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ACCIONS
- Completar la nostra transformació com a centre
(Infantil, Primària i Secundària) creant una forta xarxa
interna (CEE Ca n'Oriol, Casal, Menjador, CAD, AMPA...).
- Obrir-se com a comunitat per integrar i integrar-se en
un ampli territori i xarxa més àmplia, fent de
dinamitzadors o sumant-nos a diferents propostes (pati
obert amb mirada coeducativa, aprenentatge d'àrab i
francès...).
 

Volem millorar les opcions reals del nostre alumnat
eliminant barreres i creant multioportunitats. Ho volem
fer amb ells i des de les seves il·lusions i necessitats.

Què volem?
Orientar i acompanyar el desenvolupament de competències

per a la vida, personalitzant els contextos i situacions
d'aprenentatge, connectant amb els interessos de l’alumnat i

fent visibles i importants els recursos de l’entorn.
 

Com ho farem?  
- Continuant amb la tasca de centre de crear, repensar,

reorganitzar...contextos d’activitat enriquits, 
diversificats, de qualitat i d'indagació vers l'entorn.

 - Convertint-nos en node i seu de recursos “dins/fora”, 
així com espai de mostra i aplicació d'allò après. 

- Apropant a les famílies la idea d’una educació a temps
complert aprofitant la motivació i interessos dels infants.

- Organitzant el temps lectiu per obrir espais i incloure
activitats valuoses i pròpies de l’entorn 

que enriqueixin l'aprenentatge. 
 

Per què ho volem? 
Per activar l’alumnat cap a l’entorn ja que 

considerem aquest font i destí del seu aprenentatge.

Volem...
-  Conèixer les inquietuds i referents de l'alumnat per
construir referències compartides. 
- Crear situacions d’experiència per descobrir talents i fer
recorreguts vitals d'èxit.
- Atraure les famílies per participar en una proposta 360º i
incloure els trets del context com a força-motor.
- Reconèixer talents nous de l’entorn que sumin en un
projecte ampli, real, connectat i ajustable a tothom sense
renunciar a expectatives altes també per a tothom.
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A nivell intern  
Continuar creant propostes globalitzades, indagadores,

que connectin amb les que provenen de l’entorn.
Continuar dotant les propostes d'impacte social:

coeducació, la perspectiva inclusiva, pensament crític i
curós (Filosofia) i treball actiu els drets d'infants i joves.  

 
A nivell extern 

Fer un treball intern i extern compartit: codocència,
cotutoria, evolucionant cap a l'heterodocència.

Donar resposta a les necessitats de l’entorn 
usant els recursos del mateix.

Experimentar vincles estrets que ajudin en el
desenvolupament d’una identitat pròpia i col·lectiva fent.
Definir estructures organitzatives i de gestió internes

diferents, posades al servei del propòsit 
de forma estable i connectada.

Establir franges horàries complementàries d’activitat,
seqüenciar les propostes, integrar-les al projecte i

coordinar aspectes amb els serveis
 que treballen amb nosaltres. 

Convertir el Consell dels Infants i Joves en motor de
transformació, acompanyat en una comissió mixta que

representi tots els agents.
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