.2. IEO-N: Reutilitzar les festes de caire religiós i reciclar-les en altres de tipus 
temporal (primavera, hivern, etc) o semblants 

1.3. IEO-N: Assignatura: història de les religions com a eina transversal però 
respectant la laïcitat de l’escola. 
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Objectiu General: Coeducació 
 

1. OE: Fer realitat la coeducació a l’escola 
1.1. IEO-A: Formació del professorat en matèria de coeducació 
1.2. IEO-A: El·laboració d’un pla de coeducació per a l’escola 
1.3. IEO-A: Identificació de l’androsexisme i el sexisme en els llibres, activitats i 

materials educatius. 
1.4. IEO-A: Utilitzar material didàctic que use llenguatge inclusiu i no sexista 
1.5. IEO-A: Visibilitzar les aportacions de les dones en tots els àmbits del 

coneixement i de la vida, reconeixent-les com a subjectes històrics a través 
d’activitats en l’aula (cine, art, música, etc) 

1.6. IEO-EC: Utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista 
1.7. IEO-EC: Elaborar un protocol de llenguatge no sexista, inclusiu i igualitari 
1.8. IEO-N: Utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista en la documentació i les 

comunicacions a les famílies (incloses les imatges) 
1.9. IEO-CE: Sensibilitzar tota la comunitat educativa a través d’activitats que 

promoguen la igualtat de gènere (xarrades, pel·lícules, jocs, jornades, etc. ) 
1.10. IEO-CE: Identificar bones pràctiques que s’hagen realitzat a l’aula i 

reproduir-les 
1.11. IEO-CE: Sensibilitzar a la comunitat educativa sobre la presència de 

persones d’altres països per a fomentar la convivència a través de l’art, el 
cine, la música i els jocs. 

 
2. OE: Promoure el llenguatge inclusiu en tots els àmbits de l’escola 

2.1. IEO-A: Formacio del professorat en matèria de coeducació 
2.2. IEO-A: Identificació de l’androsexisme i el sexisme en els llibres, activitats i 

materials educatius. 
2.3. IEO-A: Utilitzar material didàctic que use llenguatge inclusiu i no sexista 
2.4. IEO-A: Visibilitzar les aportacions de les dones en tots els àmbits del 

coneixement i de la vida, reconeixent-les com a subjectes històrics a través 
d’activitats en l’aula (cine, art, música, etc) 

2.5. IEO-EC: Utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista 
2.6. IEO-EC: Elaboració de panells imatges i decorats tenint en compte el 

llenguatge inclusiu.  
2.7. IEO-EC: Elaborar un protocol de llenguatge no sexista, inclusiu i igualitari 
2.8. IEO-N: Utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista en la documentació i les 

comunicacions a les famílies (incloses les imatges) 
2.9.  
 

3. OE: Sensibilitzar la Comunitat Educativa sobre la desigualtat real entre hómens i 
dones.  
3.1. IEO-A: Formacio del professorat en matèria de coeducació 
3.2. IEO-A: El·laboració d’un pla de coeducació per a l’escola 
3.3. IEO-A: Identificació de l’androsexisme i el sexisme en els llibres, activitats i 

materials educatius. 
3.4. IEO-A: Utilitzar material didàctic que use llenguatge inclusiu i no sexista 
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3.5. IEO-A: Visibilitzar les aportacions de les dones en tots els àmbits del 
coneixement i de la vida, reconeixent-les coma subjectes històrics a través 
d’activitats en l’aula (cine, art, música, etc) 

3.6. IEO-EC: Organitzar els espais de joc del centre de manera que permeten tot 
tipus de jocs. 

3.7. IEO-EC: Promoure un ús no sexista dels espais comuns 
3.8. IEO-EC: Elaboració de panells imatges i decorats tenint en compte el 

llenguatge inclusiu.  
3.9. IEO-EC: Elaborar un protocol de llenguatge no sexista, inclusiu i igualitari 

3.10. IEO-N: Utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista en la documentació i les 
comunicacions a les famílies (incloses les imatges) 

3.11.  
 

4. OE: Impulsar una escola inclusiva que tinga en compte la diversitat sexual, familiar, 
cultural, funcional i econòmica  + Incidir en  la visibilització de la realitat del nostre 
país: gènere, diversitat sexual, familiar, cultural, funcional… + Visibilitzar i respectar 
totes les creences religioses. 
4.1. IEO-A: Realitzar activitats dins de l’aula que visibilitzen, concencien i 

generern actituds inclusives sobre la diversitat de gènere amb la participació 
de les famílies. 

4.2. IEO-EC: Exigir reformes per garantir accessibilitat a tothom a totes les 
instal·lacions 

4.3. IEO-CE: Respectar les religions presents a l’escola en tots els àmbits: aula, 
menjador, extraescolars. 

4.4. IEO-N: Reutilitzar les festes de caire religiós i reciclar-les en altres de tipus 
temporal (primavera, hivern, etc) o semblants 

4.5. IEO-N: Assignatura: història de les religions com a eina transversal però 
respectant la laïcitat de l’escola. 

4.6. IEO-CE: Organitzar conferències, cursos, jornades lúdiques que visibilitzen la 
riquesa de la societat civil valenciana i de la societat civil en general 
(diversitat, gènere, familiar, cultural) com a recurs educatiu 

 
 

5. OE: Facilitar la informació a tot l’alumnat d’acord a la seua realitat. (*)Veure 
intercultural + Incidir en  la visibilització de la realitat del nostre país: gènere, 
diversitat sexual, familiar, cultural, funcional… + Visibilitzar i respectar totes les 
creences religioses. 

 
5.1. IEO-A: Organitzar activitats per a donar a conèixer les diferents cultures 

presents a l’aula. 
5.2. IEO-EC: Exigir les reformes necessàries per a garantir l’accessibilitat física 

de totes i tots a tots els entorns. 
5.3. IEO-CE: Identificar bones pràctiques que s’hagen realitzat a l’aula i 

reproduir-les 
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5.4. IEO-CE: Sensibilitzar la comunitat educativa sobre la presència de persones 
d’altres països per a fomentar la convivència a través de l’art, el cine, la 
música i els jocs. 

5.5. IEO-A: Realitzar activitats dins de l’aula que visibilitzen, conciencien i 
generen actituds inclusives sobre la diversitat de gènere amb la participació 
de les famílies. 

5.6. IEO-EC: Tindre en compte la diversitat cultural en el menjador 
5.7. IEO-EC: Exigir reformes per garantir accessibilitat a tothom a totes les 

instal·lacions 
5.8. IEO-CE: Respectar les religions presents a l’escola en tots els àmbits: aula, 

menjador, extraescolars. 
5.9. IEO-CE: Organitzar conferències, cursos, jornades lúdiques que visibilitzen la 

riquesa de la societat civil valenciana i de la societat civil en general 
(diversitat, gènere, familiar, cultural) com a recurs educatiu 
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TRETS IDENTITARIS COMPLETS DEL    

PRIMAVERA PEC. 
Com ja hem explicat, les famílies varem estar treballant durant tot el matí i cada taula va fer                  

l’esforç de resumir tot el debat en unes graelles per tal d’acoblar alló dit a les pautes que fa                   

Serafín Antúnez et al. en el seu llibre.  

Cada taula s’ocupa d’un tret, excepte en el cas de les taules 4 i 7. Al principi de cada títol es                     

troba la definicó del Tret, i a continuació trobem els objetius que volem assolir en la nostra                 

escola per tal de desenvolupar el tret i els impactes que cada objetiu tindran en l’estrucutra                

organitzativa del centre. Hem desenvolupat els impactes en:  

- Dins de l’aula 

- Espais comuns del centre (mejador, pati, passadisos…) 

- Normativa del centre 

- Comunitat educativa (Barri, etc.) 

Les teniu ordenades per taula / tret(s) identitari(s) i amb els textos tal com les famílies van                 

voler-lo redactar. 

 
TAULA 1: Els entorns familiars i socials.  
Cal plantejar estratègies en els centres que propicien la proximitat i la participació de              

les famílies en la vida escolar. Millorar les condicions estructurals de les famílies             

perquè puguen oferir uns entorns favorables de socialització. Reformular i promoure           

els consells escolars com a canals de participació. Constituir els centres com a             

entorns de suport a les famílies i instruments compensadors de les desigualtats            

socials. Crear vincles estrets entre els centres i els seus entorns . 

Objectius: 
- possibilitar a tots/es els xiquets/es l’accés a participar en les activitats plantejades 

- Fomentar la relació de comunicació entre famílies y el professorat  

- Fomentar la participación de las familias en la escuela 

- fomentar la relación entre escuela y barrio 

Impacte en l’estructura organitzativa del centre//Propostes d’acció//Accions: 
·         Impacte en l’aula: 
1. Programación de acitivdades anuales con un máximo consensuado (de         

coste) con las familias 
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2. Mejorar la coordinación entre delegado de aula y profesor/a 

·         2.1 ampliar espacios contacto Periódico familias/profesoras 

·         reunión bienvenida professora/familias por curso 

3. Fomentar la participación de los Niños/as en el aula 

·         Impacte en els espais comuns del centre 
1. Ampliar las zonas informativas del ampa en espacios comunes 

1.1  colocar tablones en zonas informativas para familias/ampa 

1.2  actividades extraescolares subvencionadas 

1.3 actividades extraescolares organizadas y llevadas a cabo por         

padres/familias 

2. sala mixta familias/profesorado 

3. Mismos que en objetivo 1. 

·         Impacte en la normativa del centre 
1. Escola matinera accessible y subvencionada 

1.1  horarios flexibles 

2. flexibilidad hora de tutorías (no siempre en horario laboral) 

2.1  ofertar las actividades de aula a todos los grupos del curso 

2.2  encuentro mensual familias/tutor/as 

3. dotar de mayor poder de decisión para que sean más vinculantes las            

decisiones 

·         Impacte en la comunidad educativa 
1. actividades subvencionadas extraescolares realizadas por entidades      

barriales, padres/madres 

1.1  fomentar relaciones apoyo fuera horario lectivo 

2. Generalitzar/consolidar actividades de participación de padres en espacios        

comunes. 

2.1  fomentar participación profesorado en actividades del AMPA 

3. fomentar participación familias en el AMPA 

3.1  crear más jornades participatives familias con propuestas de mejora 

3.2  comida mensual encuentro familias 

3.3  acercar familias a consejo escolar abierto 

3.4  fortalecer y dar visibilidad a las comisiones 

  

TAULA 2: El centre educatiu com espai de convivència. 
 Objectius: 
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·         millorar la relació entre professorat i famílies 

· dotar d’estratègies per a la gestió de conflictes i previndre l’assetjament            

escolar en matèria de gestió sòcioemocional i comunicacio no violenta 

·         fomentar la coperació entre alumnat dins i fora de l’aula 

·         assegurar la capacitació per a la gestió de les relacions interpersonals  

  
Impacte en l’estructura organitzativa del centre//Propostes d’acció//Accions: 

·         Impacte en l’aula: 
1. Reunions mensuals de les famílies per a posar en comú i debatre 

2. Dotar de competències a l’alumnat 

3. Iniciatives de prevenció del sexisme 

4. Equips cooperatius, treballs per projectes aprenentatge servei, tutoria entre         

iguals 

5. Metodologia d’aula cooperativa per a que l’alumnat s’ajude entre ell 

6. Metodologies 

·         Impacte en els espais comuns del centre 
1. Implantar la mediació escolar com a mètode de resolució pacífica de           

conflictes 

2. Concebre el pati com a espai educatiu 

3. Fomentar jocs diversos i diferents als més habituals com el futbol 

·         Impacte en la normativa del centre 
1. Regular la mediació escolar com a mètode de resolució pacífica de conflictes 

2. Regular la prevenció del sexisme 

·         Impacte en la comunidad educativa 
1. Implantar una figura externa que gestione les relacions entre família i           

professorat. 

2. Impulsar l’actualització pedagògica de la Comunitat educativa. Especialment        

en cursos de comunicació no violenta i gestió positiva dels conflictes. 

  

TAULA 3: Entorns d’aprenentatge no formals i informals.  
Identificar i promoure els espais i els entorns del centre on es dóna l’educació              

informal entre l’alumnat. Identificar actius provinents dels entorns de referència i           

promoure la seua participació activa en els centres. Fer ús en la dinàmica d’aula              

o de centre de materials, recursos i metodologies provinents d’entorns diferents al           

formal. 
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Objectius: 
- promoure activitats sense adaptació pedagògica prèvia, és a dir, en entorns reals i              

no pedagogitzades 

- Promoure l’alafabetització visual: aprendre a mirar 

- Ser capaços de manitndre la curiositat viva: localitzar focus d’interés  

- Ensenyar a participar (model d’acció participatiu) 

Impacte en l’estructura organitzativa del centre//Propostes d’acció//Accions: 
·         Impacte en l’aula: 

Treballar el cos humà (tant en infantil com a primària) emprant els actius provinents              

de entorns no formals de referència 

Produir expressió visual mitjançant ferramentes i la seua anàlisi 

Colaborar, complementar la tasca docent, respectant els espais 

Avaluar el nivell d’institucionalització de la nostra escola 

Pensar l’ordenació de l’espai disn de l’aula en infantil i primària 

·         Impacte en els espais comuns del centre 
Promoure els intercanvis entre alumnat per diferents franjes d’edat 

·         Impacte en la normativa del centre 
Crear un banc d’actius per a gastar dins i forma de l’aula 

Establir un dia de l’alumne i que pugan prendre decisions amb conseqüències 

Promoure la confiaça mutua entre professorat i famílies 

Eixir a fer derives amb l’alumnat 

Dissenyar espais de trobada entre docents i famílies per intercanviar actius de            

referència 

·         Impacte en la comunidad educativa 
Guies pautades per la’lumant: que diguen i gestionen l’eixida de manera           

acompanyada 

Conectar l’alumnat amb l’entorn no pedagogitzat 

  
 

TAULA 4 (aquesta taula inclou 3 trets) 

 Cultura de la participació.  
Atendre la veu de l’alumnat sobre la seua pròpia educació per convertir la             

participació en un hàbit, tant dins com fora de l’aula. Donar resposta a la intervenció               

dels i de les professionals en la presa de decisions que afecten el funcionament del               
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centre. Fer participar les famílies en l’educació dels seus fills i les seues filles, atés               

que en són un dels agents responsables. Fer entendre als centres que la participació              

és un pilar fonamental de les seues dinàmiques. Recuperar eines de participació de             

centre desactivades i proposar-ne de noves. Reconèixer els centres que gestionen la            

participació de la comunitat educativa amb èxit. Repensar la participació en el            

Consell Escolar. Promoure la cultura de la participació des de l’Administració. 

Democràtica  
L’escola valenciana ha de ser democràtica. De quina manera formarà una ciutadania            

que practique la democràcia si aquesta no és l’ànima del funcionament de tot el              

sistema educatiu a tots els nivells? Ha de fer conèixer i assumir a l’alumnat els valors                

democràtics i de respecte pels drets humans. Però sobretot ha de funcionar d’acord             

amb aquests valors i ha de procurar projectar-los sobre l’entorn. 

Oberta i participativa.  
Per a ser democràtica, l’escola ha de ser participativa. L’educació és cosa del             

professorat però també de les famílies i de totes les persones implicades. Tots els              

que formen part de la institució escolar, doncs, d’acord amb les seues            

responsabilitats i competències, han de participar tant en la presa de decisions com             

en les actuacions que les porten a terme. Aquesta participació els permetrà aportar             

la seua perspectiva i experiència, manifestar les seues necessitats i inquietuds, i            

col·laborar lleialment en el projecte comú. Al mateix temps, cada centre ha d’estar             

implicat en la comunitat més ampla —el poble o el barri— participant, juntament amb              

altres agents socials, polítics i administratius, en la construcció d’una ciutat           

educativa. 

 Objectius: 
- Millorar la particiapció entre claustre-escola-families (millorar diàleg, canals de          

comunicació entre l’ampa-consell escolar-claustre, partint del sentiment de confiança         

i la valoració entre claustre i famílies però de manera intrusiva amb l’escola 

- Millorar els espais de participació de l’alumnat: que l’alumnat es senta protagonista             

de tot el que passa a l’escolar 

- Millorar la participació de las famílies a l’AMPA 

- Conèixer millor les candidatures al Consell 

Impacte en l’estructura organitzativa del centre//Propostes d’acció//Accions: 
·         Impacte en l’aula: 

Assemblees d’aula diària/semanal per fer propostes de millora del funcionament 

Reunions col·lectives de es famílies amb les mestres (aula) a periodicitat mensual 
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·         Impacte en els espais comuns del centre 
Dissenyar un procés participatiu per a millorar la distribució i l’espai del pati 

Fer assemblees de menjador, en els espais de temps lliure:capacitat de decisió al             

menjador que volen 

·         Impacte en la normativa del centre 
Crear espais de construcció i diàleg mixte (alumnat, famílies, i claustre, amb            

comissions mixtes per projectes concrets) 

Reunions de Cicles amb representants de l’AMPA per a qüestions temàtiques e            

importants 

Planificar anualment les reunions de l’AMPA i l’equip directiu amb una periodicitat            

bimensual 

Formació de tota la comunitat educativa en participació democràtica, amb possibilitat           

fer tertúlies dialògiques. 

Instaurar votació directa de totes les famílies, en aquells temes més importants, o             

d’interés col·lectiu (que es puga donar l’opinió de la majoria de les famílies i que es                

tinga en compte per l’escola) 

Programació i descripció dels candidats i candidates al Consell, mestres i famílies, i             

que siga pública 

Millorar els horaris de les reunions 

Permetre la comunicació de l’AMPA dins dels saquet o donant en l’aula 

Millorar la comunicació externa de l’AMPA 

Millorar els canals de comunicació (gastar el blog de l’escola,per exemple). 

 

TAULA 5: Plurilingüe i intercultural.  
Una escola que proporcione una competència plurilingüe i intercultural que incloga el            

valencià com a llengua pròpia del país, el castellà com a llengua cooficial i dues               

llengües estrangeres dins l’etapa obligatòria. Una educació plurilingüe i intercultural          

que gire al voltant del valencià com a nucli organitzador de l’itinerari curricular             

plurilingüe i intercultural que s’impartisca en els centres. I que proporcione les            

estratègies i els elements de reflexió necessaris per a la convivència i la cohesió              

social al si de la societat  valenciana. 

 Objectius: 
- aconseguir el model Avançat 2 a la nostra escola 

- Incorporar festivitats d’altres cultures (Ramadan, Any Nou Xinès)/ introduir llengües           

de les famílies del centre 
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-Treballar la cultura Valenciana amb més varietat de festes i tradicions 

- Promoure i Aprofundir coneixement de literatura, música audiovisual i arts           

escèniques en Valencià 

- Aprofundir en el procés de normalització Lingüística (extraescolars/audiovisuals) 

- Garantir la visibilització de la diversitat dins de l’aula 

Impacte en l’estructura organitzativa del centre//Propostes d’acció//Accions: 
·         Impacte en l’aula: 

Visibilitzar altres cultures i posar-les en valor// festa intercultural que es treballe            

també a l’aula, dins del dia de la diversitat funcional, per exemple, fer un taller de                

llenguatge de signes, etc.) 

Diversitat territorial: suggerir projectes de festes diferents 

Mes literari amb trobades amb autors/es literaris/tallers literaris/Erasmus+ 

·         Impacte en els espais comuns del centre 
Els audiovisuals a l’hora del menjador en valencià o en anglés: AMPA farà sondeig              

d’interés de famílies per altres llengües 

Menjador: investigar sobre festes tradicionals/audiovisuals: comprar llibres sobre        

festes 

Cridar a famílies d’altres països per veure com podem donar a conèixer la seua              

cultura 

·         Impacte en la normativa del centre 
Les festes catòliques es contextualitzen, donar a conèixer altres festes 

·         Impacte en la comunidad educativa 
Carnestoltes Bolivià, teixir ponts de contacte 

Eixides ocasionals: Tirisiti, Treballar més festes de Benimaclet 

Promoció de grups musicals en valencià es esdeveniments extraescolars 

 

TAULA 6: Alumnat ciutadà i protagonista. 
 Objectius: 

- Trencar l’asimetria dins l’aula: Participació de l’alumnat a les dinàmiques de classe,             

que siga protagonista, part activa de l’aula, fomentar la participació i educat l’esperit             

crític. 

- Innovació a llarg termini 

- Crear espais de participació: Famílies-claustre, famílies-famílies i relacions         

horitzontals entre l’alumnat 

- Tindre en compte la diversitat (capacitats, interessos, etc.) 
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- Crear comunitat generant conciència solidària. 

Impacte en l’estructura organitzativa del centre//Propostes d’acció//Accions: 
·         Impacte en l’aula: 
1. Fomentar la participació de l’alumnat a l’aula. 

2. Fer assamblees diàries per recollir inquietuds en rogle sense gerarquía 

3. Donar protagonisme a l’alumnat donant-los la possibilitat d’escollir les         

activitats de la classe. 

4. Fomentar l’apadrinament intercicle. 

5. Incloure el treball per projectes per que l’alumnat es puga sentir protagonista 

6. Fomentar la participació de les famílies dins de l’aula 

7. Treballar en equip per cicle i per centre amb una meta comuna 

8. Avaluacions per part de l’alumnat i dinàmiques de classe 

9. Crear un espai de debat propi de l’alumnat sense adults per que de manera              

independent plantegen les seues inquietuds i preocupacions en torn a          

l’escola/classe i a la convivència (els caldria un procés facilitador durant els            

primers anys de primària). 

·         Impacte en els espais comuns del centre 
1. Promoure treball comunitari als espais comuns per que l’alumnat el faça més            

seu i així fomentar el bon ús i el respecte a les instal·lacions. 

2. Fomentar la participació de l’alumnat en la presa de decisions del que es fa              

als espais comuns en horaris de lleure i no lleure en assemblees de classe:              

propostes i idees que es posen en comú mitjançant les assemblees de            

delegats/des 

3. Fomentar els projectes d’apadrinament intercicle 

4. Tenir més en compte els espais comuns com a eines per desenvolupar les             

activitats de classe (eixir més de l’aula) 

5. Aprofitar els espais com espais d’aprententatge (fer un coet i enlairar-lo al            

pati) 

6. Que les reunions de delegats tinguen un espai físic propi sense adults i que              

les seues decisions siguen vinculants. 

·         Impacte en la normativa del centre 
1. Assemblees diàries dins de l’aula 

2. Fomentar els projectes intercicle 

3. Presa de decisions del que es fa als espais comuns per part de l’alumnat  

4. Incloure el treball per projectes per que l’alumnat puga sentir-se protagonista. 
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5. Regular la participació dels alumnes en la presa de decisions dels espais            

comuns de manera que aquesta siga escoltada 

6. Recollir, potenciar i utilitzar les experiències positives dins de l’aula per           

extrapolar-les a tota la comunitat educativa i que formen part del currículum.            

(eixides als horts, treball per projectes transversals, grups interactius...) 

7. Coherència i coordinació en els projectes educatius per cicle 

8. Incentivar el claustre a innovar dins de l’aula. 

9. Crear un espai de comunicació entre mestres i famílies per plantejar           

inquietuds i donar solucions consensuades a propostes per millorar la vida de            

l’escola. 

- Impacte en la comunitat educativa 
1. Crear un banc d’actius (mares i pares) per a donar suport en activitats             

gratuïtes dins l’aula o tallers 

2. Agafar accions d’altres centres propers amb valoració positiva 

3. Incloure espais del barri i interacció amb els espais que envolten l’escola 

4. Fomentar la formació conjunta entre famílies  i claustre 

5. Reunions periòdiques entre delegats o representants d’aula. 

 

TAULA 7: Inclusiva.  
Per tal d’eradicar les desigualtats, l’escola valenciana ha d’estar oberta a tothom            

sense restriccions, ha de considerar la diversitat com una riquesa i un recurs, i ha de                

mantenir expectatives elevades pel que fa a les possibilitats de cada un dels             

alumnes. Es plantejarà com a objectiu aconseguir que tots els escolars desevolupen            

la seua potencialitat màxima pel que fa al rendiment lingüístic i acadèmic, i             

aconseguisquen la plena integració escolar i social, independentment de la seua           

procedència geogràfica, del nivell sociocultural i socioeconòmic de les famílies, de           

les competències comunicatives i experiències culturals amb què arriben al centre, i            

de les seues aptituds i estil d’aprenentatge. I dedicarà els recursos necessaris a             

aconseguir aquest objectiu. L’escola s’ha de reconèixer per tant com un espai públic,             

amb tot el que això implica: un teixit de relacions socials que té present la història i la                  

memòria col·lectiva i que esdevé espai de vertebració de la societat i de projecció de               

la realitat com a país. 

Coeducadora.  
La coeducació comporta la promoció d’una educació que potencia la igualtat real            

d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere, com             
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també la integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la            

perspectiva de gènere. 

Objectius: 
1. Fer realitat la coeducació a l’escola 

2. Promoure el llenguatge inclusiu en tots els àmbits de l’escola 

3. Sensibilitzar a la Comunitat Educativa sobre la desigualtat real entre hómens           

i dones.  

4. Impulsar una escola inclusiva que tinga en compte la diversitat sexual,           

familiar, cultural, funcional i econòmica  

5. Organitzar activitats a què totes les famílies puguen accedir. 

6. Facilitar la informació a tot l’alumnat d’acord a la seua realitat. 

Impacte en l’estructura organitzativa del centre//Propostes d’acció//Accions: 
·         Impacte en l’aula: 
1. Formacio del professorat en matèria de coeducació 

2. El·laboració d’un pla de coeducació per a l’escola 

3. Identidicació de l’androsexisme i el sexisme en els llibres, activitats i           

materials educatius. 

4. Utilitzar material didàctic que use llenguatge inclusiu i no sexista 

5. Visibilitzar les aportacions de les dones en tots els àmbits del coneixement de             

la vida, reconeixent-les coma subjectes històrics a través d’activitats en l’aula           

(cine, art, música, etc) 

6. Organitzar activitats per a donar a conèixer les diferents cultures presents a            

l’aula. 

 ·         Impacte en els espais comuns del centre 
1. Realitzar extraescolars gratis per a tot l’alumnat de manera que tots i totes             

puguen gaudir-ne 

2. Recopilar material didàctic per a la biblioteca 

3. Utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista 

4. Organitzar els espais de joc del centre de manera que permeten tot tipus de              

jocs. 

5. Promoure un ús no sexista dels espais comuns 

6. Elaboració de panells imatges i decorats tenint en compte el llenguatge           

inclusiu.  

7. Elaborar un protocol de llenguatge no sexista, inclusiu i igualitari 
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8. Exigir les reformes necessàries per a garantir l’accessibilitat física de totes i            

tots a tots els entorns. 

·         Impacte en la normativa del centre 

1. Elaborar un pla de coeducació a la nostra escola 

2. Utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista en la documentació i les            

comunicacions a les famílies (incloses les imatges) 

- Impacte en la comunitat educativa 

1. Sensibilitzar a tota la comunitat educativa a través d’activitats que promoguen           

la igualtat de gènere (xarrades, pel·lícules, jocs, jornades, etc. ) 

2. Identificar bones pràctiques que s’hagen realitzat a l’aula i reproduir-les 

3. Sensibilitzar a la comunitat educativa sobre la presència de persones d’altres           

països per a fomentar la convivència a través de l’art, el cine, la música i els                

jocs. 

TAULA 8: Única, pública, gratuïta i laica.  
L’escola valenciana ha de ser única, sense adoptar perfils diferents per raó            

d’ideologia, llengua, situació geogràfica o nivell econòmic dels alumnes. Les lleis han            

de determinar un model d’educació pública i gratuïta únic per a tothom, amb centres              

dignes on puga assistir tot l’alumnat de la seua àrea d’influència i ho faça. Centres               

educatius per a tothom, els quals, per això mateix, mantindran un respecte absolut i              

una neutralitat total pel que fa a opcions polítiques i religioses específiques que han              

de quedar fora de l’escola. 

  

Objectius: 
1. Inclusió (pública i gratuita) 

a. Afavorir l’escola accessible per a totes i tots independentment dels          

recursos econòmics 

b. Incidir en la visibilització de la realitat del nostre país: gènere,           

diversitat sexual, familiar, cultural, funcional… 

c. Fomentar la participació de l’escola en els processos socials del barri 

d. Respectar els trets identitaris particulars de cada barri dins d’una          

escola única en quant a fonaments bàsics. 

2. Cooperació 

a. Afavorir valors de cooperació i la col·laboració front a la competència 

3. Religió 

a. Visibilitzar i respectar totes les creences religioses. 
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Impacte en l’estructura organitzativa del centre//Propostes d’acció//Accions: 
·         Impacte en l’aula: 

1.  Inclusió:  

a. Realitzar activitats dins de l’aula que visibilitzen, conciencien i         

generen actituds inclusives sobre la diversitat de gènere amb la          

participació de les famílies. 

b. Organitzar activitats per donar a coneixer les diferents cultures         

presents a l’aula i/o centre. 

c. Fomentar que a l’aula algun alumne es responsabilitze d’un tema com           

activitat de les que es fan al llarg del curs 

2. Cooperació  

a. Organitzar jocs de rol per a afavorir dinàmiques cooperatives. 

3. Religió 

a. Donar a conéixer en les festivitats la diversitat de celebracions que es            

donen a diferents cultures i llocs del món 

·         Impacte en els espais comuns del centre 
1.  Inclusió:  

a. Tindre en compte la diversitat cultural en el menjador 

b. Exigir reformes per garantir accessibilitat a tothom a totes les          

instal·lacions 

c. Oferir activitats gratuïtes extraescolars 

2. Cooperació  

3. Religió 

a. Respectar les religions presents a l’escola en tots els àmbits: aula,           

menjador, extraescolars. 

 

·         Impacte en la normativa del centre 

1.  Inclusió:  

2. Cooperació  

3. Religió 

a. Reutilitzar les festes de caire religiós i reciclar-les en altres de tipus            

temporal (primavera, hivern, etc.) o semblants 

b. Assignatura: història de les religions com a eina transversal però          

respectant la laïcitat de l’escola. 
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·         Impacte  en la comunitat educativa 

1.   Inclusió:  

a. Organitzar conferències, cursos, jornades lúdiques que visibilitzen la        

riquesa de la societat civil valenciana i de la societat civil en general             

(diversitat, gènere, familiar, cultural) com a recurs educatiu 

b. Sensibilitzar a la comunitat educativa sobre la presencia de persones          

d’altres països per a fomentar la convivència. 

2. Cooperació  

a. Recuperar la revista Àlatac com a activitat transversal i comuna a tota            

l’escola. 
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MURAL DE LLIURE EXPRESSIÓ 
Somia el Pare Català:  
 

- Vull un bosc d’Ewoks 
- Gespa al pati de primària 
- Cal avaluar la qualitat docent 
- Que hi haja un espai per a fer el pi 
- Tindre columpis, tobogans, etc… 
- Poder tindre activitats diverses (Tirolina, teatre, supervivència, manualitats) 
- Formació adquirida per experiències efectives 
- Fer un pati per a tots i TOTES 
- Que el gragada CF vuelva a primera (Y un campo de fultbol sala para el cole) 
- Per una escola amb flexibilitat horària sense classes obligatòries per la vesprada 
- Crear currículum que fomente la participació de l’alumne i el seu benestar per 

damunt de la quantitat de contingut 
- Sacar a los profesores de las decisiones que no sean puramente académicas (por 

ejemplo comedor) 
- Mesas en el patio 
- Que se escuche a los alumnos y se haga caso a sus peticiones. 
- Reparto diferente de las vacaciones escolares 
- Que hagan caso a los alumnos, somos niños pero sabemos pensar 
- Innovar el procés creatiu, no mètode EGB 
- Promoure viatges Erasmus + a altres països europeus 
- Fer més eixides als horts 
- Gespa per a evitar accidents 
- [donar] Classes al pati 
- Tindre classes fora de l’escola (Pati, hort) :) 
- Promoure viatges d’ERASMUS + a altres països europeus 
- Violència 0 a l’escola 
- Vincular continguts curriculars amb patrimoni local (Geografia i història) 
- Tindre en compte sempre la realitat cultural, familiar socioeconòmica de l’aula 
- Cambiar el logo del colegio 
- Que fem més sortides 
- Que les classes siguen més divertides. 
- Un pati sense desigualtat entre xiquets i xiquetes. 
- Que no diferencien els xics i les xiques en el pati o en l’aula 
- Escola més sostenible: Més ecològica  
- Formació del professorat en mètodes més actius d’aprenentatge que treballen 

competències 
- Qüestionar la prioritat dels continguts en el currículum per promoure la diversitat 

d’aptituds 
- Trabajar la creatividad como herramienta básica para dar solución a los problemas 
- Jornada contínua 
- Una escola neta, I el pati! 
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- Creació nova festa amb una figura agénere. 
- Treballar per projectes 
- Que el pati siga més llarg 
- Hacer pagina web del cole 
- Que haja gespa 
- Un professorat amb vocació real que estime l’alumnat 
- Vull que mos donen xuxes 
- Promoure l’esperit crític, el respecte cap a un mateix i cap als altres, viure, conviure 

més enllà dels llibres de text 
- Profes més xulos 
- Més jocs i menys deures 
- Fomentar el treball en equip, cooperació vs competència 
- Escola sense  llibres de text. Sí als projectes de treball 
- Treballar conjuntament famílies, professorat alumnat. 
- Un gran túnel al pati per a jugar 
- Metodologías no dogmáticas 
- Fomentar espíritu crítico 
- ¿Menos libros de texto? 
- Introduïr la participació i renovació de metodologíes didàctiques amb formació al 

professorat 
- Educar per a ser persones felices. 
- Que haja moltes flors i gespa per a llegir i divertir-se. 
- Que els professors siguen més somrients :) 
- Escola sense deures 
- Respectar temps de descans (no deures?) 
- Voluntat de canvi del professorat 
- Donar vida a la casa del conserge 
- Que todos los dias haya ilusión en ir al cole. Que sea un ambito de alegria 
- Columpios  de balancí per als majors d’infantil 
- Buic ce el colesiga un llibre  
- Más actividades fuera de clase 
- Que hi haja herba i taules de pícnic 
- Tallers literaris a l’aula 
- Educar en la necesidad de cuidar el medio natural, hábitos sostenibles, consumo 

responsable. Ecodependencia -> sin naturaleza no habrá nada 
- Famílies i mestres totes a UNA!! 
- Espacios alternativos a los juegos de balón 
- Sol 
- Una escola més crítica 
- Que aplanen el terra de darrere 
- Una escola on la confiança mútua entre tothom siga habitual i possible 
- Que hi haja un espai per a fer grafitti 
- El menjar un poc més bo 
- Crear un cert hàbit de deures (de manera proporcionada) 
- Una piscina 
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ANNEXOS 

Document d’Hipnopèdia sobre els tallers participatius amb xicalla: 
https://drive.google.com/open?id=0BxmHmYvtSUwTR1VrYXpIYklfVk1rWjJPcUkwRksxcmR
3eEp3 
 
Proposta de Pla de Trancició per d’infantil a Primària: 
https://drive.google.com/open?id=1bBFoOM_orsogEaqrhjIocBJcmdoxXq4_A5S4VjJCehU 
 
Proposta de Pla d’acollida 
https://drive.google.com/open?id=0BxmHmYvtSUwTSWRiSm55eG1vdmpwV1JXenBMN2p
WRC0tLTlB 
 
 

Document final del Primavera PEC.    44/44 
 

https://drive.google.com/open?id=0BxmHmYvtSUwTSWRiSm55eG1vdmpwV1JXenBMN2pWRC0tLTlB
https://drive.google.com/open?id=0BxmHmYvtSUwTR1VrYXpIYklfVk1rWjJPcUkwRksxcmR3eEp3
https://drive.google.com/open?id=0BxmHmYvtSUwTSWRiSm55eG1vdmpwV1JXenBMN2pWRC0tLTlB
https://drive.google.com/open?id=0BxmHmYvtSUwTR1VrYXpIYklfVk1rWjJPcUkwRksxcmR3eEp3
https://drive.google.com/open?id=1bBFoOM_orsogEaqrhjIocBJcmdoxXq4_A5S4VjJCehU

