Connectar, integrar i enriquir
els temps i espais lectius i no lectius
des del centre educatiu
Aquest quadre ens ha d’ajudar a detectar quines són les fortaleses del nostre projecte així com les oportunitats de millora en relació a l’eix de pràctiques que
Connecten, integren i enriqueixen els temps i espais lectius i no lectius des del centre educatiu. Considerem fortaleses aquelles accions que ja tenim treballades
o bé consolidades. Considerem com a oportunitat de millora una acció que cal incorporar, millorar o repensar per tal que respongui de manera més contundent i clara els
objectes que ens plantegem.
Nom del centre educatiu:

La durada i alternança de les activitats, i la seva
distribució al llarg de la jornada, s’intercala amb
descansos i espais per l’alimentació
que són
apropiades a les edats de l’alumnat.
La distribució i durada de les activitats no és
homogènia sinó que s’adapta als objectius pedagògics
del centre i a cada etapa educativa.
Vetllem pel valor pedagògic i l’alineació amb el
projecte educatiu de les activitats no lectives del
centre, de l’espai d’ acollida i de l’espai del migdia.
Les
activitats
educatives
que
realitzem
en
col·laboració amb altres centres, entitats i
equipaments, es dissenyen en coordinació amb els
nostres objectius pedagògics.
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Es tracta d’un aspecte que ja
estem
fent
i
que
està
consolidat

Es un aspecte que ja estem fent
però que potser cal repensar o
millorar

Es un aspecte que no estem fent i que
creiem que ajudaria al nostre projecte

Connectar, integrar i enriquir
els temps i espais lectius i no lectius
des del centre educatiu
El nostre horari lectiu inclou activitats realitzades en
col·laboració amb l’entorn
Al centre hi ha una persona responsable de la
coordinació de les activitats lectives i no lectives
Disposem d’espais de trobada suficients per a la
coordinació i el treball conjunt entre docents i
educadors i professionals externs amb els que
col·labora el centre.
Des del centre hem pres mesures per garantir l’accés
equitatiu a les activitats educatives (lectives i no
lectives) realitzades en el marc del projecte centre.
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