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L’ESCOLA 

Qui som? 
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L’Escola Llar  Lluís Mª Mestras és un centre públic, d’una línia, d’ Educació 

Infantil i Primària amb una Unitat de Suport d’Educació Especial (USEE) 

El centre va ser inaugurat l’any 1971 com a escola i llar que acollia durant tota 

la setmana alumnes que hi pernoctaven. Més tard també va acollir el Camp 

d’Aprenentatge de la Garrotxa. Al llarg dels anys ha acumulat un pòsit històric 

important que ens ha portat fins a dia d’avui a CAMINAR CAP AL FUTUR. 

Ens caracteritzem per ser una escola catalana, innovadora, integradora, oberta, 

creativa,  participativa i de qualitat educativa. 

On som? 

L’escola es troba situada al municipi d’Olot, als afores en direcció la Canya. 

L’escola ofereix els serveis de menjador i transport que són gestionats pel 

Consell Comarcal de la Garrotxa. Arriben tres línies de transport : La Canya-

Vall de Bianya, Consum- Les Tries i TPO. 

El nostre centre acull majoritàriament nens i nenes dels barris  de Sant Miquel i  

Les Tries d’Olot i també alguns de la Vall de Bianya. 

L’origen familiar de l’alumnat  és divers: aproximadament el 26.79% de les 

famílies són autòctones, tenim famílies de procedència  gambiana (13.39%), 

panjabi ( 28.57%), marroquí (16.07% %), sud-americana (8.93%), d’Europa de 

l’est (4.46 %)  i de la Xina (1.79%) 

Dins l’àmbit familiar predomina poc la llengua catalana, hi ha un nombre elevat 

de castellanoparlants a més d’ altres idiomes materns. 

La majoria de pares i mares dels alumnes treballen en el sector secundari, en 

molts casos només treballa un membre de la unitat familiar o bé està a l’atur. 

 

En aquest marc socioeconòmic i cultural trobem una gran diversitat i l’escola ha 

de treballar per garantir l’equitat de l’alumnat. 
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L’edifici del centre és ampli i sense barreres arquitectòniques. Disposa d’un 

gran nombre d’aules  lluminoses i equipades amb noves tecnologies per a 

treballar tot tipus d’agrupaments i  uns patis exteriors molt grans. 

Objectius generals d’escola  

Mestres: 

1. Aconseguir que tots els integrants del Claustre tinguin una visió global de 

l’escola que els permeti la implicació en el projecte educatiu. 

2. Potenciar el treball en equip possibilitant espais de trobada de blocs, 

comissions ... 

3. Realitzar anàlisis i valoracions freqüents del treball professional mitjançant 

la reflexió en comú sobre la pràctica docent i els seus resultats. 

4. Potenciar els valors educatius per a la formació integral de l’alumnat. 

5. Afavorir el treball per tal que s’assoleixin les competències bàsiques 

mitjançant la metodologia del projecte d’escola. 

6. Apropar l’alumnat al territori per tal d’aconseguir una millor integració i 

valoració del seu entorn. 

7. Aconseguir la col·laboració de les famílies en la consecució dels objectius 

educatius. 

8. Mantenir una mentalitat oberta a fi de nodrir-nos de les millores 

pedagògiques i de la formació permanent que permetin millorar la tasca 

educativa. 

 

Alumnes: 

9. Fomentar l’esperit de col·lectivitat en el manteniment de les instal·lacions 

(aules, jardins, serveis, entorn ...) 

10. Afavorir l’adquisició de valors democràtics per una bona convivència. 

11. Proporcionar ambients de treball favorables al desenvolupament i adquisició 

de competències i autonomia personal. 

12. Desenvolupar aptituds i hàbits de cooperació mitjançant el treball en equip. 
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13. Treballar perquè l’alumne assoleixi els objectius dels àmbits i àrees de 

coneixement establerts al Decret 119/2015 d’ordenació dels ensenyaments 

de l’educació primària atenent a la diversitat. 

 

Pares i mares: 

14. Mantenir sempre oberts els canals de comunicació  i d’intercanvi    

d’informació entre les famílies i l’escola. 

15. Potenciar la participació en els òrgans de representació del centre (Consell 

Escolar) i de les associacions de pares i mares. 

16. Animar-los a col·laborar en l’organització d’activitats complementàries o de 

suport a l’activitat docent. 

17. Posar els mitjans necessaris per establir vincles entre les famílies 

nouvingudes i l’escola.  

18. Planificar, conjuntament amb el Claustre i el Consell Escolar, les millores 

que es puguin fer a les instal·lacions escolars a fi d’aconseguir una escola 

acollidora, suficientment dotada i amb totes les mesures de seguretat 

activades. 

 

Altres: 

19. Difondre el PEC als membres de la Comunitat Educativa. 

20. Vetllar perquè tots els membres de la Comunitat Educativa coneguin i 

respectin les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) 

21. Establir bona comunicació amb tots els membres de la Comunitat 

Educativa. 

22. Coordinar-se i col·laborar amb altres entitats locals i comarcals  (Serveis 

Educatius, IME, Consell Comarcal...) 

23. Establir relacions entre les escoles del municipi. 

24. Establir canals de relació i participació amb ROBOLOT i altres entitats de 

Catalunya. 
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EL NOSTRE PROJECTE  CONNECT@TS S. XXI 

Els mestres hem assumit  un nou repte, hem  iniciat un projecte motivador per a 

tota la comunitat educativa, pensant que vivim en una societat que està 

canviant contínuament,  amb  canvis tecnològics constants i on és necessari el 

coneixement de diferents llengües per a la vida quotidiana. 

El  curs 2014-2015, amb el suport del Departament d’Ensenyament i de 

l’Ajuntament d’Olot, vam iniciar el nou projecte 

educatiu, CONNECT@TS  S  XXI. 

Objectiu general 

Aconseguir que l’escola sigui un centre de referència en el desenvolupament 

de la competència lingüística i de la competència digital basada en la robòtica i 

la sostenibilitat. 

Eixos 

El projecte es centra en dos grans eixos: 

Plurilingüisme 

Volem donar un impuls a les llengües: 

 Millorant la competència lingüística de l’alumnat en llengua catalana, 

castellana i anglesa. 

 Fomentant el gust per la lectura. 

 Fent un Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres 

(AICLE) 

Un objectiu que ens proposem és aconseguir que els nostres alumnes 

esdevinguin bons lectors en les tres llengües. És per això que es reparteixen 

les sessions diàries de lectura de la següent  manera: es fan dues sessions 

setmanals de lectura en català; dues, en castellà i una, en llengua anglesa. 

mailto:CONNECT@TS%20S.%20XXI
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Quan parlem d’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües  Estrangeres 

volem dir que la llengua anglesa no s’utilitza només en sessions d’anglès, sinó 

que es treballa en altres àrees curriculars. Pensem que és positiu que s’utilitzi 

la llengua en altres àrees, així com en les rutines diàries de l’escola, ja que 

s’amplia el coneixement i a més el vocabulari que s’introdueixi s’aprèn dins d’un 

context, això fa que sigui més enriquidor  i interessant. 

El nombre d’hores en llengua anglesa es va incrementant al llarg de 

l’escolaritat. A P3 s’ha decidit només  treballar la llengua catalana, ja que tenim 

un alumnat de procedència molt diversa i de llengües maternes molt 

diferenciades i considerem que cal aprendre primer vocabulari bàsic en català 

per a poder-nos a comunicar, ja que és la llengua vehicular del centre. 

A P4 i P5 ja es treballen algunes rutines de l’aula en anglès i a més es realitzen 

dues sessions setmanals orals de llengua anglesa. A les sessions de 

Psicomotricitat també s’introdueixen algunes normes en anglès. Pretenem que 

comencin a conèixer  una altra llengua fora de l’aula on el joc és un element 

important per a l’aprenentatge. 

A partir de 1r s’utilitza l’anglès a l’àrea d’Educació Física (Physical Education) 

A 3r i 4t s’amplia l’aprenentatge de la llengua anglesa amb una sessió setmanal 

de l’àrea de Plàstica (Arts&Craft) i una sessió setmanal de lectura (Reader’s) 

Progressivament a 5è i 6è s’imparteix també una sessió setmanal de l’àmbit  de 

Coneixement del Medi Natural i Social en anglès (Natural&Social Science)   

A partir de 3r es treballa algun tema de l’ àmbit matemàtic (Maths) de manera 

interdisciplinar. 

Volem que l’alumnat  quan acabi l’escolaritat tingui la capacitat d’entendre el 

que escolta, de comprendre el que llegeix i de raonar  i expressar-se oralment i 

per escrit de forma socialment correcta allò que vol transmetre. 
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Noves Tecnologies i Sostenibilitat 

Els llenguatges són un eix vertebrador d’una societat que viu en una 

teranyina. L’escola del segle XXI no pot oblidar l’evolució vertiginosa que ha 

experimentat la societat d’ençà les primeres connexions entre computadores. 

L’impacte ha estat tan gran que avui en dia no podem concebre la nostra vida 

diària sense un punt d’accés a la xarxa. 

Els objectius que ens proposem treballar a l’escola es centren en dos aspectes 

bàsics: 

 Les Noves Tecnologies per a l’estalvi energètic i la sostenibilitat. 

 Programació i assoliment de la Competència Digital. 

Per assolir-los enfoquem el treball en els següents àmbits: 

1. Aprendre de la tecnologia enriquint el treball que actualment estem 

fent amb diversitat de recursos: llibres digitals, aplicacions diverses… 

2. Aprendre amb la tecnologia a partir de cerques d’informació, 

organització d’entorns de treball, construcció/organització de 

coneixement, comunicació, aplicacions col·laboratives… 

3. Aprendre sobre la tecnologia amb diversitat de dispositius (PDIs, 

tauletes tàctils, càmeres digitals, plaques solars…) coneixements de 

robòtica, aspectes tècnics enfocats a la sostenibilitat… 

Tant a Educació Infantil com a Educació Primària s’introdueix i s’aprofundeix  

en el treball relacionat amb el pensament computacional. És per això que la 

iniciació a la robòtica és una realitat des d’Educació Infantil i l’aprofundiment en 

els llenguatges de programació continua durant tota l’Educació Primària. Els 

alumnes aprenen a programar BEE BOT, BOT LOGIC, ROBOTIC ARM, 

SCRATCH, MAKEY MAKEY i interaccionar amb altres tipus de robots jugant 

amb sensors de moviment, de so, de temperatura… 

El treball en xarxa que ens pot aportar la relació amb agents de l’entorn ens 

permetran fer una tasca enfocada a la sostenibilitat per a reconduir i reaprofitar 
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les aigües pluvials per regar l’hort de l’escola i els jardins, replantejant els 

espais exteriors de manera sostenible. 

L’ús de l’energia solar per a escalfar l’aigua és un element important pel treball 

enfocat al reciclatge i l’estalvi energètic a partir  de petites aplicacions 

programades pels alumnes i posades en pràctica al centre. 

La construcció de cotxes solars és un element més de motivació per a 

desvetllar inquietuds i sensibilitzar sobre la necessitat d’aprofitar el potencial de 

les noves tecnologies per a la sostenibilitat i l’aprenentatge. 

Reptes educatius 

Volem que els nostres alumnes quan acabin 6è: 

 Siguin plurilingües. Han de ser competents en la llengua 

catalana, castellana i anglesa. 

 Siguin tecnològics. Han de ser competents en les noves 

tecnologies i la robòtica. 

 Siguin crítics. Han de ser capaços d’opinar en qualsevol situació 

de la vida quotidiana. 

 Tinguin capacitat de raonament. Han de saber donar 

explicacions de manera coherent davant qualsevol situació que 

se’ls presenti. 

 Siguin observadors. Han de ser prou autònoms per a observar i 

destriar la informació que els hi convingui. 

 Estiguin implicats en l’entorn.  Han d’enfortir el  coneixement de 

l’entorn més proper i augmentar la seva implicació en la seva 

millora i conservació. 

 Estiguin motivats per aprendre. Els alumnes han de ser agents 

actius de la seva formació per tal que el procés d’ensenyament-

aprenentatge sigui més motivador per a ells. 

 Tinguin una mentalitat oberta per a què esdevinguin ciutadans 

actius. 
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CRITERIS ORGANITZATIUS 

Per a implementar el projecte amb èxit hem cregut convenient realitzar una 

sèrie de canvis organitzatius: 

 Establir en la franja horària de 9:00 h a 10:30 h del matí les àrees 

instrumentals: llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques. 

 Crear els espais multiàrees (espai hort, espai supermercat, espai 

reciclatge i espai ràdio) per a facilitar l’adquisició de les competències 

bàsiques. 

 Racons internivells: recurs destinat a l’adquisició de les competències 

bàsiques a Ed. Primària i al desenvolupament de les capacitats a Ed. 

Infantil. S’ha establert  una franja horària setmanal de 12:30 h a 13:15 h 

per a la realització dels racons interdisciplinars. A racons es treballa   la 

Robòtica, Arts&Craft, Llengua anglesa, SuperLlar, RàdioLlar ... 

 (Annex 1) 

 Suport Escolar Personalitzat: atendrem tot l’alumnat els dimarts i els 

dijous de 12:30 h a 13:15 h per a garantir la igualtat d’oportunitats i 

l’equitat de l’alumnat. 

 Pati TIC:  diàriament a l’hora d’esbarjo l’aula d’informàtica roman oberta 

per a l’alumnat de 3r a 6è per a facilitar l’accés a les TIC/TAC a tot 

l’alumnat. 

 Patis oberts: cada dilluns i dimecres l’alumnat d’Educació Infantil i 

Primària juguen plegats al pati. Aquell dia es substitueix el futbol per 

d’altres activitats (Bibliopati, escacs, jocs tradicionals ...) 

 Compartim els espais i material de l’escola: els espais de treball són de 

tothom. Cadascú té cura de l’aula, de l’espai multiàrea i/o el racó en el 

que treballa. Ens esforcem per a mantenir el material d’escola ordenat i 

en bon estat. 
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IDEES PEDAGÒGIQUES 

a. Un currículum interdisciplinar estructurat al voltant de les llengües i les 

noves tecnologies. 

-Projecte Àlber: s’inicia a P3 fins a 2n.  L’alumne és el 

protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge, és qui marca el 

camí segons els seus interessos  amb el mestre de guia. 

-Treball en l’àmbit lingüístic. 

-Treball en l’àmbit digital. 

-Espais d’aprenentatge. 

Espais Objectius 

Reciclatge -Conscienciar l’alumnat de la importància de la recollida 

selectiva de paper i plàstic. 

-Processar i interpretar les dades de recollida. 

-Reutilitzar material reciclat. 

Hort -Potenciar l’observació de tot el que està relacionat amb 

l’hort (terra, plantes, animals, eines, temps atmosfèric...) 

-Potenciar l’experimentació i la manipulació per  afavorir 

una bona observació de l’espai. 

Supermercat -Fomentar situacions reals i vivencials dins de l’espai 

supermercat. 

-Aconseguir que l’alumnat esdevingui competent en el 

seu entorn social. 

Ràdio -Treballar l’expressió oral en català, castellà i anglès. 

-Dissenyar l’estructura d’un programa de ràdio. 

-Utilitzar les TAC per a gravar el programa de ràdio. 

Robòtica -Treballar les noves tecnologies interdisciplinarment per 

afavorir la creativitat, el treball en equip, la comunicació, 

el raonament i la cohesió social i l’aprenentatge a partir 

de l’ABP (metodologia d’aprenentatge basat en 

problemes) 
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- Flexibilitat curricular per atendre els interessos de l’alumnat i 

potenciar l’aprenentatge. 

- Interpretar els resultats educatius com una eina per a la millora de la 

qualitat educativa. 

- Una avaluació  competencial. 

- Potenciar els vincles afectius i d’aprenentatge entre l’alumnat, 

l’escola i famílies. 

 

b. Xarxa d’estudi  (Annex 2) 

Dinamitzar les famílies a partir de 3r de Primària per a l’organització d’una 

xarxa d’estudi participativa. Inicialment, els tutors organitzaran diferents 

grups de treball, establiran un calendari, dissenyaran les tasques a realitzar 

i proposaran el lloc (casa d’un alumne) on es realitzaran les tasques de 

manera rotativa. 

 

c. Taller de famílies  (Annex 3) 

Enfortir el vincle entre família, escola i entorn. És per això que es fan uns 

tallers per a millorar la comunicació entre el centre i les famílies 

nouvingudes,  propiciant el coneixement i la utilització de la llengua catalana 

i facilitant el contacte famílies-escola. L’activitat es portarà a terme sempre i 

quan tinguem el suport del Servei LIC o del Consorci de Serveis Socials, 

Servei d’ Atenció a les Famílies i Comunitat. 

 

d.  Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) 

La diversitat  com element enriquidor per a la formació integral de l’alumne. 

S’està elaborant el document. 
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ORGANIGRAMA 
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PERFIL DE PROFESSORAT 

Per poder implementar el projecte volem comptar amb professionals que 

tinguin el següent perfil: 

- Formació en noves tecnologies i amb coneixements de robòtica i 

programació. 

- Formació en llengua anglesa i amb coneixements d’AICLE. 

- Coneixement d’estratègies per atendre la diversitat. 

- Compromís amb el projecte singular d’escola Connect@ts S.XXI. 

- Iniciativa pel desenvolupament de les diferents tasques escolars. 

- Voluntat de millora i progressió personal: formació permanent. 

- Oberts a participar en les activitats organitzades a nivell municipal i en 

d’altres àmbits. 

 

METODOLOGIA 

L’escola aplica una metodologia activa, afavorim que l’alumne sigui el 

protagonista del seu aprenentatge, seguim la teoria del Learning by Doing, 

d’aquesta manera incidim en la importància de la reflexió en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge.  L’alumne interioritza el que aprèn de manera 

significativa i permet incidir en la comunicació d’allò que ha après, és un agent 

actiu que tant ensenya com aprèn (afavorim un aprenentatge entre iguals) La 

funció del mestre és de guiar el procés. La diversitat lingüística de l’escola fa 

que potenciem l’expressió oral. 

La metodologia AICLE s’aplica a Primària a l’àmbit artístic (Arts&Craft)  i a  

l’àmbit de Coneixement del medi (Natural & Social Science) 

 

El treball cooperatiu  ens permet integrar i atendre la diversitat de l’alumnat. 

L’aprenentatge basat en problemes ABP  ens permet desvetllar el sentit crític, 

creatiu i emprenedor de l’alumne de manera que la solució a un problema es 
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pot abordar des de diferent perspectives  que ens porten a trobar-hi diverses 

solucions. 

El professorat partint del Decret 119/2015 d’Ordenació dels Ensenyaments 

d’Educació Primària elabora la programació de l’alumnat prenent com a eines 

diversos  materials que ens permeten treballar la transversalitat en diferents 

àmbits. 

A Educació Infantil partim del Decret 181/2008 que fa referència a les 

capacitats que cal potenciar a l’alumnat d’aquesta etapa. S’aplica la 

metodologia del projecte Àlber  que prioritza l’atenció a la diversitat i respecta 

els diferents ritmes d’aprenentatge. Parteix de situacions reals de la vida 

quotidiana dels nens i afavoreix l’adquisició d’habilitats i capacitats necessàries 

pel desenvolupament integral de la persona. Aquesta mateixa filosofia continua 

al Cicle Inicial. 

 

Atenció a la diversitat 

Pensem que la nostra escola és un “centre acollidor”  en tant que garanteix la 

inclusió escolar i social de tot l’alumnat amb independència de la llengua, 

cultura, condició social i origen a partir dels tres eixos següents: 

 

 Consolidació de la llengua catalana, com a eix vertebrador del nostre 

projecte educatiu. 

 Educació  intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a 

la diversitat de cultures, en un marc de diàleg i convivència. 

 Promoció de l’equitat educativa per assolir  la igualtat en les possibilitats 

i el ple de desenvolupament  de les potencialitats dels nostres alumnes, 

del professorat i de les famílies. 

 

A l’escola disposem de diferents recursos per atendre la diversitat: 

- Els alumnes nouvinguts són atesos temporalment a l’aula d’acollida per 

a facilitar-los l’aprenentatge de la llengua catalana. 
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- L’escola disposa d’una USEE mixta per atendre alumnes amb moltes 

dificultats. 

- L’alumnat amb dificultats d’aprenentatge dins l’aula ordinària són atesos 

per l’especialista  d’Ed. Especial. Si cal, se’ls elabora un Pla 

Individualitzat (PI) de l’àrea o àrees necessàries. 

- Per respectar els diferents ritmes d’aprenentatge es realitzen grups 

flexibles, treball per racons, … 

És responsabilitat de cada docent atendre la diversitat dins la seva aula a partir 

del seguiment diari, proves inicials, avaluacions ... 

El centre disposa d’un protocol de detecció d’alumnes amb problemes 

d’aprenentatge. Quan el tutor detecta un possible problema, d’acord amb 

l’especialista d’Educació Especial, omple unes graelles d’observació de 

l’alumne i, si cal, es deriva a l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic EAP. 

 

Col·laboració amb les famílies 

Volem que les famílies tinguin un paper actiu a l’escola,  per això l’escola està 

oberta a la seva participació en activitats, festes ... Per fer-ho possible cal 

aproximar-se a les famílies amb una comunicació clara i fluïda. Les famílies 

poden col·laborar amb el que es proposa des de l’escola, però també poden fer 

propostes noves. 

 

PROGRAMACIONS 

El Consell de Direcció de l’escola va acordar elaborar uns llibrets de 

programació que acompanyaran al grup al llarg de l’escolarització des de P3 

fins a 6è. 

L’objectiu és cobrir  els continguts que figuren en el Currículum del 

Departament d’Ensenyament. Al centre treballem en molts materials, 

n’elaborem de propis i volem evitar buits en el procés d’aprenentatge. 

 


