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Què és Pessics d’Aldric?

Des de l’AFA, amb la col·laboració de l’equip de Mestres 
de l’Aldric, ens hem proposat fer-vos arribar Pessics d’ALDRIC.

Cada mes respondrem una pregunta que ens ajudi a 
entendre com aprenen els nostres fills i filles a l’ Escola Aldric.

Ens agradaria molt que ens féssiu arribar les vostres preguntes, 
així, podríem apropar-nos més a les vostres inquietuds.

Us farem arribar el PESSIC D’ALDRIC mitjançant: 

- Els pares delegats de classe
- El facebook (www.facebook.com/AFAEscolaAldric)
- Les cartelleres d’entrada a l’escola

Vosaltres ens podeu fer arribar les vostres propostes i preguntes 
mitjançant: afa.aldric@gmail.com

+i
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o

www.facebook.com/AFAEscolaAldric
http://xtec.cat/escolaaldric
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Com es defineix l’Escola Aldric?

L’Aldric es defineix com una escola:

coeducadora, respectuosa amb els interessos i les individualitats

de tots i cada un dels alumnes i les alumnes.

oberta, flexible, integradora .... que fomenti i potenciï les

relacions personals.

educadora en els valors: respecte, responsabilitat, autonomia,
confiança i cura.

motivadora, acollidora i vivencial tant pel professorat com per a

l’alumnat.

capaç de potenciar la creativitat a través de la investigació,

l’exploració de l’entorn i dels elements quotidians, que creï

condicions per a la reflexió, el diàleg i el creixement en les

+
in

fo

https://www.facebook.com/AFAEscolaAldric/ (AFA)

http://agora.xtec.cat/escolaaldric/moodle/ (Bloc Escola Aldric)

http://agora.xtec.cat/escolaaldric/moodle/mod/folder/view.ph

p?id=481 (Projecte Educatiu de l’Escola Aldric)

condicions per a la reflexió, el diàleg i el creixement en les

relacions.

on pares i mares es puguin comprometre, no com a clients i

consumidors, sinó com a protagonistes del fet d’educar.

En els propers números de Pessics d’Aldric us anirem explicant com

s’aconsegueix tot això amb el dia a dia de l’escola.
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Quins són els canals de comunicació i 
participació de les famílies a l’Escola Aldric?

+i
nf

o https://www.facebook.com/AFAEscolaAldric/ (l’AFA)
http://agora.xtec.cat/escolaaldric/moodle/ (Web Aldric)
afa.aldric@gmail.com (mail AFA)
b7008501@xtec.cat (mail Aldric)

Comunicació entre l’escola, l’Aldric i les famílies: 

 L’Agenda escolar/carpeta viatgera  informacions puntuals, a vegades 
individuals, a vegades grupals. 

 Correu electrònic  informacions generals per a tot l’alumnat o pel grup 
classe (a través del pare/mare delegada). 

 Entrevistes  individuals, concertades prèviament. Hi pot participar la 
tutora, l’equip directiu, l’alumne i les famílies. 

 Web de l’escola  Informació general i permanent, i exposició del dia a 
dia de l’escola. 

Participació de les famílies a l’escola: 

 Consell escolar  es fan 4 Consells Escolars cada curs, hi ha 4 
representant de les famílies. Podeu contactar amb ells. 

 AFA  Associació de Famílies d’Alumnes, disposen d’un Facebook, 
horari de secretaria i correu electrònic. Participació: Formant part de la 
Junta, o participant en activitats puntuals. 

 Activitats generals d’escola  hi ha algunes festes que l’escola està 
oberta a les famílies (carnestoltes, fi de curs,..). 

 Activitats puntuals d’aula  varien en funció del cicle i del curs 
(acompanyant a sortides, ajudant a tallers, marató de contes,…). 
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Tots som diferents. Com tracta la diversitat l’Aldric?

+i
nf

o https://madredemarte.wordpress.com/2014/11/19/ (Reflexió d’una mestra)

http://agora.xtec.cat/escolaaldric/moodle/ (Web Escola Aldric)

L’objectiu de l’escola inclusiva és atendre a tot l’alumnat i vetllar per oferir-los igualtat 
d’oportunitats per aprendre.  
 

Sovint, la igualtat d’oportunitats requereix diversitat d’estratègies, d’atenció, de límits, 
d'expectatives,…  perquè cada alumne és diferent. 
 

Tractament de la diversitat a l’Escola Aldric: 
 

 Coordinació amb l’EAP  Reunions quinzenals amb l’Equip d’Assessorament 
Psicopedagògic que el Departament d’Ensenyament  facilita a l’Aldric. 
 

 Coordinació amb les famílies  Reunions anuals sistematitzades. Reunions 
puntuals amb les famílies quant el moment de l’alumne ho requereix. 

 

 Tutories grupals  Setmanalment, l’alumne té veu per exposar les seves 
inquietuds i resoldre conflictes generats pel grup. Però a més, els diferents 
cicles treballen temes  d’interès per a la seva competència personal i social:  
reconeixement i expressió de les emocions, respecte i empatia per les emocions 
dels altres,... a cicle superior es prepara l’alumnat pel canvi d’etapa. 

  

 Projecte Escolta’m  Tutories en grups de 3 alumnes i una mestra per tal 
d’establir vincles entre nen i adult i així facilitar la comunicació i l’atenció 
individualitzada i diversa per cada alumne .  

 

 Referent adult Quan l’EAP ho aconsella, l’alumne té un referent adult a dins 
l’escola, una mestra, que es  posa a disposició de l’aprenentatge de l’alumne 
quan la situació ho requereix. En alguns casos aquest referent és la vetlladora
que és un referent i un facilitador per a l’aprenentatge a l’aula. 

 

 Grups flexibles  L’alumnat participa en el grup des del que se li poden 
proposar estímuls i estratègies ajustades a les seves necessitats. 

 

 Adaptació de programes i materials En alguns casos adaptacions puntuals: 
materials, estratègies, límits, atenció, ..., i en d’altres, programes 
individualitzats. 
 

En tot cas, sempre que sigui sostenible, la fita és.... 
ACTUACIONS DIFERENTS PER NENS I NENES DIFERENTS 
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Com aprenen a l’Aldric? (I) 
Treball per projectes

Una de les metodologies d’aprenentatge a través de la que aprenen l’alumnat d’infantil
i primària de l’Aldric és el Treball per Projectes i grups d’investigació. Es desenvolupa
a l’horari de Medi a primària, i de manera globalitzada a Infantil organitzant un conjuntp g g j
d’activitats al voltant d’un tema escollit o acceptat per l’alumnat.

Què és? Una metodologia que planteja l’aprenentatge com un procés col·lectiu de
construcció de preguntes i cerca de respostes sobre un tema concret.

Com es desenvolupa?

 S’escull o es proposa un tema / centre d’interès. Què ens interessa?

 Es presenta a l’alumnat com un repte. Què en farem d’aquest coneixement?p p q
Una conferència, un video, un article en el diari local

 S’exploren les idees prèvies: Què sabem? S’organitzen les idees

 Es traspassen els límits del coneixement actual. Què més volem saber?

 Es dissenyen formes per trobar respostes. Com puc esbrinar-ho? Experts,
Internet, experiments,....

 Es cerquen les respostes. Entrevistes, Biblioteca, Google,...q p , , g ,

 S’organitza la informació nova. Com es relaciona el que sabia i el que he
après? Elaboro la conferència, el video,...

Què aprenen?

 A mirar el món amb curiositat.

 A fer-se preguntes i organitzar-se col·lectivament per trobar respostes que
connectin amb el món real.

+
in

fo •http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/treball‐projectes/ Generalitat de Catalunya

• http://natibergada.cat/15‐avantatges‐indiscutibles‐de‐treballar‐per‐projectes Nati Bergedà

 A dialogar amb les própies idees i amb les dels altres per construir
coneixement

 A prendre decisions i executar-les
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Com aprenen a l’Aldric? (II) 
Espais

  Una de les metodologies d’aprenentatge a través de la que aprèn l’alumnat d’infantil i 
Cicle Inicial de primària de l’Aldric són els Espais. A Infantil es desenvolupen cada dia 
d’un quart de deu a dos quarts d’onze,  i a  CI de primària dos tardes a la setmana.  

 Què és? Una metodologia en què l’alumne interactua lliurement amb els espais que 
les mestres han plantejat amb propostes d’aprenentatge organitzades per àmbits. 
L'Infant esdevé el protagonista del seu aprenentatge i la mestra l’acompanya en 
aquest procés.  

 Com es desenvolupa?  
 Cada dia l’infant escull l’espai on vol anar.  Quins espais hi ha? A Infantil: Invents, Cada dia l infant escull l espai on vol anar.  Quins espais hi ha? A Infantil: Invents, 

Caseta, Arte (en castellà), Psyque and body (en anglès), Construccions,  Mans 
fines, Mediateca, Joc simbòlic, i Científic; i a Cicle inicial: Arte (en castellà), 
Mediateca, Científic,  Robòtica i Psyque and body (en anglès)  

 La mestra li presenta les propostes de l’espai que el nen ha escollit. Què podem 
fer en aquest espai? 

  L’infant es proposa un repte, i planifica les possibilitats per assolir-lo. Què faré i 
com ho faré? 

 Passa a l’acció i  gestiona  els seus encerts i els seus errors. Com m’està sortint? 
 Si necessita ajuda la demana als companys o a la mestra. Qui m’ajuda? 
 Al final hi ha una conversa col∙lectiva amb la mestra i els companys.  Què m’ha 

passat, com m’he sentit, com m’ha sortit, què he après?  
 

 Què aprenen? 
 A reconèixer les pròpies motivacions i curiositats. 
 A autoregular el seu aprenentatge i fer se’n responsable  

n
fo • http://blocs.xtec.cat/infantilaldric/espais/  Espai Educació Infantil. Escola Aldric

• https://www youtube com/watch?v=28mpwD UoTY Exemple Escola Pit Roig

 A autoregular el seu aprenentatge i fer-se’n responsable. 
 A expressar oralment les necessitats,els seus processos i les seves emocions. 
 A respectar els materials, els companys, les normes consensuades. Es respira 

un clima d’harmonia on els conflictes i les frustracions es redueixen . 
 A valorar la diversitat de respostes per una mateixa realitat.  

+
i • https://www.youtube.com/watch?v=28mpwD_UoTY Exemple Escola Pit Roig
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Com aprenen a l’Aldric? (III) 
Pla lector

 Què és? El Pla lector es defineix com un conjunt de propostes pedagògiques que 
l’Escola Aldric  desenvolupa per afavorir l’aprenentatge i l’interès per la lectura. Es 
concreta en tres eixos: a) saber llegir; b) llegir per aprendre c) gaudir de la lectura. 

 

 Com es desenvolupa? A través de diferents espais i propostes: 
 Mediateca: espai on es llegeix, s’expliquen contes, es fan titelles, es dramatitzen i 

es juga amb històries, es cerca informació, ...; Bibliopati: racó habilitat per la 
lectura (ombra, coixins, cadires,...); Bibliorelax: racó de biblioteca amb sofà, 
coixins,..; Marató de contes: per Sant Jordi les famílies expliquen contes i històries 
a diferents racons de l’escola; Apadrinament lector: l’alumnat de C. mitjà i C.
superior apadrina un alumne més petit i després de fer-li una entrevista sobre 
interessos, li explica contes cada setmana;  Ajudants de biblioteca; Bibliofamília: 
cada dimarts i dijous després de l’horari escolar les famílies poden anar a fer 
préstec de llibres; Visites a la biblioteca municipal; Alumnat de secundària 
expliquen contes als de primària; Apadrinament de llibres (campanya de l’AFA) les 
famílies apadrinen llibres per anar omplint i renovant la biblioteca;  Col·lecció de 
contes  Nens d’Arreu: contes escrits i il·lustrats per mestres de l’escola on els 
protagonistes viuen en les cultures de procedència dels nens de l’Aldric.  
 

 Què aprenen? 
En relació a  la competència lectora 
 A saber llegir: comprendre textos i interpretar-los (significació del codi alfabètic). 
 A llegir per aprendre: cercar (buscar, seleccionar), tractar (analitzar, interpretar, 

processar), comunicar (crear, compartir, aplicar). De la informació al coneixement. 
 A gaudir de la lectura:  experimentar plaer,  opció d’oci individual (lectura 

silenciosa) o col·lectiu (compartir l’experiència). 
      En relació a  la competència social i personal: 

 A concentrar-se  (atenció  mantinguda),empatitzar (identificació amb  personatges) 
 A ser creatius (interpretació del text en base a motivacions, experiències, …)  
 A construir coneixement  (transformació de la informació en coneixement) 
 A comunicar (ampliació de vocabulari, estructures argumentatives,….) 

 

“Cal llegir amb intensitat, a poc a poc, amb cura, vivint la vida de les paraules” (Gabilondo)
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Com aprenen a l’Aldric? (IV) 

Auxiliar de conversa

S’ha evidenciat que l’escola actual té un repte davant l’aprenentatge de les competències de 

comunicació en llengua anglesa.   

Els nens de l’Aldric, aprenen l’anglès utilitzant diferents estratègies basades en una 

metodologia molt vivencial, i la presencia a les classes d’anglès d’un auxiliar de conversa.  

En aquest Pessics d’Aldric parlarem de l’Auxiliar de conversa (AC).  
 

▪ Què és? És una persona jove, que parla anglès com a primera llengua (nativa) que 

conviu amb l’alumnat i el professorat en tots els espais i moments escolars, i a més, fa 

un reforç de conversa a les classes d’anglès organitzant-se de la següent manera:  

▪ Activitats amb 2 referents d’anglès a l’aula. 

▪ Grups reduïts (4-5 alumnes) on l’auxiliar afavoreix la comunicació oral, a través de 

jocs i dinàmiques. 

▪ Atenció individualitzada, a l’aula, en la correcció d’alguna pronunciació.  
 

▪ Com es desenvolupa? L’AFA, en coordinació amb la mestra d’anglès de l’escola: 

▪ Selecció de l’AC: a través d’una empresa de serveis educatius es selecciona un 

jove universitari que pugui fer d’auxiliar de conversa durant un curs escolar. 

▪ Introducció de l’AC:  l’Escola, a través de l’AFA i juntament amb la mestra d’anglès, 

presenten a l’AC les normes de l’escola, l’horari i les seves tasques.    

▪ Acolliment de l’AC: l’auxiliar de conversa viu amb una família que tingui nens 

escolaritzats a l’escola. La família l’acull, i juntament amb la comissió AC de l’AFA 

l’acompanyen en la seva adaptació a un nova cultura, una nova dinàmica... i li 

faciliten la integració en el municipi. 

▪ Facilitador de l’aprenentatge de l’anglès: durant l’horari escolar, l’AC treballa 

conjuntament amb les mestra d’anglès aportant els següents valors: assessora, 

orienta i aconsella a les mestra d’anglès i proporciona un model de pronunciació 

tant als nens com a la mestra.  

▪ Què aprenen? 

▪ A utilitzar la llengua anglesa amb una persona nadiua que no parla català, creant la 

necessitat real de comunicar-se en anglès i donant un significat a les tasques que 

es fan a l’aula.  

▪ A despertar la curiositat per les diferents cultures de les persones anglòfones. 

▪ A perdre la por a parlar en anglès ja que poden practicar en grup reduït. 
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Com aprenen a l’Aldric? (V) 

Pla de treball

L’Aldric persegueix plantejar entorns i pràctiques educatives i d'aprenentatge que 
afavoreixin els principis d'una escola avançada. Aquest curs introduim a la Primària 
els plans de treball. 
En aquest Pessics d’Aldric parlarem del Pla de Treball (PdT). 
 
Què és?  
És una nova manera de presentar els objectius i continguts a l’alumnat, la mestra 
planifica una sèrie de tasques setmanals i presenta a l’alumnat el temps  que tindrà 
per fer-les. Passat aquest temps, es revisa i es valora conjuntament el treball fet i 
com es continuarà avançant per a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge. 
 
Com és el PdT? 
 Conté activitats de les tres àrees instrumentals: llengua catalana, llengua 

castellana i matemàtiques. 
 Conté un llistat d'hàbits que cal anar assolint. 
 Conté propostes de treball i reptes per casa que  mica a mica s'aniran complicant.  
 Cada activitat s'avalua segons el grau de satisfacció, de dificultat i 

d'aprenentatge. 
 Les activitats poden ser individuals, en parelles o en petit grup. 
 Cada alumne s’organitza el treball com millor li sembla durant les sessions de PdT 

que hi ha al llarg de la setmana. 
 Algunes activitats es presenten amb  diferents nivells de dificultat per tal de 

personalitzar el màxim possible l'aprenentatge i tenir en compte les diferències 
individuals. 
 

Què aprenen? 
 A ser autònoms en el reconeixement del ritme i el temps per a l’aprenentatge. 
 A acceptar un ritme d’aprenentatge individual i a sentir-s’hi còmode. 
 A organitzar el temps del que disposen per tal de finalitzar una tasca. 
 A ser responsables en l’assoliment dels objectius marcats. 
 A ser autocrítics amb l’aportació pròpia en el procés d’aprenentatge. 
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Com aprenen a l’Aldric? (VI) 
Pla de treball per cicles

El Pla de Treball (PT) és una metodologia que afavoreix l’autogestió i l’autocrítica envers el 
procés d’aprenentatge de l’alumnat. Per aquesta raó, a cada cicle es treballa d’una forma 
progressivament més complexa. A més, el PT ofereix, a les famílies, l’oportunitat de 
compartir amb l’escola i el propi alumne aquest procés cap a l’autonomia. 

En aquest Pessics d’Aldric exposem l’Estructura, el Funcionament i Recomanacions per la 
família del Pla de Treball de cada cicle.  

ESTRUCTURA 

El PT planifica setmanalment tres aspectes de l’aprenentatge: Els continguts de les àrees 
instrumentals (català, castellà i matemàtiques), que es concreten en 3 tipus d’activitats: 
Activitats Tradicionals (AT), Activitats Manipulatives (AM) i Activitats Avaluatives (AA), els 
hàbits, i les propostes per casa. 

 

INICIAL - Àrees instrumentals:  AT: escriptura ( dites, dictats, paraules, frases,...), 
traç (lletra lligada), numeració; AM:  reptes, reglets, jocs matemàtics i 
lingüístics; AA: exercicis. 

- Hàbits: treballar concentrat, presentar els treballs polits, ser ordenat. 
- Propostes per casa: exercicis, cerques. 

 
MITJÀ - Àrees instrumentals: AT: explicacions de la mestra, comprensió lectora, 

problemes matemàtics, dictats, operacions, treball de biblioteca; AM:  
reptes, reglets, jocs matemàtics i lingüístics, panell numèric; AA: exercicis, 
treballs, presentacions. 

- Hàbits: treballar concentrat, presentar els treballs polits, ser ordenat, 
respectar els espais de lectura, mantenir l’atenció durant les explicacions. 

- Propostes per casa: exercicis, cerques, reptes setmanals, activitats 
competencials. 

SUPERIOR - Àrees instrumentals: AT: explicacions de la mestra (mini lliçons per 
introduir conceptes nous), correcció d’exercicis , comprensió lectora, 
problemes matemàtics, dictats, operacions, escriptura de textos; AM:  
reptes, reglets, calculadores, estris de mesura,  jocs matemàtics i 
lingüístics, material confeccionat pel propi alumnat; A.A: proves, exercicis, 
treballs, presentacions, targetes autocorregibles; ATIC per reforçar, aclarir 
i/o ampliar conceptes. 

- Hàbits: Organitzar-se  la feina, el material i el temps de treball. 
- Propostes per casa: estudi, exercicis, cerques, experiments, reptes. 
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FUNCIONAMENT  

El PT és sempre setmanal, es lliura el dilluns i s’expliquen les activitats que es faran. 
L’estudiant el desenvolupa, amb certa autonomia, a les hores assignades per PT, excepte les  
propostes per casa que l’alumne s’ha d’organitzar per fer-les a casa. El PT s’individualitza en 
funció del ritme d’aprenentatge. 

INICIAL - Cada setmana l’alumne es fa una autoavaluació de les activitats i l’actitud. 
- El PT es porta a casa el divendres per tal que l’alumnat pugui comentar amb 

la família la feina feta i l’actitud presa envers el PT; el retornen a l’escola el 
dilluns següent.  

MITJÀ - Cada divendres l’alumne fa una autoavaluació de les activitats i l’actitud 
conjuntament amb la mestra. Les mestres li retornen de forma 
individualitzada una avaluació de la seva evolució.  

- El PT es porta a casa els dilluns per ensenyar a les famílies la planificació 
setmanal, i el  divendres per mostrar a les famílies l’autoavaluació que s’ha 
fet del seu propi treball. Es retorna a l’escola el dilluns següent. 

SUPERIOR - Cada setmana l’alumne fa una autoavaluació de les seves activitats i 
actituds. Les Mestres també li retornen setmanalment, i de forma 
individualitzada, una avaluació escrita  de la seva evolució. 

- El PT es porta cada dia a casa, i es retorna complert el dilluns de la setmana 
següent. 

RECOMANACIONS A LES FAMÍLIES  

La família ha d’acompanyar a l’alumne en la gestió del seu propi aprenentatge, des d’una 
perspectiva de l’organització del temps a invertir, i de l’autocrítica del seu propi procés. 

INICIAL - Acompanyar-los en l’organització del temps per fer les propostes per casa. 

 MITJÀ - Acompanyar-los en l’organització del temps per fer les propostes per casa. 
- Reflexionar conjuntament  sobre les tasques del pla de treball a l’aula. 

SUPERIOR - Acompanyar-los en l’organització del temps per fer les propostes per casa. 
- Reflexionar conjuntament  sobre les tasques del pla de treball a l’aula. 
- Revisar la carpeta trimestral del PT per valorar els comentaris de la mestra i 

analitzar conjuntament la capacitat d’autoavaluació i autocrítica de la seva 
tasca acadèmica. 
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Com aprenen a l’Aldric? (VI)  

Avaluació competencial 

L’Aldric ajusta la metodologia, i en conseqüència l’avaluació, al currículum 
competencial que el Departament d’Ensenyament està desenvolupant des del 2015. En 
els darrers Pessics hem parlat de metodologia, i en aquest parlarem d’avaluació. 
 
Què és l’avaluació competencial?  
És una avaluació que ens informa de la capacitat que té l’alumne per fer servir tots els 
coneixements (continguts) a l’hora de resoldre situacions de la seva vida real. Hi ha 
diferents tipus de coneixements: 
 conceptuals (saber): ortografia, polígons, freqüència cardíaca o verb to be  
 procedimentals (saber fer): escriure sense faltes, calcular àrees i superfícies, 

calcular la freqüència cardíaca i introduir el verb to be en una frase 
 actitudinals (saber estar): autoexigència en la correcció ortogràfica, acceptar 

diferents ritmes d’aprenentatge matemàtic, voluntat per persistir en la millora de la 
freqüència cardíaca, esforçar-se per aprendre un idioma nou  

Les situacions que es plantegen, corresponen a un àmbit (lingüístic, matemàtic, medi, 
artístic, educació física, i educació en valors): anar a comprar, escriure una carta per 
fer un requeriment a una institució, mantenir una freqüència cardíaca saludable mentre 
correm, entendre les instruccions en anglès d’un aparell nou que hem comprat. 
 
Com és el l’avaluació competencial? 
 Planteja problemes concrets, però complexos i globals, que cal resoldre mobilitzant 

i transferint tots els coneixements. 
 Comparteix expectatives d’aprenentatge (objectius) i indicadors (criteris 

d’avaluació) amb l’alumnat. 
 Dialoga sobre els resultats de l’avaluació per reconèixer els errors i entendre’ls com 

oportunitat de millora. 
 Fa partícip a l’alumne: autoavaluació (alumne s’avalua a si mateix), coavaluació 

(alumnes s’avaluen entre ells) i heteroavaluació (mestre avalua)  
 L’avaluació és un procés per aprendre i la qualificació (nota) l’equivalència del que 

sap en un moment concret. 
 Utilitza diferents activitats: exposicions, exàmens, debats, reptes, projectes... i  

instruments d’avaluació molt diversos: rúbriques, portafolis, base d’orientació,... 
 

Què aprenen? 
 A ser autocrítics amb el que saben i el que queda per aprendre. 

 A gestionar les emocions vinculades al procés d’aprenentatge. 

 A comprendre que les situacions reals són complexes i cal resoldre-les des de 
coneixements molt diversos que cal saber, saber aplicar i fer-ho amb ètica. 

       http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/info-primaria.pdf 


