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“Tot el que deman és un vaixell ben alt i una estrella que em guiï.” 
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1. Introducció  

És difícil explicar en unes poques línies un relat de tant de temps, ja que a través dels anys 

succeeixen moltes vivències i canvis diversos que han anat teixint la història de l’escola. En el 

cas de la Norai, s’ha recorregut molt de camí i s’han donat modificacions, però els valors de 

fons s’han anat mantenint i la seva essència ha perdurat a través del temps. 

Però anem al principi: Tot va començar un dia de setembre de 1986. Cinc mestres que 

pertanyien al claustre de l’actual CEIP Porta des Moll i quatre grups d’alumnes que cursaven 5 

anys, 1r, 2n i 3r, es traslladaren per manca d’espai i per diverses circumstàncies als locals de 

GESA al Port d’Alcúdia, on feien colònies d’estiu. L’escola va néixer com escola d’integració. 

Eren els quatre grups que formaven part, juntament amb altres escoles, de l’experiència pilot 

d’integrar nins amb necessitats educatives especials a les escoles ordinàries. Aquest primer 

curs no va ser gens fàcil ja que es va haver de lluitar amb la incomprensió de moltes persones. 

El 4 de desembre d’aquell mateix any va ser declarada escola independent i fou el 

començament del nou centre del Port d’Alcúdia. En aquelles aules hi havia just el necessari, 

poc mobiliari, poc material, però moltes ganes i molta il·lusió i un jardí molt gran amb arbres 

on els nins hi gaudien jugant. En aquell curs ja varen començar a ser molt importants les 

sortides, les festes i altres activitats amb la participació dels pares.  

Va ser l’inici també de la revista Xarxa, que va imprimir-se per primera vegada amb una 

impremta de gelatina i que, curiosament, es va deixar de publicar en paper quan van entrar les 

noves tecnologies i podem explicar el que feim a través de la pàgina web i els blocs.  

El setembre de 1987 ja es va ocupar l’edifici nou. Aquest centre ja va néixer amb un projecte 

pensat per un grup de mestres que tenien unes idees comuns sobre com volien que fos una 

escola, cercant alternatives a l’ensenyança tradicional amb l’objecte de possibilitar l’atenció a 

alumnes amb dificultats. L’atenció adequada a aquests nins i nines demanava canvis 

importants que possibilitessin flexibilitat educativa, coherència metodològica, treball en equip, 

un ambient normalitzador a tot el centre, i aprofitar les diferències i particularitats en benefici 

de tots. L’escola havia de ser un espai obert a tothom i a tot el que suposés aprenentatge, i el 

nin havia de progressar basant-se en la seva pròpia experiència i en la dels altres.  

Aquests principis han seguit vius malgrat el canvi de mestres i d’equips directius. El projecte 

educatiu s’ha anat modificant al llarg dels anys i completant en funció de l’experiència i de les 

noves necessitats, tant organitzatives com de programes pedagògics, i també s’han anat 

incorporant propostes de mestres entusiastes que han passat per l’escola.  
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L’escola està situada molt prop de la mar i va ser batejada amb el nom de Norai perquè 

pensàvem que havia d’estar ben subjecte a la terra com hi està un vaixell amarrat al seu norai. 

Volíem que l’escola i tot el que ella suposava arrelés ben fort en totes les persones que d’una 

manera o altra en formarien part. Per intentar aconseguir-ho es varen acordar una sèrie 

d’estratègies pedagògiques que encara es mantenen en el centre:  

- Per començar es volia UNA ESCOLA SENSE LLIBRES!!! En aquell moment semblava una idea 

descabellada. La primera idea va ser proposar que els alumnes construïssin el seu propi 

aprenentatge sense llibres de text ja que possibilitava altres maneres de fer feina, obligava a la 

recerca d’informació en altres fonts, les propostes no anaven del mestre cap a l’alumne sinó 

també a la inversa, es podien proposar activitats obertes perquè poguessin arribar-hi tots els 

alumnes, fossin quines fossin les seves particularitats, per incrementar la seva participació.  

Permetien que les tasques fossin funcionals segons les necessitats del dia a dia a  l’escola i dels 

infants, dels mestres i de les famílies, és a dir, un aprenentatge per a tots.  

- També varen pensar que era molt important tenir el material en comú.  

- Es va proposar una organització basada en tallers d’àrea.  

- Es volia que els infants fossin els autèntics protagonistes del seu procés d’aprenentatge. No 

era sols l’ensenyant el que proposava, organitzava, decidia, pensava alternatives i solucions, 

sinó que es feia entre tots a través del diàleg, a totes i cada una de les àrees. Tots apreníem de 

tots. Mitjançant aquest diàleg es compartien idees i coneixements, i cada un dels infants tenia 

el seu lloc, fossin quines fossin les seves característiques i capacitats.  

La línia metodològica es va implantar des de 3 anys fins al darrer curs de primària i, des 

d’aquell moment ha seguit així. Això fa que hi hagi una coherència metodològica a tot el 

centre. Aquest fet implica que els mestres haguem de tenir molts moments per parlar, per 

aclarir dubtes, per formar-nos, per arribar a acords,... també per ajudar els docents que 

s’incorporen per primera vegada a l’escola i han d’integrar-se en una nova organització i en 

noves metodologies. Perquè tot això sigui possible, la feina en equip dels mestres era i és 

imprescindible, igual que la formació que es ve fent al centre des de sempre i segons les 

necessitats pedagògiques que van sorgint.  

Durant la trajectòria del Ceip Norai han estat molts els reconeixements rebuts des de les 

diferents institucions. El centre ha col·laborat en diferents propostes amb la UIB, al CESAG, 

l’Ajuntament d’Alcúdia, amb el CENTMAT, als CEPS, IRIE, entre d’altres...  
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També hem rebut la visita constant de diferents centres de Mallorca, sobretot d’aquells que 

han volgut dur a terme una innovació pedagògica.  

Diferents docents del centre han anat a fer ponències, principalment sobre projectes i 

matemàtiques. També s’han fet diferents escrits que s’han publicat en revistes de renom com 

GUIX, CANTABOU... i per a una pàgina web editada per la Conselleria d’Educació de bones 

pràctiques educatives. En un futur molt proper la UIB publicarà una revista dedicada 

exclusivament als projectes de treball al CEIP Norai, escrita per membres i ex-membres del 

nostre claustre de professor.  

Per una altra banda, l’escola en el seu 25è aniversari va editar una revista pròpia amb una gran 

quantitat de continguts pedagògics. A tot això podem afegir la seva participació en diferents 

concursos de caire pedagògic a partir dels quals s’han aconseguit diferents premis. També cal 

destacar la nostra aportació al programa d’IB3 “Engrescats”. Actualment s’està elaborant una 

tesi des del doctorat en educació de la UIB sobre l’escola Norai i com ha aconseguit mantenir 

una cultura d’innovació educativa durant tots aquests anys. Aquesta temàtica és d’un interès 

actual per la situació de renovació pedagògica que s’està vivint a les Illes Balears.  

Cada curs escolar es du a terme, com a mínim, una formació en centres organitzada en moltes 

ocasions conjuntament amb el centre de professors d’Inca. Durant els darrers anys s’han 

realitzat formacions sobre avaluació competencial i formadora, l’aprenentatge manipulatiu de 

les matemàtiques, ciències indagadores basades en la construcció de models i en 

l’experimentació, i dinamització lingüística de la llengua catalana.  

A part del que s’acaba de mencionar, l’equip docent estable de l’escola s’està formant 

contínuament també a nivell extern, i s’han realitzat estades pedagògiques i visites a altres 

centres, també d’altres Comunitats Autònomes. Creiem en la necessitat de millora permanent 

tant del professorat com del projecte educatiu de centre.  

És important mencionar que durant els cursos 2018-19 i 2019-20 el CEIP Norai va formar part 

els centres amb un pla d’innovació pedagògica seleccionats per part de la Conselleria 

d’Educació. El PIP de l’escola està estretament relacionat amb el projecte educatiu de centre, i 

ambdós documents es retroalimenten constantment, teixint el seu dia a dia i continuant la 

seva història com a institució.  

Actualment, el CEIP Norai forma part de la xarxa de fonamentació dins el Programa de Millora i 

Transformació promogut per la Conselleria d’Educació. L’objectiu d’aquest programa és 

promoure la millora contínua i ajudar a altres centres de les Illes Balears a realitzar el canvi 

educatiu i la transformació pedagògica.  
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És cert que precisament durant aquest curs escolar el nostre PEC s’ha vist afectat, sobretot pel 

que fa a la seva organització per tallers, pel desdoblament de grups i per l’ocupació de tots els 

espais del centre com a tutories i no com a espais especialitzats d’aprenentatge. Esperam 

tornar aviat a la normalitat i poder continuar amb tot allò que s’ha anat construint a través del 

temps al nostre centre. 

 

2. Característiques de l'entorn del centre i trets d'identitat  

El Ceip Norai és un centre d’una sola línia on hi acudeixen infants des de tres anys fins a sisè de 

primària, amb un total de 224 alumnes (desembre de 2020).  

El centre consta de dos edificis: un per a educació infantil i l’altre per a l’etapa de primària. 

L’edifici principal té una antiguitat de 32 anys i consta de sis aules-taller, una aula d’anglès, una 

de plàstica, una de música, una aula TAC, una per a l’equip de suport, una de radio i expressió 

oral, dos quartets de material, una biblioteca escolar, un menjador, consergeria, secretaria i 

direcció, i diferents banys. A la part d’educació infantil hi trobam tres aules grosses, una aula 

de material, un gimnàs i banys. Entre els dos edificis disposam d’un pati i un hort escolar.  

El Ceip Norai del Port d’Alcúdia és un dels 6 centres d’Educació infantil i primària que hi ha al 

municipi a Alcúdia en el qual hi estan empadronats, aproximadament, uns 19.000 habitants.  

El nivell cultural i d’estudis de les famílies de l'entorn és mig/baix. La majoria es dediquen a 

treballs relacionats amb el turisme i l’hostaleria. La població, en gran mesura, és d’origen 

immigrant peninsular, residents a Mallorca des de fa anys i amb fills i filles nascuts aquí, que 

segueixen utilitzant el castellà com a llengua vehicular. La resta són de diferents procedències. 

Trobam poques famílies que tenguin el català com a llengua de comunicació a casa (un 15% 

aproximadament).  

La participació de les famílies en les activitats del centre és alta encara que la implicació en 

l’aprenentatge dels seus fills és desigual. En general està relacionada amb el nivell social, 

econòmic i cultural de la família.  

La filosofia educativa de l’escola s’emmarca en els principis de l’escola comprensiva i inclusiva, 

que dona resposta a les diverses necessitats educatives dels alumnes. El centre es defineix com 

a democràtic, laic, aconfessional, promotor entre la igualtat entre sexes, constructivista, on la 

llengua vehicular és la catalana. La innovació és una prioritat, igual que l’esperit renovador i 

investigador de mètodes pedagògics.  
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3. Valors i objectius educatius. Prioritats d'actuació  

VALORS DEL CENTRE 

Pel que fa als seus valors, el CEIP Norai s un centre :  

● Comprensiu, capaç de proposar respostes educatives adequades a les característiques, 

interessos i necessitats dels alumnes i encaminada a la consecució dels objectius generals 

d'etapa.  

● No consumista: Es promou una cultura no consumista, aprofitant els recursos que tenim al 

nostre abast sempre que sigui possible. 

● Promotor de la responsabilitat i l’esforç: Ambdós valors es fomenten entre l’alumnat, com a 

base de la superació de sí mateixos i per afavorir la consolidació d’aprenentatges. 

● Normalitzador i inclusiu, integrant la diversitat de característiques individuals i necessitats 

educatives especials mitjançant una pedagogia per a la diversitat que garanteix l'atenció 

individualitzada en el marc de la dinàmica general del centre i de les aules-tallers, evitant 

expressament les actuacions que comportin assenyalament o discriminació per qualsevol 

motiu.  

● Laic i aconfessional , però tenint present i integrant les diferents identitats culturals de les 

persones que forma part de la comunitat educativa. Les diferents postures individuals davant 

creences religioses (ateisme, agnosticisme, diversitat de cultes i religions) són respectades.  

● Educador per a la igualtat entre els sexes , promotora de la coeducació, i superadora 

d'estereotips i conductes sexistes. S’educa per a la prevenció tant de la violència de gènere 

com de les desigualtats entre persones de diferent sexe.  

● Catalano-parlant, per ser el català la llengua pròpia de la comunitat, escollida com a 

vehicular en la comunicació i en les relacions d'ensenyament-aprenentatge a causa de les 

característiques lingüístiques de l’alumnat i les famílies, majoritàriament castellano-parlant. 

Per una altra banda, l a comunicació és una prioritat i en les situacions que calguin actuarem 

amb flexibilitat envers l’idioma utilitzat.  

● Basat en el principi d’aprendre a aprendre i en el foment de l’autonomia: És una prioritat 

dels docents el desenvolupament d’estratègies que afavoreixin aprenentatges i l’autonomia 

dels alumnes. 

● Investigador i renovador de tècniques i mètodes pedagògics: S’aposta per una formació 

contínua del professorat, sempre enfocada a les necessitats d’aprenentatge dels alumnes en 

cada moment i fomentant la coherència educativa i nodrint el projecte educatiu de centre .  

● Afavoridor del treball en equip , amb objectius comuns clarament definits i línies d’actuació 

comunes, compartides i assumides per tots mitjançant el consens. Es prioritza la cooperació 

tant en l’equip docent com en les tasques proposades a l’alumnat. 

● Gestor de talent:  Vol dir que les potencialitats de cada membre del claustre es tenen molt 

presents, de manera que tot el centre pugui nodrir-se de les fortaleses individuals de cada 

component, construint un engranatge institucional eficaç i eficient.  

● Democràtic i progressista en els principis educatius que guien tota l'activitat de l’escola, 

treballant en la llibertat, la tolerància, el respecte de totes les opcions culturals i identitàries, 
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juntament amb  la participació de tots els membres de la Comunitat Educativa a partir dels 

representants, associacions, òrgans col.legiats, delegats-des de curs etc. Es promou el diàleg i 

el consens tant entre els mestres com entre els alumnes. 

● Solidari:  Es promou el fet de tenir el material en comú, sense llibres de text i sense excloure 

a ningú per circumstàncies socioeconòmiques desfavorables, cooperant amb serveis socials i 

altres institucions que ajuden al que més ho necessita. S’impulsen accions que promouen la 

solidaritat. 

● Implicat amb el desenvolupament sostenible, ja que des dels seus inicis ha estat un centre 

compromès amb la cura del medi ambient. Es creu en l’estalvi energètic, en la protecció de les 

espècies en perill d’extinció, en la prevenció de l’escalfament global, en el no-consumisme i en 

la producció sostenible.  

● Saludable, ja que la salut és una prioritat i un valor a haver de treballar explícitament.  

● Inclusiu amb les famílies , que formen un pilar bàsic en la nostra comunitat i en l’educació 

dels nostres alumnes. Es fomenta la seva participació, tant en les activitats que es duen a 

terme en el centre, com en l’aprenentatge dels seus fills, col·laborant en el foment dels hàbits 

d’estudi i en la cultura de l’esforç.  

● Obert a l’entorn, fomentant les sortides i la relació amb aquest, donant gran importància al 

compromís del centre amb les institucions del nostre voltant i col·laborant amb aquestes amb 

l’objectiu de construir un món millor i una societat compromesa amb els valors democràtics.  

● Promotor de l’aprenentatge competencial: vol dir que es treballa per al desenvolupament de 

les competències del nostre alumnat, fomentant aprenentatges per a la vida i funcionals, que 

puguin aplicar i servir també fora del centre escolar.  

 

MISSIÓ DEL CENTRE  

El CEIP Norai té com a finalitats: 

- Fomentar l’educació en els valors especificats anteriorment per desenvolupar les 

competències en els nostres alumnes com a persones per poder conviure, ser, fer i conèixer. 

- Treballar i intervenir per desenvolupar al màxim, les capacitats i el potencial del nostre 

alumnat. 

 - Fer de l’alumnat el centre del procés d’ensenyament i aprenentatge, implicant-los i 

proposant tasques que es fomenti el seu rol com a protagonistes del procés.  

- Promoure la formació permanent i l’aprenentatge continu del professorat, de manera que la 

seva tasca es basi en evidències, i no pas en simples opinions o creences sense fonament. 

-Promoure que tota la Comunitat Educativa se senti part del centre, fomentant la participació i 

col·laboració, i el respecte a la diversitat. 
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VISIÓ DEL CENTRE  

El nostre centre aspira a ser reconegut per:  

- Ser una escola de qualitat, familiar, innovadora i amb esperit renovador i investigador dels 

mètodes pedagògics. 

- Ser una escola inclusiva.  

- Ser un centre amb identitat pròpia des dels seus orígens. 

- Ser un centre que col·labora amb l’entorn i que aporta millores a la societat que l’envolta. 

- Integrar les famílies al centre i que promou la seva implicació en l’aprenentatge dels seus fills. 

- Formar persones amb competències, no només en relació al saber, sinó sobretot en el saber 

fer, conviure i ser.  

- Donar sostenibilitat als valors i les metodologies del centre, independentment dels canvis que 

es puguin produir 

- La implicació dels seus mestres en l’aprenentatge dels seus alumnes i per les seves 

aportacions. 

 

4. Pla estratègic del centre. Objectius educatius. Indicadors 

d’avaluació 
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ÀMBIT OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

ACCIONS INDICADORS RESPONSABLES 

Pedagògic i 
didàctic 

-Promoure el 
desenvolupament de 
les competències 
bàsiques de l’alumnat 
per poder ser, 
conviure, fer i conèixer. 

-Promoure la formació dels 
docents en competències 
bàsiques. 
-Planificar i dur a terme 
amb els alumnes tasques 
competencials, 
contextualitzades i  
funcionals.  
-Planificar i dur a terme 
propostes globalitzades, on 
s’interrelacionin continguts 
de diferents àrees 
curriculars. 

-% de tasques 
competencials 
que es duen a 
terme. 
-% de docents 
que planifiquen 
i duen a terme 
tasques 
competencials i 
funcionals. 
-% d’alumnes 
aprovats en les 
avaluacions 
competencials. 

Equip directiu 
Equip docent 

-Millorar l’èxit escolar  - Elaboració i realització 
d’alguns plans específics: 
repetidors, alumnes amb 
àrees suspeses, alumnat 
amb AACC. 
- Coordinació eficient del 
reforç educatiu i aplicació 
de mesures d’atenció a la 
diversitat. 
-Formació del professorat. 
-Recerca de recursos 
metodològics per superar 
dificultats d’aprenentatge. 
-Fomentar l’avaluació 
formadora. 
-Coordinació entre els cicles 
i amb l’institut. 
-Promoció de la implicació 
de les famílies en 
l’aprenentatge dels seus 
fills. 
-Introducció i tractament 
d’estratègies d’aprendre a 
aprendre en les diferents 
àrees. 

% d’alumnes 
que 
promocionen 
% d’aprovats 
per curs i àrea 
% d’alumnes 
que 
aconsegueixen 
l’excel·lència 

Equip directiu 
Equip docent de 
cicles 
Equip de suport 

-Donar sostenibilitat als 
valors que fonamenten 
el projecte educatiu de 
centre i els diferents 
mètodes pedagògics 
que s’hi duen a terme 
actualment i que 
formen part de la seva 
identitat. 

-Inclusió a la PGA objectius 
relacionats amb els 
programes i metodologies 
que formen part de la 
identitat del centre.  
- Revisió del seu 
compliment cada trimestre 
i a la memòria final.  
-Millora i ampliació del 
dossier de benvinguda per 
als nous docents que 
s’incorporen al centre per 
fer la seva arribada més 
planera i més integrada a la 
cultura escolar del Norai.  

% de mestres 
nouvinguts que 
s’han integrat 
en la línia 
metodològica 
del centre 
% d’acords de 
claustre en 
referència a la 
línia 
metodològica 
que es duen a 
terme 
% de mestres 
definitius que 

Equip directiu, 
equips de cicle, 
mestres 
nouvinguts, 
coordinadors de les 
comissions de 
feina. 
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-Oferiment d’ajuda als 
mestres nouvinguts per 
part dels equips de cicle, 
tant a les seves reunions 
com informalment en altres 
moments, i també a les 
comissions d’àrea, sobretot 
els seus coordinadors.  
-Realització de reunions 
intercicles per arribar a 
acords pedagògics i establir 
acords i ponts que evitin 
buits curriculars.  
-Claustres pedagògics. 
-Inclusió a les actes de 
cicles punts relacionats 
amb aspectes pedagògics  
-Promoció de la coordinació 
entre els diferents docents 
que intervenen en un grup. 

segueixen la 
línia de centre 
% d’activitats 
que promouen 
explícitament 
els valors del 
centre 

Organitzatiu - Fomentar una 
organització de centre 
que afavoreixi la 
participació de tota la 
comunitat educativa 
baix un bon clima de 
convivència. 

-Reunions de cicle 
-Reunions de comissions 
-Reunions intercicle 
-Clautres i Consells Escolars 
-Reunions de delegats 
-Reunions de representants 
de famílies 
-Reunions amb l’AFA 
-Organització de festes, 
actes i projectes per a la 
millora del centre 
conjuntament amb l’AFA. 
-Establiment de vies de 
comunicació efectives amb 
els docents i les famílies: 
tok app, g-suite, pàgina 
web, facebook d’Amipa i de 
centre, gestib. 
-Tutories i reunions amb 
famílies. 
-Proposta d’activitats en 
què l’alumnat és l’autèntic 
protagonista, superant el 
paradigma ensenyant-
ensenyat. 

Grau de 
satisfacció de 
les famílies 
Grau de 
satisfacció dels 
alumnes 
Grau de 
satisfacció dels 
mestres 
% d’activitats 
organitzades pel 
centre amb 
participació de 
l’AFA 
% d’activitats 
proposades en 
què l’alumne és 
l’autèntic 
protagonista. 
 

Equip directiu 
Equip docent 

De gestió Millorar i adaptar les 
infraestructures del 
centre als seus valors i 
a la seva metodologia. 

-Col·laboració amb l’AFA i 
l’Ajuntament d’Alcúdia per 
renovar i crear espais del 
centre que s’ajustin a la 
nostra filosofia pedagògica. 
-Posada en funcionament 
una comissió de millora 

% d’espais 
arreglats del 
total que es 
sol·licita a 
l’Ajuntament. 
% d’espais 
millorats per 

Equip directiu 
Equip docent 
Comissió de millora 
d’espais 
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5. Principis i criteris bàsics que caracteritzen el centre referits 

a la intervenció educativa, l’orientació i l’avaluació  

Els  principis i criteris bàsics que caracteritzen el centre s’organitzen al voltant dels següents 

programes pedagògics:  

 

L’APRENENTATGE DE LA LLENGUA A PARTIR DE TEXTOS FUNCIONALS:  

Des de les àrees de llengua, és dona importància a què els infants vegin la rellevància que té la 

lectura i l’escriptura i la seva presència en la nostra societat. Es proposen activitats funcionals i 

significatives que constitueixen contextos reals d’ús de la llengua, tant a nivell oral com escrit 

en situacions d’escoltar, parlar, conversar, llegir i escriure.  

Es parteix dels coneixements previs dels infants , tenint en ment els seus interessos i 

necessitats d’aprenentatge. 

Es treballa, també, a partir de textos impresos reals extrets del context escolar, informacions, 

narracions, notícies, contes... analitzant la seva funcionalitat i significat com a recursos 

imprescindibles en el procés de comunicació i d’aprenentatge de la llengua. Però, per una altra 

banda, també s’inclouen textos funcionals i literaris especialment dissenyats per a 

l’aprenentatge de llengües.  

La comprensió lectora es treballa sistemàticament des de 1r curs i els docents promouen el 

desenvolupament de les microhabilitats necessàries per entendre els diferents tipus de text. A 

més. 

Es fa feina amb l’escriptura de textos, principalment amb un objectiu que va més enllà de 

l’aula i amb un context real sempre que és possible. Els alumnes realitzen els seus propis 

escrits, respectant les tres fases en la producció de textos: planificació, producció i revisió. Per 

això es dona molta importància a l’elaboració d’esborranys abans de la creació del producte 

dels espais per planificar i 
coordinar les accions 
necessàries. 
-Inversió de recursos 
econòmics i temps en la 
millora d’espais. 

part dels 
professionals 
que treballen en 
el centre.  
Grau de 
satisfacció dels 
alumnes 
Grau de 
satisfacció de 
les famílies. 
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final. L’ortografia no és l’objectiu principal de les classes de llengua, però quan es treballa es fa 

a partir de les errades dels alumnes.  

Es treballa l’escolta i la parla en totes les situacions quotidianes del context escolar, fent de la 

llengua catalana vehicle de comunicació en el màxim de moments possibles, sobretot en les 

activitats d’aula. També es treballen aquestes destreses a través de textos orals que a vegades 

enregistram per comunicar el que es vulgui a la comunitat educativa. 

La comprensió auditiva és una destresa que es treballa i ajudam als nostres alumnes a 

desenvolupar-la a partir d’activitats d’escolta activa. L’expressió oral també és treballada 

sistemàticament pels alumnes, sobretot quan han de fer exposicions sobre un tema a altres 

alumnes o pares (per exemple presentació del projecte, contar un conte inventat, etc.), quan 

van a la ràdio, i en jocs que es fan a l’aula d’expressió oral.  

 

PROJECTE DE BIBLIOTECA ESCOLAR: 

En el centre disposam d’un projecte de biblioteca escolar que fa anys que es du a terme. La 

biblioteca és competència de tota la comunitat educativa, és a dir que pretén integrar tot 

l’equip docent i la resta de membres del centre per tal que puguin participar de totes les 

activitats que genera. Es coincideix en el fet que, d’aquesta manera, es fa de la biblioteca un 

lloc amb vida i projecció, una eina de recerca d’informació i d’estudi, una sala on gaudir d’un 

llibre i un punt de trobada per compartir idees i nous reptes per a l’escola.  

La biblioteca és el nucli i el lloc on es duen a terme algunes activitats relacionades amb el llibre 

i/o la lectura en els tres idiomes. Dos mestres tenen disponibles dues hores dins horari lectiu 

per organitzar activitats a la biblioteca, normalment de dinamització i animació a la lectura. Els 

diferents grups d’alumnes passen per la biblioteca unes quantes vegades per trimestre a 

realitzar qualque activitat d’aquest tipus.  

A la vegada, hi ha una disposició de biblioteques d’aula a totes les classes. Constitueixen 

petites sucursals de la biblioteca escolar on els alumnes hi poden trobar llibres adequats per a 

la seva edat. Els llibres i contes en anglès es trobaran també a l’aula d’anglès.  

Actualment, la subcomissió de biblioteca escolar, juntament amb altres mestres, organitza i 

treballa perquè es duguin a terme les següents activitats:  

● Els llibres estimadíssims: Aquesta activitat està pensada perquè es dugui a terme en família. 

Els alumnes o les famílies es poden apuntar a un llistat per emportar-se’n els llibres a casa. Els 

llibres seleccionats solen tractar temàtiques emocionals i promouen valors positius.  



PEC    

 

● Les maletes viatgeres: La maleta viatgera és una activitat que es fa en família i és una 

oportunitat per fomentar el gust per la lectura dels alumnes. Cada infant que se’n du la maleta 

la tendrà una setmana a casa i les famílies podran escriure o dibuixar el que vulguin sobre els 

llibres de la maleta.  

● Conta contes i dinamitzacions.  

● Què tenim a la biblioteca del Norai? : És una activitat que té com a objectiu principal que els 

infants coneguin quin tipus de recursos podem trobar a les biblioteques i, específicament, a la 

biblioteca de la nostra escola.  

● Activitats que es promouen des de la biblioteca municipal.  

● Tallers de poesia  

● Activitats de dramatització: Es poden dur a terme activitats per treballar l’expressió oral i la 

comprensió auditiva. Exemples: dramatització dels personatges de l’estol, l’auca del llibre de 

les bèsties, etc.  

● Servei de biblioteca extraescolar: Els alumnes poden anar a la biblioteca del centre de 

dilluns a dijous de 15 a 17. Allà hi ha una monitora que guarda la biblioteca i atén els infants 

que hi van.  

● Préstec de llibres des de les biblioteques d’aula i lectura de llibres a casa: Setmanalment o 

quinzenalment, cada un dels alumnes del centre se’n porta un llibre a casa de la biblioteca 

d’aula.  

● Recerca d’informació: Sempre que és necessari s’acudeix a la biblioteca per fer recerca 

d’informació, sobretot per resoldre preguntes que es plantegen en els projectes de treball.  

● La setmana del llibre: Durant quatre o cinc dies a l’any, fent coincidir-los amb la setmana de 

Sant Jordi, celebram la setmana del llibre. Es duen a terme activitats relacionades amb la 

lectura en les quals hi intervenen mestres, alumnes, pares i mares, i col·laboradors externs. Per 

exemple, durant els darrers cursos escolars, vàrem dur a terme aquestes activitats: 

contacontes per part de mestres, col·laboradors externs i alumnes del centre, petites obres de 

teatre en anglès, uns alumnes de 1r curs contaren l’auca del llibre de les bèsties de Ramon Llull 

que es van inventar la classe, un recital de poesia, paradetes de llibres usats, etc.  

● Disposam d’una mascota i promocionam les activitats a les xarxes socials de l’escola. 

  

FILOSOFIA 3/18  
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Una hora setmanal es dedica a fer sessions de filosofia 3/18 per desenvolupar d’una manera 

explícita habilitats de pensament i lingüístiques. És la disciplina que prepara per pensar d’una 

manera democràtica en les diferents àrees i que enforteix la capacitat reflexiva. 

La filosofia no té sols una aplicabilitat escolar immediata, també tracta d’aquelles qüestions 

que són fonamentals per a la vida humana (justícia, bondat, bellesa, amor, mort...). Pretén 

ensenyar a través del diàleg obert i de la llibertat d’expressió, per tal que els infants puguin 

crear la seva pròpia filosofia.  

 

MICROESPAIS DE LLENGUA  

Una hora a la setmana es fa feina per microespais. Poden variar d’un curs a l’altre, depenent 

sempre de les característiques i necessitats dels infants. Cada nin i nina pot fer feina al seu 

nivell i ritme. Tots els alumnes passen per tots els microespais al llarg del curs. El microespai de 

blog està present durant el primer cicle, en el qual els alumnes treballen amb l’expressió 

escrita. Els blogs estan disponibles a la pàgina web de l’escola i tenen com objectiu explicar a la 

comunitat educativa les seves experiències escolars. Els altres microespais disponibles 

depenen del cicle i poden ser: jocs de lectura i escriptura, lectura comprensiva, ortografia 

entretinguda...  

 

GLIFING  

És un programa basat en l’entrenament del cervell per desenvolupar habilitats lectores. L’hem 

introduït des de 5è d’infantil fins a 3r d’educació primària per aconseguir prevenir els efectes 

negatius de les dificultats lectores, per detectar precoçment les dificultats de la lectura i per 

intervenir eficaçment amb aquells infants que en presenten tantes.  

Aquest mètode s’utilitza com a recurs complementari (màxim 10 minuts al dia).  

LLEGIM EN PARELLES  

És un subtipus de treball cooperatiu, un programa impulsat per la universitat de Vic 

d’aprenentatge entre iguals. Realitzen aquesta activitat conjuntament 6è i 4t, i també el curs 

de 5è (aquests darrers entre els membres del mateix grup). L’objectiu principal és que els 

alumnes desenvolupin destreses relacionades amb la comprensió de textos escrits a través de 

la cooperació.  

 

PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA  
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Un percentatge molt elevat dels alumnes del nostre centre no sol utilitzar el català com a 

llengua de comunicació fora de l’escola. A causa d’aquest fet, necessitam fomentar l’ús del 

català també en situacions informals i no només dins les aules. Durant alguns cursos escolars 

hem disposat d’una dinamitzadora lingüística. Per aquest motiu s’han pogut dur a terme 

diferents activitats de dinamització lingüística:  

- Jocs de pati. La dinamitzadora du a terme activitats de joc i que fomenten l’ús oral de la 

llengua catalana durant els patis del centre.  

- Ràdio escolar. En el projecte de ràdio hi participen els alumnes de tots els cursos de primària. 

Excepcionalment hi poden participar, si escau, també els d’educació infantil. Durant els cursos 

en els quals no disposam de dinamitzador, impulsam l’ús de la ràdio escolar per treballar 

l’expressió oral i després es pengen les gravacions a la pàgina web del centre. A la ràdio poden 

explicar vivències de la seva vida escolar, notícies interessants relacionades amb el centre, 

entrevistes, contar contes, dir endevinalles, fer concursos, parlar dels projectes, del programa 

eco-ambiental del centre, etc.  

- Jocs per a la millora de l’expressió oral: Els grups d’educació infantil tenen una hora setmanal 

assignada damunt horari per dur a terme aquesta activitat si disposam de dinamitzador 

lingüístic. Els nins de primària també fan jocs lingüístics eventualment.  

 

PROJECTES DE TREBALL  

El treball per projectes és un dels programes fonamentals que es duen a terme en el centre i 

un dels pilars del seu Projecte Educatiu ja que pot implicar una gran generació de propostes 

didàctiques que sorgeixen d’aquests i que es treballin simultàniament continguts de diferents 

àrees curriculars. Així doncs, no hi pot haver dos projectes iguals i que segueixin sempre el 

mateix recorregut i obtenguin els mateixos resultats. El treball per projectes té més a veure 

amb una manera d’entendre l’aprenentatge i per tant amb una manera d’entendre la relació 

de la persona amb el coneixement, és en definitiva, una manera d’entendre, de viure, la 

relació educativa.  

El treball per projectes demana que l’aula es converteixi en una comunitat de recerca on 

tothom decideix què vol fer i de quina manera ho farà. És a dir, les decisions seran compartides 

i, per tant, la responsabilitat dels processos que es generin a l’aula també serà compartida. El 

responsable de l’acte educatiu continua sent l’adult, ara bé, l’alumne aquí pren un paper que 

no l’eximeix de la seva responsabilitat d’aprendre, de comprometre’s davant la resta de 

companys. Per tant caldrà prendre acords conjuntament i públicament.  
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ESPAIS EXTERIORS D’APRENENTATGE CIENTÍFIC 

- HORT ESCOLAR :  

Ja fa molts d’anys es va introduir l’hort a l’escola. S’integra dins el projecte ecoambiental del 

centre. Ens vam iniciar amb el mètode de parades de crestall de Gaspar Caballero. 

Posteriorment vàrem introduir l’hort vertical. I aquests darrers anys hem incorporat conceptes 

de la permacultura (hort del metre quadrat, horts mòbils...) guiats per l’associació Permamed.  

L’hortet és un recurs més per aprendre, és un espai que motiva i engresca als infants, i dona 

funcionalitat als aprenentatges. És un espai d’observació, experimentació, manipulació... en ell 

els infants adquireixen actituds de defensa de valors naturals, mediambientals i ecològics.  

- CASETA METEOROLÒGICA: 

Ja fa uns anys que l’Ajuntament d’Alcúdia va adquirir per al centre una caseta meteorològica. 

Cada dia, els alumnes van a observar l’estat del cel i recollir-hi dades a partir dels instruments 

meteorològics dels que disposam. Posteriorment, es treballa amb les dades recollides, es 

representen i s’analitzen...imitant la feina que realitzen els científics. 

- RELLOTGES SOLARS: 

Al pati del centre disposam de diversos rellotges solars a partir dels quals s’hi poden dur a 

terme diferents propostes metodològiques recollides a partir d’una formació en centres 

realitzada en el curs 2019-20. 

- HOTEL D’INSECTES: 

Als jardins del centre hem col·locat un hotel d’insectes, al voltant del qual hi hem sembrat 

herbes aromàtiques. Els alumnes poden visitar aquest espai per a l’observació científica 

d’animalons i del funcionament d’un petit ecosistema. 

 

CIÈNCIES BASADES EN LA INDAGACIÓ I EXPERIMENTACIÓ: 

A partir d’una formació en didàctica de les ciències, vàrem arribar a la conclusió que una part 

dels aprenentatges que duen a terme els nostres alumnes s’ha de fer a partir de 

l’experimentació i no només en la memorització de les teories que han escrit els científics. Es 

tractaria d’introduir el mètode científic i que els alumnes entenguessin com funciona i 

imitassin el que fan els científics per arribar a les seves teories i conclusions.  Es pretén 

impulsar la indagació científica a les classes de ciències naturals. 
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PROJECTE ECOAMBIENTAL   

Com a centre educatiu, trobam que hem d’assumir la nostra part de responsabilitat per tenir 

cura del medi ambient desenvolupant diferents accions ecoambientals per aconseguir una 

escola més coherent i respectuosa amb els principis de sostenibilitat medioambiental. El que 

pretenem és aconseguir una escola que conegui i valori el seu entorn natural i que sigui més 

conscient del canvi climàtic.  

En el centre disposam d’una coordinadora d’aquest projecte que s’encarrega de fomentar-lo i 

organitzar el que faci falta per dur-lo a terme. Activitats que es duen a terme a través del 

projecte ecoambiental són:  

- Realització de diferents activitats relacionades amb el medi ambient: tallers, xerrades, jocs,...  

- Xerrades preparades pels propis alumnes sobre projectes ecoambientals que es duen a terme 

a l’escola als grups de nins més petits, amb l’objectiu que prenguin consciència i creïn un 

sentiment de comunitat.  

- Conscienciar l’alumnat, el personal docent i no docent en bones pràctiques respecte als 

residus. 

- Reciclatge de residus dins les aules i a tot el centre i programa de residu 0 en els berenars.  

- Organitzar i promoure activitats que fomentin la pràctica de reduir, reutilitzar i reciclar.  

- Conscienciació del bon ús del material escolar per fer un consum responsable.  

- Realitzar una setmana de mobilitat sostenible en el centre fent-lo extensiu al Municipi.  

- Oferir als alumnes sortides on els infants hagin d’utilitzar altres vies de transport : anar a peu, 

en bicicleta.  

- Hort escolar  

- Participació en la campanya de fruita bona per incrementar el consum de fruita entre els 

nostres alumnes.  

- Utilització de les hortalisses del nostre hort per poder dur a terme tallers de cuina saludable.  

- Realització de sortides per l’entorn del municipi alcudienc i per l’illa de Mallorca perquè 

coneguin els espais naturals més propers i per inculcar valors de respecte al medi ambient.  
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- Realització de sortides a camps d’aprenentatge o zones rurals on aprenguin les diferents 

feines del camp i com es du a terme la producció tradicional dels aliments.  

 

MATEMÀTIQUES VIVENCIALS I COMPETENCIALS:  

Fa uns quants anys ens adonàrem que necessitàvem donar més funcionalitat a l’àrea de 

matemàtiques i que havíem de ser més conscients de la relació d’aquestes amb les altres 

àrees.  

A través de les converses i diferents activitats, feim veure als infants que les matemàtiques no 

només hi són presents dins les aules sinó que hi són per tot i són necessàries en el nostre dia a 

dia. Volem que els nostres alumnes prenguin consciència de la funcionalitat i presència de les 

matemàtiques també fora del centre escolar.  

L’aprenentatge de les matemàtiques ha de ser competencial i ha d’anar dirigit a què els nins 

siguin capaços utilitzar-les en situacions quotidianes fora de l’escola, que són moltíssimes, i 

que puguin aplicar allò que han après a les classes.  

Les activitats o tasques que duim a terme sorgeixen de situacions quotidianes a l’aula o al 

centre, per exemple l’organització del pa amb oli de convivència de principi de curs, de la 

xocolatada de la festa de Nadal, tallers de cuina...  

En el centre també disposam d’una botiga en la qual es treballen tots tipus de continguts 

matemàtics: numeració, monedes, pesos, càlcul mental, operacions bàsiques... Així donam 

funcionalitat a les matemàtiques i els infants s’hi relacionen a través del joc.  

Aquests darrers anys hem fet una formació de matemàtiques manipulatives i hem anat 

incorporant nous materials. Tenim en compte que és de vital importància per a l’aprenentatge 

matemàtic que els alumnes passin per l’etapa manipulativa, per després guiar-los cap a la fase 

representativa (oral i escrita) i així poder ajudar-los a arribar a la simbòlica. 

A partir d’ara ens proposam introduir i treballar els algoritmes basant-nos en la descomposició 

numèrica i en l’ús dels reglets.  

També serà prioritari diagnosticar l’estadi en què es troba cada alumne en relació al seu 

desenvolupament del pensament matemàtic i planificar una intervenció a partir dels principis 

que ja té assolits: 

Josetxu Orrantia (2000) explica que el desenvolupament de les primeres nocions del nombre 

s’acompleix per mitjà de l’adquisició, d’una banda, d’uns esquemes que L.B. Resnick 
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(comparació, d’incremen-decrement, part-tot) anomena protoquantitatius i, d’una altra, d’uns 

principis determinats per R. Gelman i CR. Gallistel (de correspondència un a un, d’ordre 

estable, de cardinalitat, d’abstracció, i d’irrellevància). 

  

L’ARTÍSTICA COM A FORMA D’EXPRESSIÓ:  

Fa vint-i-cinc anys que la nostra escola va tenir la gran sort de poder comptar com a 

col·laborador amb un pintor i ceramista d’Alcúdia, i al mateix temps pare del centre, Jaume 

Adrover. Va treballar amb nosaltres a l’àrea d’artística en la part plàstica durant molts d’anys. 

Va deixar una llavor que va servir per donar a aquest aprenentatge la consideració que es 

mereix per a l’educació dels nostres infants. I com ell deia: “anar més enllà dels objectius, 

continguts i procediments que ens marquen els currículums oficials. No fer la plàstica com una 

àrea, sinó relacionar-la amb les altres...”  

Després de la marxa d’aquest artista, l’escola va reprendre la iniciativa del currículum 

d’artística aprofitant tot el que s’havia après d’ell durant els anys que havia estat amb 

nosaltres. Juntament amb la formació rebuda al centre a càrrec d’altres professionals, ens va 

ajudar a organitzar aquesta àrea que, per a nosaltres, l’equip educatiu de l’escola Norai, és un 

dels fonaments pel procés de desenvolupament de l’infant.  

L’àrea d’artística segueix una mateixa línia en el nostre centre que comença a infantil i acaba a 

al darrer curs de primària. Cada curs escolar, totes les classes van a veure al menys una 

exposició relacionada amb l’art: pintura, escultura, ceràmica... Podem assegurar que és molt 

interessant sentir les intervencions dels nins interpretant el que veuen i relacionant-lo amb 

aspectes propers a ells. També es realitzen lectures d’obres.  

Cada vegada queden menys mestres que han begut de la font-formació artística de Jaume 

Adrover i tenim pendent revitalitzar el “projecte artístic” del centre. 

 

RELACIÓ AMB L’ENTORN:  

Un dels trets principals del nostre centre és la forta vinculació amb l’entorn. Trobam prioritari 

proposar i dur a terme activitats en què els infants hagin de relacionar-se amb el seu entorn 

(famílies, municipi).  

- Per començar es fan activitats promogudes des de la biblioteca Municipal: contacontes, 

teatre, visita a la biblioteca Municipal...  
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- Visita d’experts, sobretot com a font d’informació fiable i per ajudar-nos en els projectes o 

altres programes.  

- Visita d’agents importants dins el Municipi per tractar diferents temàtiques: metges, policies, 

batlle i regidors,...  

- També es promouen activitats de centre que impliquen l’entorn i les famílies: fireta de Sant 

Martí, Setmana de Mobilitat Sostenible, Carnaval,...  

- Des de l’àrea d’artística es fan visites a exposicions de pintors i altres artistes, sobretot a Can 

Fondo (sala d’exposicions del municipi).  

- Celebració de festes tradicionals: Tenen molt de pes a la nostra escola i queda implicada tota 

la comunitat educativa. Les festes que celebram són: Les verges, Nadal, Sant Antoni, Carnaval, 

Jaia Quaresma.  

- Promoció de setmanes temàtiques: setmana del llibre, setmana nàutica...  

- Plans d’acció sorgits dels projectes, per exemple: foment d’alimentació saludable, setmana 

de mobilitat sostenible, residu 0.  

- Col·laboració amb l’Ajuntament d’Alcúdia: promovem activitats que ajudin a la millora social i 

ecoambiental. 

- Col·laboració amb altres institucions municipals (Tercera Edat d’Alcúdia, Alcúdia ràdio, etc.) i 

amb d’altres que van més enllà del municipi (UIB, xarxa forestal, fundació deixalles, etc.). 

TREBALL COOPERATIU:  

Si volem avançar ràpid podem anar sols però si volem arribar lluny és necessari fer-ho en 

equip. L'aprenentatge cooperatiu proposa un enfocament de les situacions d'ensenyament-

aprenentatge basades en les interaccions socials i pretén que els alumnes es vinculin 

estretament entre ells, de manera que cada un sap que el seu esforç personal ajuda els 

companys a aconseguir l’èxit, tant a nivell grupal com individual. La distribució de l’espai a les 

aules de primària està feta a partir d’equips cooperatius.  

Durant els darrers cursos escolars hem estat fent formació en treball cooperatiu i s’ha anat 

impulsant en el centre. De cada vegada introduïm més estructures i dinàmiques als diferents 

tallers però encara ens queda feina a fer en aquest sentit, i per a alguns caldria més formació.  

 

PLA DIGITAL:  
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Arran de la crisi de la COVID-19, el CEIP Norai va haver de fer un esforç per a l’actualització 

d’eines d’aprenentatge i comunicació lligades amb les noves tecnologies. Durant el curs 

escolar 2020-21 el professorat va dur a terme una formació en competència digital per donar 

resposta a les noves necessitats originades per la necessitat de l’educació a distància i virtual.  

Tota aquesta crisi va suposar una oportunitat per al centre de renovar-se i donar la passa cap a 

una actualització de les competències digitals dels docents amb l’objectiu de poder formar els 

alumnes i les famílies en l’ús de les noves tecnologies com a eines de comunicació i 

aprenentatge. 

Ens agradaria que aquest pla s’arribàs a consolidar i integrar-lo dins el nostre projecte educatiu 

de centre. 

 

TRACTAMENT DE L’AVALUACIÓ  

Tots els processos d’ensenyament i aprenentatge han de ser avaluats i per aquest motiu el 

Ceip Norai durant els anys ha elaborat uns acord i principis sobre avaluació per tal 

d’aconseguir una línia de centre clara i coherent per tots. Aquests són:  

En general... 

● Corregir de forma unilateral les produccions de l’alumnat per part del mestre no funciona.  

● Exàmens d’omplir forats sense que hi hagi cap aplicació de coneixements o produccions 

pròpies no funcionen.  

● Millor fer proves contextualitzades i en les quals s’hagin d’aplicar coneixements .  

● Per corregir feines podem fer llistats de les errades més freqüents, utilitzar autocorrectors 

en activitats molt simples, utilitzar la coavaluació en parelles a partir d’indicadors consensuats.  

● Intentar cercar una alternativa a les notes numèriques a les proves, sí es poden  

posar els números d’encerts del total de preguntes en forma de fracció.  

● A principi de curs es duen a terme avaluacions inicials passant algunes proves, sobretot per 

fer un diagnòstic del nivell que parteix cada infant. Tal volta només és necessari realitzar 

proves d’avaluació inicial de llengua i matemàtiques, ja que hi ha molts de conceptes en els 

currículums de ciències i no s’han treballat tots durant un mateix curs.  

● Les proves inicials es podran dur a terme oralment o per escrit, depenent d’allò que  vulguis 

avaluar.  
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● Durant el procés s’ha de comprovar què s’ha après. Es pot fer a partir de converses, 

observacions o amb activitats d’aplicació.  

● En les tasques més importants és necessari realitzar una autoavaluació: expressió escrita, 

projectes, activitats més competencials,...  

● El treball cooperatiu també ofereix formes útils de coavaluació.  

● Per avaluar la participació no només ens hem de fixar si fan aportacions sinó que sobretot 

aquestes siguin bones, si tenen a veure amb el tema que parlam o si aporten alguna cosa 

important.  

● No s’ha de fer únicament una avaluació d’aprenentatges reproductius, sinó també 

d’aprenentatges competencials.  

● L’avaluació no s’ha de deixar només per al final, també s’ha d’anar avaluant durant el procés.  

● Les activitats d’avaluació proposades en els llibres de text solen ser molt pobres, i no 

contextualitzades ni competencials. Per tant, s’evitarà l’ús de fotocòpies d’activitats i exercicis 

proposats en els llibres de text.  

● S’ha de passar de tasques pobres a tasques enriquides.  

● Per avaluar competències, necessitam uns indicadors el més observables i quantificables 

possibles.  

● Recordam: No hi ha aprenentatge si no hi ha un feedback, si no s’avalua no s’aprèn. Donar la 

2a oportunitat és un element importantíssim en l’aprenentatge.  

● No és gaire eficient tornar els treballs corregits amb anotacions. Serveix que sigui el propi 

alumne qui corregeixi els seus propis errors. Per tant, hem d’ensenyar a detectar-los i trobar 

camins per superar-los (regular aprenentatges).  

● Quan volem ensenyar a fer qualque cosa a un alumne, els hem de descobrir l’estratègia 

mental que utilitzam per fer-ho bé.  

● Instruments que poden ser útils per anticipar i planificar l’acció i autoregular-se poden ser 

bases d’orientació, esquemes, mapes conceptuals, diaris de classe, resums a partir de la 

pregunta què he après.  

● Els alumnes han de tenir molt clars els criteris d’avaluació, què és el que els demanam que 

facin, han de saber com poden millorar i què han de millorar. És important compartir els 

criteris d’avaluació amb els infants, es pot fer oralment.  
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● A cada avaluació, s’ha de dur a terme una reflexió dels resultats, sempre enfocant-la cap a la 

millora de la pròpia pràctica docent. 

 

Per a les àrees de llengua... 

● Les produccions fetes pels alumnes ens serviran per avaluar l’expressió escrita.  

● Per treballar i avaluar l’expressió escrita és important l’ús d’esborranys.  

● Utilitzar bases d’orientació, rúbriques o graelles d’autoavaluació per treballar l’expressió 

escrita.  

● Per avaluar la comprensió lectora de català es passen les proves ACLs o similars tant a l’inici, 

com a final del curs. Durant el curs també es va avaluant la comprensió lectora amb proves 

similars.  

● Per treballar i avaluar la comprensió lectora també és útil fer explícites les estratègies i 

raonaments que han utilitzat els alumnes per arribar a la resposta correcta.  

● Per avaluar i treballar la comprensió lectora, és molt útil la tècnica proposada per Neus 

Santmartí en la qual els alumnes han de fer preguntes a partir d’un text donat. A partir 

d’aquesta tècnica els alumnes aprenen a distingir preguntes mal plantejades o absurdes, falses 

(frases literals), de resposta explícita i per pensar un poc més. (aquest document va ser 

elaborat per l’escola Banús i està disponible al drive).  

● Per avaluar la comprensió auditiva hem de tenir un instrument que ens permeti saber fins 

quin punt cada alumne entén allò que se li diu. A direcció tenim exemples de proves per 

avaluar la comprensió auditiva.  

● Hem de tenir clar que l’expressió oral no és la mateixa destresa que comprensió auditiva, 

que impliquen habilitats diferents, per tant s’han d’utilitzar instruments diferents per avaluar-

les.  

● Per avaluar l’expressió oral podem utilitzar rúbriques i graelles.  

 

Per avaluar ciències... 

● Per avaluar ciències poden anar bé mapes conceptuals incomplets o realitzar esquemes.  

● L’avaluació inicial dels projectes són les hipòtesis.  

● En els projectes i en altres continguts de ciències s’ha de fer l’avaluació dels continguts 

treballats que pot consistir en una prova escrita, exposicions orals, elaboració de mapes 

conceptuals, converses conjuntes.  
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En relació als deures... 

● S’ha de dur un seguiment del treball que han fet a casa els alumnes.  

● De 1r a 3r tenim el glifing en el qual el mateix programa et fa el seguiment de cada un dels 

alumnes amb les sessions dutes a terme i les errades comeses.  

● Altres formes de dur el seguiment dels deures poden ser graelles amb anotacions.  

 

A continuació es fa una proposta dels instruments i activitats d’avaluació més utilitzats en el 

centre: 

INSTRUMENTS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
★ Observacions i registres tant 
escrits com orals.  

★ Debats  

 
★ Diaris de classe  

 
★ Llistes de control  

 
★ Qüestionaris  

 
★ Graelles amb ítems avaluables  

 
★ Converses  

 
★ Entrevistes/ tutories individuals ★ Produccions escrites de diferents 

tipus de text  

★ Proves escrites d’aplicació de 
coneixements  

★ Proves escrites memorístiques  

 

★ Activitats d’avaluació de 
diferents tipus: de V/F, d’elecció 
múltiple, de resposta múltiple, etc. 

★ Activitats d’avaluació a partir 

de taules i gràfics 

★Activitats de comprensió de 

textos 

★Resolució de problemes 

★ Glossari de conceptes per 
aprendre a definir  

 

★ Rúbriques  

 

★ Graelles d’autoavaluació  

 

★ Autocorrectors  

 

★ Correccions per parelles  

 

★ Mapes conceptuals incomplets 

 

★ Esquemes  

 

★ Resums  

 

★ Prendre apunts  

 

★ Registres d’experiments amb 
extracció de conclusions  

 

★ Recerques  

 

★ Exposicions orals  

 

★ Aplicacions informàtiques 
(glifing, per exemple).  

 

  

 

 

El claustre de mestres ha realitzat diverses formacions relacionades amb avaluació 

competencial (curs 2011-12, curs 2012-13 i 2017-18). Per aquest motiu s’han recollit els acords 

i principis exposats anteriorment que fa que s’aconsegueixi una línia de centre coherent en 

aquest àmbit. 
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6. Objectius del centre amb la finalitat d’aconseguir l’educació 

en la diversitat.  

El CEIP Norai ha estat un centre que sempre s’ha distingit per la inclusivitat de les seves 

propostes. Es parteix de la premissa que tots som diferents i l’escola ha d’atendre totes les 

necessitats educatives de cada un dels seus alumnes, siguin quines siguin les seves 

característiques.  

Els objectius en relació a l’atenció a la diversitat són els següents: 

1. Crear un marc i un eix conjunt en la intervenció per a l’atenció a la diversitat del centre per 

tal d’integrar tot tipus d'alumnat dins el grup de referència i millorar la cohesió social 

potenciant activitats de proximitat i vinculació amb l'entorn.  

2. Afavorir relacions equilibrades i constructives entre la comunitat educativa, rebutjant 

qualsevol tipus de discriminació i respectant les diferències individuals donades per situacions 

socials, culturals, ètniques,... .  

3.Planificar propostes educatives diverses d’organització, procediments, metodologia i 

avaluació, adaptades a les necessitats de tots els alumnes per afavorir els seus aprenentatges.  

4. Establir una organització de recursos humans i materials per poder desenvolupar les 

mesures d’atenció a la diversitat més eficients.  

5. Potenciar la responsabilitat de les famílies envers l’obligatorietat del compliment de 

l’escolarització dels fills i donar-los a conèixer el protocol d’absentisme a principi de  curs.  

6. Donar a conèixer el funcionament i les tasques de l’equip de suport.  

A través del temps, el claustre del centre ha elaborat un llistat d’orientacions que han de guiar 

la nostra intervenció dins l’aula com a mestres de suport per tal d’atendre la diversitat de 

l’alumnat:  

· Coordinar-se amb els mestres del taller per saber què es farà en les sessions en les que 

intervendrà i programar conjuntament (bé a les reunions de cicle, en qualsevol moment de la 

setmana o quan sigui possible) quin serà el seu paper dins la classe i com es durà a terme la 

feina en el taller.  

· Unificar criteris d’actuació a tots els tallers.  

· Conèixer les rutines diàries i participar en elles.  

· Preparar el material que s’hagi acordat juntament amb els altres mestres.  
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·Tenir iniciatives per preparar activitats, intercanviar el paper amb el mestre responsable del 

taller.  

· Aportar idees o alternatives a les tasques que ha preparat el mestre del taller quan ho 

considerem necessari. No s’ha tenir por de dir que no estam d’acord amb alguna o que la 

faríem d’una altra manera per millorar-la, sempre des del respecte, sense entrar en 

valoracions personals i mai des de la superioritat.  

· Relacionar-se i interessar-se per tots els alumnes, i no només amb els que tenen dificultats.  

· Fer agrupacions de feina amb alumnes de diferents nivells per evitar etiquetar. 

L’heterogeneïtat a l’hora de fer grups serà prioritària.  

· Posar-se d’acord amb quin tipus de suport és més adient a cada situació d’aprenentatge.  

· Participar i col·laborar en les activitats que dirigeix el mestre de manera constructiva, sense 

tenir por d’interferir.  

· Controlar l’ordre tant dels alumnes com del material, i ajudar eficientment en les entrades, 

sortides i en el temps dels berenars.  

· Conèixer les adaptacions curriculars. Aquestes s’elaboren conjuntament amb els tutors.  

· Participar activament en les avaluacions i en les sessions d’avaluació.  

· Recollir observacions dels alumnes. En moments puntuals un dels dos pot fer la tasca  

d’observador, enregistrar converses o altres aspectes que acordin entre els dos.  

· El suport sempre es farà dins el taller. Només es farà defora del taller en casos molt puntuals 

amb arguments pedagògics i amb l’acord de la resta de mestres del cicle.  

· Saber què es pot exigir a aquells alumnes que tenen dificultats, no excedir-nos amb càstigs 

que poden ser contraproduents i provocar angoixa.  

· Totes les activitats o actuacions que es proposin han de tenir present la filosofia del PEC i han 

d’implicar el seguiment i coherència dels principis pedagògics i valors que hi són implícits. 

 

7.Tractament transversal, en les àrees, matèries o mòduls, de 

l'educació en valors  

La línia educativa del nostre centre porta implícits uns valors que s’han de tenir presents any 

rere any i que volem que els nostres alumnes integrin en el seu dia a dia.  
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Aquests valors són: la inclusió i comprensió, el no consumisme, la responsabilitat i l’esforç, el 

respecte cap a la diversitat de tot tipus, la tolerància i l’acceptació als altres, la igualtat entre 

sexes, l’autonomia, la cooperació, els principis democràtics i el diàleg, solidaritat i el saber 

compartir, el respecte i compromís amb el medi ambient, i la promoció d’hàbits saludables. 

El tractament dels temes transversals, en general, no es realitza de manera aïllada a les 

diferents àrees, sinó que es tracten de manera globalitzada a tots els tallers i activitats 

organitzades pel centre. Aquests temes transversals són:  

1. Educació per a la pau. 2. Educació per a la salut 3. Educació per a la igualtat d’oportunitats 

entre els sexes. 4. Educació ambiental. 5. Educació sexual. 6. Educació del consumidor. 7. 

Educació vial. 8. Educació moral i cívica.  

També des dels diferents tallers es proposen activitats, projectes o tasques específiques 

puntuals per treballar més explícitament alguns d’aquests temes: xerrades de diferents 

professionals (metges, educadors, ...), contacontes, elaboració de tríptics, sortides per 

l’entorn, activitats organitzades per altres institucions (fundació Ondine, Tirme,...). A part de 

tot el que s’acaba de mencionar, també es duen a terme setmanes temàtiques (setmana 

mobilitat sostenible), programes de centre (residu 0), xerrades organitzades per l’AMIPA, 

activitats organitzades per la comissió de convivència que impliquen la participació 

d’organismes (com ara Creu roja, Fundació Rana...) entre d’altres.  

 

8. Estructura organitzativa del centre  

El nostre centre té una organització peculiar: els espais es distribueixen per aules/taller. Això 

permet tenir com a referent, a cada taller, el que caracteritza els continguts de l’àrea que s’hi 

treballa.  

Aquesta distribució no vol dir que promocionem aprenentatges aïllats per àrees, ja que trobam 

molt important la feina de coordinació entre les diferents àrees i intentam, sempre que és 

possible, relacionar la feina que es fa al màxim d’àmbits i tallers. L’avantatge d’aquesta 

organització és que permet una millor i major coordinació i cohesió de cicle, amb presa de 

decisions conjuntes, en tot moment, per part dels tutors, mestres de suport i especialistes.  

L’equip de suport contribueix a donar resposta a les necessitats de l’alumnat i, sobretot, de 

coordinar el procés educatiu dels alumnes NESE. També compleix les funcions d’assessorar els 

docents i donar suport en les dinàmiques de l'aula.   
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Cal destacar que el claustre de professors és l'òrgan a través del qual es decideixen i s'aproven 

les principals línies que marquen el funcionament del centre, tant si són proposades des de 

l’equip directiu com d’altres professionals de l’escola, sobretot en relació als temes 

pedagògics. Es reuneix, al manco, dues vegades per trimestre.  

Cal mencionar que moltes de les decisions organitzatives i pedagògiques es prenen en les 

reunions de cicle, les quals se solen realitzar un cop a la setmana en temps d’exclusives. També 

es duen a terme sessions d’avaluació al final de cada trimestre.  

Els equips de cicle funcionen com a un engranatge del qual dependrà el seu correcte 

funcionament. Donam molta importància a les relacions interpersonals i al bon clima social 

perquè sabem que repercuteixen directament en el rendiment i motivació dels docents.  

Així com va passant el temps pensam que de cada vegada són més necessàries les reunions 

intercicle, sobretot aquelles que afecten el pas d’educació infantil a primària, i de 6è de 

primària a secundària. És important tractar temes curriculars en aquestes reunions i no donar 

res per suposat. Totes les etapes de l’educació dels infants formen part d’un engranatge i els 

diferents professionals implicats s’han de coordinar per dur a terme una tasca efectiva, 

sobretot en el temps actuals en què ens trobam amb famílies amb poques habilitats parentals i 

amb infants amb una gran mancança d’hàbits.  

També tenen molt de pes les diferents comissions de centre: lingüística i de biblioteca, 

ecoambiental i d’hort escolar, TAC, de festes, de convivència, de reutilització, d’avaluació, de 

pati, i de millora d’espais. Aquestes comissions poden anar canviant depenent de les 

necessitats específiques de cada curs escolar. Aquestes es reuneixen almenys un cop per 

trimestre però pensam que s’ha d’augmentar la seva freqüència. Els diferents coordinadors 

tenen molt de pes en el funcionament efectiu de la comissió, i els membres que pertanyen a 

cada una depenen del talent individual i formació rebuda en relació a la temàtica en qüestió. 

Així tenim coordinadors especialitzats en cada una de les comissions de feina i membres que 

poden aportar idees, iniciativa i canvis reals al centre. Són comissions per a la millora i 

funcionament efectiu de centre i per a l’aprenentatge permanent de la institució.  

Per una altra banda, el Consell escolar segueix essent un òrgan imprescindible de consulta a 

l’hora de prendre decisions que marca la normativa i que afecten a la comunitat educativa. Es 

reunirà, com a mínim, un cop per trimestre.  

La comunicació escola-família és una prioritat. Els pares han de saber què es fa a l'escola i ha 

d’existir una comunicació efectiva entre professionals del centre i famílies.  
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Per aquest motiu, donarem prioritat a l’actualització de la pàgina web del centre i a altres 

mitjans de comunicació com el Tok App, el correu corporatiu, el Gestib i el facebook. A més, 

està establerta una reunió per trimestre dels cicles amb els pares per informar-los d’aspectes 

pedagògics i de convivència. En aquestes reunions s’inclouran dinàmiques per fer participar els 

pares i presentacions de la feina dels mestres i dels alumnes. També es donaran circulars 

informatives sempre que sigui necessari i missatges a través de les eines de comunicació 

anomenades anteriorment.  

Pretenem que l’AFA sigui un òrgan viu i que participi activament en la vida del centre. Per 

aquest motiu l’equip directiu hi manté una efectiva comunicació. Es procurarà mantenir 

relacions fluides i periòdiques amb tal associació.  

A part, també s'establirà una reunió trimestral de l’equip directiu i els representants de pares i 

mares de cada curs. Després es podran fer les reunions esporàdiques necessàries. S’escoltaran 

en tot moment suggeriments, necessitats i inquietuds de les famílies.  

Pel que fa als alumnes, són importants les tutories col·lectives i individuals, les reunions de 

delegats, les eleccions de representants d'alumnes al consell escolar. A més, Com ja hem 

esmentat l’alumnat és l’autèntic protagonista del procés d’aprenentatge.  

 

9. Coordinació amb serveis i institucions.  

Com ja s’ha mencionat anteriorment, el centre manté una relació educativa amb altres 

institucions, sobretot amb les del municipi, com serien l’ajuntament, el centre de salut, 

l’associació de persones grans, l’institut de referència, la Biblioteca de Can Torró, entre 

d’altres. Això no vol dir que no es tenguin en compte institucions a un altre nivell, per exemple 

associacions com Tirme, Xarxa Forestal, Fundació Rana, Fundació Deixalles, el GOB, Conselleria 

de Salut, etc. Pensam que totes aquestes entitats poden aportar també als nostres alumnes a 

partir de la seva tasca educativa, la qual moltes vegades està estretament relacionada amb 

continguts treballats en els diferents tallers.  

Trimestralment, establim una reunió de l’equip de suport amb els serveis socials del municipi 

per tal de mantenir una bona coordinació, supervisió i fer un seguiment o valoració de la 

intervenció amb els alumnes que en són usuaris. Les reunions són convocades per la PTSC, que 

es responsabilitza de la coordinació amb l’equip del centre. En aquestes, la coordinadora de 

l’equip de suport agafa acta i després els seus diferents membres transmeten els punts més 

importants tractats a la resta de l’equip docent de cicle que intervé amb aquests infants 
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perquè n’estigui assabentat. Els diferents temes que es tracten conjuntament solen ser ajuts 

econòmics, absentisme, problemes familiars i de relació amb els altres alumnes,...  

També es mantenen reunions o visites quan cal amb diverses institucions, organitzacions, 

fundacions o centres com ara l’IMAS (servei de protecció del menor), ASPAS (que ofereixen 

una educació integral de l’alumnat amb deficiència auditiva), EADISOC i UVAI ( per als alumnes 

amb TEA), EAC ( per als alumnes amb alteracions del comportament), DISFAM (per als alumnes 

amb dislèxia), ECLA (ofereix el suport especialitzat per a la millora de la competència lingüística 

i comunicativa), així com també scomunicació, quan és necessari, amb els diferents gabinets 

psicopedagògics externs del propi municipi o d’altres.  

A més, existeix una col·laboració amb associacions representants de col·lectius de risc 

(Associació Asperger Balears, Sin Acoso Escolar Mallorca, Ben Amics, RANA). Cal mencionar 

també la col·laboració del centre amb el programa de policies tutors de les Illes Balears, amb 

altres cossos de seguretat (Policia Nacional i Guàrdia Civil), i amb els serveis de Salut del 

municipi (programa alerta escola balear).  

 

10. Participació dels alumnes d'educació primària al Consell 

Escolar  

Per possibilitar la màxima participació dels alumnes en la presa de decisions del centre, 

disposam d’un representant de tots els estudiants en el Consell Escolar. Aquest alumne és 

elegit democràticament a partir d’unes eleccions en les quals hi participen tots els infants del 

centre des de 3r fins a 6è. El representant té veu però no té vot en el consell escolar.  

El representant tendrà el deure i el dret de fer arribar al CE les propostes de tot l’alumnat del 

centre. Per tant, haurà de coordinar-se amb els delegats i subdelegats de tots els cursos de 

primària (també elegits per votació), per saber quines són les inquietuds, preocupacions, 

peticions i dubtes de tots els estudiants del centre (a partir de primer de primària).  Per 

millorar aquesta coordinació, el representant del Consell Escolar acudeix a les reunions de 

delegats que es fan periòdicament.  

 

11. Documents que en formen part 

Formen part del PEC els següents documents: 

- Concreció Curricular (CC).  
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- Reglament d'Organització i Funcionament (ROF)  

- Pla de Convivència  

- Pla d'Acció Tutorial (PAT)  

- Projecte Lingüístic de Centre (PLC)  

- Pla d'Atenció a la Diversitat (PAD) del qual en forma part el PALIC 

 

12. Difusió, seguiment i avaluació 

El PEC es difondrà a través de diferents vies: 

-Pel que fa a la difusió als docents, principalment es durà a terme a partir del dossier de 

benvinguda, de les reunions de cicle i intercicle, i dels claustres pedagògics.  

-Pel que fa a la difusió a les famílies, se’ls informa a partir de la jornada de portes obertes, a les 

reunions col·lectives amb el tutor, a través de la pàgina web del centre i en les reunions dels 

representants de pares i mares. 

Cada any es farà el seguiment del PEC, recollint dades sobre els indicadors en relació als seus 

objectius. Aquest avaluació quedarà plasmada a la memòria general. 

Els indicadors d’avaluació estan explicats anteriorment en aquest document i es relacionen 

amb els objectius, les accions i mesures a dur a terme, i els responsables de cada una 

d’aquestes. 

Els mecanismes de seguiment fan referència a l’anàlisi de resultats acadèmics i de la pràctica 

docent, i també es recollirà informació a través d’enquestes a la comunitat educativa. 

 

13. Referències normatives. 

 

• Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.  

• Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la LO 8/2013, de 9 de 

desembre, per a la millora de la qualitat educativa  
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• Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles 

públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels col·legis públics 

d’educació infantil i primària  

• Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de 

l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears 

(vigent en el que és referit a l’educació infantil)  

• Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les 

Illes Balears  

• Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les 

Illes Balears. (BOIB 19/07/2014, núm.97)  

 


