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PROJECTES I PLANS D’INNOVACIÓ 

 

Els Plans que actualment l’Escola porta a terme són: 

 Acord de Coresponsabilitat. 
 
Altres Plans que perduren:  

 Projecte de socialització i reutilització de llibres de text.  

 Pla Experimental de Llengües Estrangeres (PELE) 

 Projecte de Biblioteca escolar 

 

1) Acord de Coresponsabilitat. 

Aquest curs hem signat aquest acord que prové de la finalització del Pla 
d’Autonomia de Centres que vam iniciar el curs 2007. Aquest Acord té una durada 
de 4 cursos. Els objectius proposats són aquests dos: 

 Millora dels resultats acadèmics, i 

 Millora de la cohesió social. 

Aquests dos objectius es concreten en un seguit d’estratègies i activitats 
encaminades al seu assoliment. Aquest projecte compta amb la supervisió i 
valoració anual del Departament d’Educació. 

 

2) Projecte de socialització i reutilització de llibres de text.  

L'ús compartit i la reutilització dels llibres de text contribueixen al foment de l'equitat i 
fan vius, entre l'alumnat i les seves famílies, valors com ara la coresponsabilitat i la 
solidaritat.  
 
A més, la cura dels llibres i del material didàctic d'ús comú i la seva conservació per 
a una reutilització posterior suposa un estalvi econòmic per a les famílies i 
aprofundeix en la idea de societat sostenible. 
 
Els objectius establerts són:  
 

 Reduir significativament la despesa familiar en concepte de llibres de text i material didàctic 
complementari, rendibilitzant els costos. 

 Introduir d’una manera pràctica en l’educació dels nens i nenes valors com:  
o el saber compartir, la solidaritat, la igualtat, el respecte al bé comú, la responsabilitat i 

la cura dels materials comunitaris, la cultura del reciclatge i la reutilització dels 
recursos, el consum racional i sostenible, i l’estalvi ecològic i econòmic 

 Afavorir la cohesió social i l’equitat educativa, garantint la igualtat d’oportunitats en les 
condicions d’escolarització a tot l’alumnat. 

 Fomentar la cooperació i col·laboració entre els estaments de la comunitat educativa: 
alumnat, famílies i professorat. 

 Fomentar la solidaritat i la integració entre famílies a través de la participació d’un projecte 
comú. 
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 Millorar quantitativament i qualitativa els recursos didàctics disponibles al centre. 

 

3) Pla Experimental de Llengües Estrangeres (PELE) 

El curs 2009-2010 varem iniciar aquest projecte que té per objectiu i finalitat última 
aprofundir i millorar les habilitats orals, en anglès, dels nostres alumnes. 

Amb aquesta finalitat de les tres sessions de llengua anglesa que tenen a la 
setmana, una es realitza en grup petit per millorar aquesta part important de 
l’aprenentatge. 

4) Projecte de Biblioteca escolar ‘puntedu’. 

Hem finalitzat el projecte, però seguim mantenint i treballant amb el mateix esperit 
que ens va animar a iniciar-lo. Els objectius que ens varem proposar i que mantenim 
vigents són:  
 

 Donar a conèixer a tots els alumnes de l’escola : La biblioteca del centre i la seva Catalogació 
(Programa Pèrgam, actualment, després serà l’e-pergam), per a facilitar l’accés a les fonts 
bibliogràfiques. 

 Facilitar als mestres un coneixement de la bibliografia de què es disposa, i sobre la qual 
l’alumnat haurà de treballar, com també una visió més àmplia dels temes i la seva adequació 
als diferents nivells. 

 Ajudar a desenvolupar gustos i afeccions literàries. 

 Promocionar la lectura amb funcions tant d’aprenentatge com purament lúdiques. 

 Constituir una ‘xarxa de col·laboració’, connectant amb les escoles del nostre entorn (Barri 
Gaudí) : Llar d’Infants “La Ginesta”, Escola Ciutat de Reus, Institut Gaudí , o de la zona 
escolar: Escola Alberich i Casas. També amb el CRP del Baix Camp, la Biblioteca del Centre 
Cívic, i la Biblioteca Pública “Xavier Amorós” de la nostra ciutat.  

 Crear i fomentar en els alumnes l’hàbit i el gust per la lectura, d’aprendre i utilitzar les 
biblioteques al llarg de la seva vida.  

 Ensenyar als alumnes les habilitats per avaluar i utilitzar la informació en qualsevol suport, 
format o medi, tenint en compte totes les formes de comunicació (mediateca). 

 Organitzar activitats que afavoreixin la presa de consciència i la sensibilització cultural i social 
en el món literari (Animació a la lectura). 

 Promoure la lectura i també els recursos i serveis de la biblioteca escolar, dins i fora de la 
comunitat educativa. 

  Crear activitats a la biblioteca en les quals hi puguin participar les famílies. (Explicació de 
contes per part dels pares, mares, avis, mestres. Lectures en veu alta, etc.). 

 

 

 

 
 
 


