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TEXT INTRODUCTORI
"Els xiquets vénen en mides, pesos i colors assortits. Se'ls troba en qualsevol lloc:
sobre, sota, dins, grimpant, penjant, corrent, botant. Les mares els adoren, els germans
grans els toleren, els adults els desconeixen i ells es protegeixen.
Un xiquet és la veritat amb la cara bruta, la saviesa amb els cabells despentinats,
l'esperança en el futur amb una granota a la butxaca. Un nen té la gana d'un cavall, la
digestió d'un empassa espases, l'energia d'una bomba atòmica, la curiositat d'un gat,
els pulmons d'un dictador, la imaginació de Jules Verne, la timidesa d'una violeta,
l'audàcia d’un parany d'acer, l'entusiasme d'un triquitraque i quan fa alguna cosa, té cinc
polzes a cada mà.
Li encisen els dolços, les navalles, les serres, els pals, les pedres, la sorra, el nadal,
els llibres amb làmines, el nen dels veïns, el camp, l'aigua (en el seu estat natural), els
animals grans, papà, mamà, els trens, els canells i els diumenges al matí. Li desagraden
les visites, la doctrina, el col·legi, els llibres sense làmines, els perruquers, els abrics,
rentar-se el cap, els adults i l'hora d'anar a dormir.
Ningú més s'aixeca tan d'hora, ni s'asseu a menjar tan tard, ningú més pot
embotir-se en la butxaca: una fruita mossegada, mig metre de cordill, dos caramels, una
moneda, una pedra, una flor, un insecte, un tros de substància desconeguda i un autèntic
anell supersònic en clau amb un compartiment secret.
Un xiquet és una criatura màgica. Vostès poden tancar-li la porta de l’habitació
on guarden les eines, però no poden tancar-li la porta dels seus cors. Poden fer-lo fora
del seu estudi, però no poden tancar-li la porta de la seua ment. Tot el poder es rendeix
davant seu. Ell és el carceller, el cap i l'amo... Però quan vostès arriben a casa amb les
seues esperances i ambicions fetes trossos, ell pot posar-hi remei tot amb dues paraules
màgiques: Hola papis!

ALAN BECK

3

BREU DESCRIPCIÓ DEL CENTRE
Escuela2 és un centre concertat que acull les etapes d’Infantil, Primària i Secundària.
Actualment en procés de desdoblament d’una segona línia, l’etapa d’Infantil ha acabat ja el seu
procés de desdoblament. En l’actualitat tenim 445 alumnes dels 3 als 16 anys. Som cooperativa
des de 1983, formada per més de 35 socis entre professors i personal de serveis. El
desdoblament suposa també un augment en el personal de treballadors en l’escola i, per
conseqüència, en el número de socis que aniran entrant en la cooperativa en els pròxims anys.
A açò se li suma el moment circumstancial en el que es troba la cooperativa degut a les
jubilacions de les persones que iniciaren el projecte escolar. El procés de desdoblament de línia
va acompanyat de l’ampliació de l’estructura amb un projecte de construcció. El projecte s’ha
portat a terme en la seua primera fase durant el curs 19-20 amb un bloc habilitat per a Infantil i
un gimnàs. L’objectiu és que passe a ser un centre de doble línia, amb 25 alumnes en les aules
d’Infantil i Primària i 30 en Secundària.
Actualment, Escuela 2 conta amb ensenyament en Educació Infantil amb 150 alumnes,
Educació Primària amb 175 alumnes i Educació Secundària amb 120 alumnes. L’escola conta
amb dues aules específiques d’autisme, una altra aula específica de psíquics moderats, i dues
aules de recolzament a la integració, també concertades.
Les característiques del rojecte Educatiu de Centre o PEC són unes de les raons per les
quals es defineix com una escola inclusiva, compromesa amb l’educació integral de l’alumnat a
nivell acadèmic, personal i social, preparant-lo per a participar en la societat de manera crítica,
compromesa i creativa. Altre dels aspectes que caracteritza a Escuela2 és que som una escola
laica que educa en els drets humans, en l’assumpció de la diversitat i en els valors ètics i no
sexistes.
Com a serveis i instal·lacions podem destacar:
















Transport amb una línia de bus València-La Canyada.
Menjador amb cuina pròpia i menú vegetarià. Atenció a intol·leràncies i al·lèrgies.
Departament d’Orientació, Assessorament i orientació a alumnes i famílies.
Escola Matinera oberta a partir de les 8:00am, activitats extraescolars i escola d’estiu.
Projecte d’oci i temps lliure. Pati inclusiu.
Escola esportiva
Pissarres digitals, ordinadors i projectors en totes les aules, 3 mobles mòbils amb trenta
portàtils i activitats TIC per a capacitar l’alumnat a ser usuaris crítics i eficaços en les noves
formes d’accés al coneixement.
Biblioteca Escolar amb una gestió compartida amb famílies en préstecs de llibres i
funcionament, amb tallers i conta contes.
Aula de Plàstica i Tecnologia amb forn de ceràmica.
Aula de Música.
Laboratori.
Pistes esportives.
Gimnàs.
Tallers alternatius de teatre, musicoteràpia ioga, cuina, natació i hort organitzats per
l’alumnat NEAE.
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Cooperatives d’alumnes.

HISTÒRIA DEL CENTRE

Al llarg del temps són moltes les teories de l’aprenentatge que han anat sorgint i
orientant a l’escola com a institució i protagonista social en la seua tasca d’educar.
A finals del segle XIX sorgeix un moviment pedagògic anomenat “Escola Nova” que
critica l’escola tradicional del moment (i que després va seguir durant bona part
del segle XX). Criticava el paper del professor/a, la manca d’interactivitat, el
formalisme, la importància de la memorització (contrària a la construcció o la
significativitat), la competència entre l’alumnat i, sobretot, l’autoritarisme del mestre.
Proposava un alumnat actiu, que poguera treballar dins de l’aula els seus propis
interessos com a persona i com a xiquet. Va ser època on diferents autors cercaren un
nou ensenyament que fóra actiu, que preparara per a la vida real i que partira dels
interessos reals del xiquet/a. En Espanya aquestes idees es posaren en pràctica en la
segona república de la mà de la Institució Lliure d’Ensenyament.
En la transició, i amb la recuperació de la democràcia al nostre país, sorgiren amb força
moviments de renovació pedagògica que, reprenent els principis de l’escola Nova,
defengueren i impulsaren amb força la necessitat de canvis en la institució escolar.

Dins d’aquest moviment, apareixen les primeres escoles cooperatives i amb elles
Escuela 2.
Defensar i posar en marxa aquestes idees va suposar en el seu moment, reptes
importants: enfrontar-se a l’administració educativa, convèncer a les primeres famílies
que confiaren en Escuela 2 com un projecte alternatiu i transgressor, que l’experiment
era capaç de donar bons resultats, i per altra banda, posar en marxa un nou model
d’empresa, basat en els principis d’economia social “La cooperativa”.
El pas del temps i el desenvolupament del país, vingueren a donar-nos la raó, i
arreplegaren en les seues lleis, els principis i pràctiques educatives que en les nostres
aules eren ja habituals.

Amb l’eixida de les primeres promocions, s’aclariren incerteses i temors, contemplant
amb satisfacció, com aquells xiquets i xiquetes, que consideràvem el nostre tresor, que
havíem vist créixer dia a dia, i que havien format part de les nostres vides durant anys,
eren capaços de volar sols i estaven preparats i madurs per a enfrontar-se amb èxit a
la següent etapa en les seues vides.
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CREIXENT JUNTS, EN ESCUELA 2 “L’ACCIÓ TUTORIAL” ELEMENT ESSENCIAL EN EL
DESENVOLUPAMENT AFECTIU I INTEL·LECTUAL DE L’ALUMNAT.
L’ACCIÓ TUTORIAL, INCLUSIÓ EDUCATIVA I FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA
La nostra acció tutorial se centra en proporcionar a l'alumnat les ajudes necessàries per
a optimitzar el seu procés de desenvolupament integral com a persona. La nostra acció tutorial
necessita de tots els agents educatius implicats pares, mares, professorat, alumnes... Sessions
setmanals de tutoria grupal on es millora la convivència de l'alumnat, i es fomenten actituds de
cooperació, participació i tolerància.
Els tutors/es com a principal referent per a l'alumnat, des del seu coneixement proper i
total implicació, assumeixen la responsabilitat d'acompanyar l'alumnat en el descobriment,
l'enteniment i la construcció de la seva visió del món que els envolta.
A l'inici de curs i partint d'un model general d'escola, on estan recollits els objectius
generals i seqüenciats per etapes, cada tutor revisa, i l'adapta a les necessitats individuals i del
grup. Aquest treball es realitza conjuntament entre el Departament d'Orientació i els professors
que intervenen en el grup. Els temes abordats des de l'acció tutorial inclouen l'orientació
professional, informació acadèmica, desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge, atenció a
la diversitat, desenvolupament personal i social, participació i normes de convivència. Les tres
etapes treballen a partir d’un fil conductor base que és el conegut com “dado PAT”, que assegura
la intervenció en sis línies fonamentals: autoconeixement, salut integral, identitat pròpia,
estratègies
d’aprenentatge,
presa
de
decisions
i
socialització.
Per al desenvolupament d'aquesta acció tutorial, comptem amb la col·laboració de la resta
d'agents educatius, especialment les famílies, amb elles ens reunim un mínim de dues vegades
anuals
a
nivell
individual
i
tres
a
nivell
de
grup
classe.
Durant el curs, el Departament d'Orientació planifica i realitza, al costat dels tutors/es i les
pròpies famílies reunions d'escola de pares/mares. En elles s'aborden temes d'orientació i
formació a les famílies.

“CON TU QUIERO Y CON MI PUEDO.”
Ens
recolzem
en
pràctiques
d’aprenentatge cooperatiu. On el valor
de l’èxit personal, depèn de l’èxit del
grup contant amb les aportacions de
tots i totes i l’ajuda entre iguals.

Una escola per a
TOTS I TOTES, on
aprenem i ensenyem
junts sabent que som
diferents.

SUMANT ESFORÇOS.
Necessitem
de
la
implicació
i
participació de tots i totes en el projecte
(famílies, alumnat, docents i PAS)
Els òrgans principals de participació per dur a terme de la manera més completa possible
aquesta acció tutorial són: Consell de Dinosaures amb alumnat d'Infantil, Consell d'Ancians amb
alumnat de Primària i Consell Gent Ze amb alumnat de Secundària. Els tres són òrgans col·legiats
que funcionen en l'àmbit diari de l'escola, aglutina alumnes, professors/es i al personal que està
cada dia a l'escola. Es tracta d'aconseguir que els xiquets i xiquetes participen al màxim en el
desenvolupament de la vida quotidiana de l'escola.
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El seu funcionament és el següent: cada consell es reuneix quinzenalment; l'alumnat
que acudeix, segons les necessitats, pot canviar trimestralment o ser rotatiu; en ells es parlen
temes de convivència, normes de jardí, festes ... Tot dins de l'horari lectiu.
Quan parlem de participació hem d'entendre coses diferents dins de la mateixa idea. En
una escola com la nostra, en cadascun dels grups de les tres etapes, hi ha una diferència més
que notable pel que fa a les possibilitats de participació dels xiquets/es. No són comparables els
àmbits de participació.
Un xiquet/a d'escoleta difícilment podrà parlar de l'organització del menjador o del
repartiment dels espais del jardí, en canvi sí que pot parlar sobre si es pot o no eixir de l'escola i
per què.
Si a nivell "comunitari", el Consell Escolar és el màxim òrgan de govern de l’escola, a
nivell quotidià és el Gran Consell qui té aquesta autoritat.
El Gran Consell està format pels tres consells descrits anteriorment i sol reunir-se
diverses vegades a l'any. Hi ha representació d'alumnes, professors/es i personal de serveis.
Aquest òrgan funciona programant, estudiant i organitzant les tasques que tenen
encomanades per la seva pròpia naturalesa:
* Analitza les diferents possibilitats de
funcionament i organització del mateix.
* Col·labora en l'organització i posada en
marxa de les diferents celebracions.
* Discuteix sobre els espais del jardí i la seva
utilització, així com dels possibles conflictes
entre xics i xiques de diferents edats.
* Valora, en la mesura que pot, l'oferta
metodològica emprada pels professors en
cadascuna de les seves aules.
* Tracta tots aquells temes relatius a la convivència i als conflictes d'ordre personal i/o
grupal.
* S'encarrega de vetllar per l'estat d'higiene de les diferents dependències de l'escola.
D'altra banda, el Consell Escolar està format per 2 representants de l'alumnat i 4
representants de les famílies, un d'ells representant a l'AMPA. No obstant això solen assistir més
pares i mares així com més alumnat, ja que l'objectiu és augmentar la participació i arribar a
consensos, no votar les decisions on una part quede en desacord.
També en l’àmbit de la participació i de la convivència en particular, l’escola disposa
d’una comissió de convivència coneguda pel nom d’observatori de la convivència. Aquesta està
formada per famílies, alumnes del 2n tricicle de Primària i de Secundària (es coordinen amb els
òrgans de participació), una persona del Departament d’Orientació, una d’administració i serveis
i la direcció de l’escola. L’objectiu és vetlar pel compliment i ús del pla de convivència i generar
ferramentes i dinamitzar activitats que faciliten la convivència entre tota la comunitat educativa.
De manera general l’escola està oberta a la participació de les famílies, més enllà del
que són els òrgans de participació anteriorment descrits. Les famílies vehiculitzen tallers,
intervenen en corros, contacontes, fan xarrades temàtiques, sumen a algun projecte específic,
etc.
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ESCOLA CREATIVA I INNOVADORA. Entenem la innovació com a procés continu que
des del coneixement generat per la investigació i la pràctica educativa anticipe de
forma creativa les futures necessitats.
TRACTAMENT DE LA CREATIVITAT I LA INNOVACIÓ
Des de diferents àmbits treballem la creativitat com a capacitat, concebent el
desenvolupament de la imaginació en la recerca de solucions i respostes alternatives i originals.
L'expressió creativa representa un espai privilegiat i irrenunciable per a la formació de
persones íntegres i equilibrades. Les manifestacions artístiques, en qualsevol de les seues
formes (teatral, plàstica-pictòrica, cinematogràfica, musical…) són considerades en l’escola en
tant que possibiliten i acosten l’alumnat a una formació personal i d’autoconeixement.
Els nostres mètodes estan assentats en la Pedagogia Constructivista, basada en
l'aprenentatge significatiu i rellevant, reconstruint el coneixement des de l'experimentació,
sobre els coneixements previs. Metodologies vives i actives que respecten els ritmes dels
alumnes, on el xiquet i xiqueta aprèn a aprendre, desenvolupa la creativitat, la iniciativa personal
i la intel·ligència emocional i social gràcies a que els processos d’aprenentatge es donen en
contextos reals i a través de l’experimentació i la resolució de problemes de la vida pràctica.
L’escola, a la vegada, beu de diferents referents educatius que pertanyen a un tipus
d’escola viva, creativa, significativa, dinàmica. Materials Montessori, d’elaboració pròpia, per
aconseguir donar resposta a les necessitats individuals dels alumnes.

PROJECTE D’ESCOLA MÉS ENLLÀ DE L’ART
És un projecte global de l'escola en el qual totes les etapes treballen al voltant d'un
mateix tema, que abasta moltes qüestions curriculars a tots els nivells i matèries. A partir de la
proposta es van desenvolupant diferents línies d'acció amb la participació de tota la comunitat
escolar. En aquest sentit Escuela 2 ha apostat des de sempre per l'art com a instrument per al
desenvolupament de les competències personals, més enllà del que entenem per educació
artística. Donem continuïtat a un Projecte al voltant de l'Art abstracte a partir de l'exposició en
un museu d'art modern.
La metodologia que concretem pretén treballar a partir de l'educació artística, i més
concretament una mostra d'art contemporani, la interacció amb l'art com a mitjà d'expansió
del coneixement i de comprensió de la nostra realitat humana. El Projecte comença sempre al
setembre de cada curs amb una visita per a tot l'equip docent al museu. L'experiència serveix
com a model de com treballar i reflexionar al voltant de la visita que després realitzarem amb
l'alumnat a l'inici del curs escolar. L'alumnat visita aquesta exposició de la mà del tutor/a i
partir de les vivències personals i de la pròpia visita sorgeix el projecte de cada curs. Després
de la visita al museu, cada classe desenvolupa un mapa conceptual des d'on parteixen les línies
de treball i que ha estat viu fins al final sent el fil conductor de l'activitat de cada aula. És a dir,
en primer lloc es realitza una visita inicial del professorat, per després visitar el museu tots
junts, i a partir d'ací que l'alumnat desenvolupe part del seu currículum partint d'aquesta
experiència.
Cada nivell educatiu, partint de la mateixa exposició, desenvoluparà un projecte
diferent que partirà de l'enteniment que individualment cada alumne/a i en una posada en
comú posterior amb el seu grup haja connectat de l'exposició amb la seva experiència vital.
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Aquest Projecte d'escola té la finalitat d'analitzar i treballar l'educació des de perspectives
diverses, i en concret mitjançant el vessant artístic, recolzant-nos en institucions culturals
públiques.
Durant la realització de cada projecte el paper del tutor és el de guia o orientador,
realitzant el projecte junts, alumnat i professorat com a equip, i no sota unes directrius. Es
parteix de la idea de què les coses no estan bé o mal fetes, sinó que cal llançar-se a aconseguirles, partint de la idea que jugar, gaudir, eixir no està renyit amb aprendre. A més de que és
molt important realitzar projectes en col·laboració amb museus de la comunitat i aprendre
fora de l'escola, ja que realitzar un aprenentatge globalitzador partint d'experiències properes i
persones sempre aporta un aprenentatge significatiu, més útil per a la vida real i motivador. El
projecte té una gran projecció a nivell curricular, dóna la possibilitat de treballar de manera
interdisciplinària diferents aspectes curriculars de diferents matèries. Per ampli que siga el
tema del qual es parteix, pot adaptar-se a qualsevol edat i pot abastar aspectes a treballar de
qualsevol nivell i matèria. En aquest sentit és molt important el paper de guia del docent. És un
mètode inclusiu i que atén a la diversitat que hi ha al centre, una mateixa classe pot estar
treballant al voltant del mateix amb diferents nivells i ritmes i també en una mateixa classe es
poden treballar i investigar temàtiques diferents.
Alguns aspectes bàsics que es desenvolupen al projecte de manera reeixida podem
destacar:
 El canvi en el rol del docent, no tant com a director sinó com a acompanyant en el
procés d'aprenentatge dels alumnes.
 El confiar en la motivació i les inquietuds dels alumnes per arribar a llocs partint d’ells
mateixos i, a partir d’ahí, arribar als aprenentatges.
 El convenciment de què jugar i gaudir no està renyit amb aprendre.
 L’acostament de l’alumne i les famílies en el museu, saber que és un recurs d’on els
aprenentatges poden partir.
 La concepció de que l’art, entès des de la globalitat i no des de la disciplina plàstica
únicament, ofereix possibilitats impensables i desenvolupa persones flexibles
individualment i amb els canvis socials.
 Les possibilitats que ofereix fer un treball col·laboratiu que implica i obre a la
participació de tota la comunitat escolar.
 El treball significatiu és més motivador i la motivació és un motor indispensable per a
aprendre.
 L’atenció a la diversitat està assegurada, s’adapta a qualsevol edat i permet
l’aprenentatge i desenvolupament des de les característiques individuals de cadascun.
En resum, aquesta experiència ens ha donat l’oportunitat de contactar amb diferents
museus de la ciutat i ens dóna l’oportunitat de continuar treballant en col·laboració en el futur,
exposant el procés de treball de tot el curs en el propi museu, realitzant unes jornades molt
motivadores per a la nostra comunitat. Ja que ens hem enriquit des de l’exposició dels
alumnes al museu i les interpretacions que els alumnes feren de cadascuna de les sales que
visitaren en l’exposició.
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ESCOLA DEMOCRÀTICA I LAICA QUE DESENVOLUPA UN MODEL DE GESTIÓ
PARTICIPATIVA I COMPROMESA AMB UNA SOCIETAT MÉS JUSTA I SOSTENIBLE.
PRINCIPIS COOPERATUS
Els nostres alumnes creixen a partir d'experiències de participació des que entren a
l'escola. El corro en Infantil és la primera, on poden explicar les seves vivències i expressar les
seves opinions; més endavant, a Primària i Secundària, a més en les assemblees de classe
sorgiran les propostes que portaran al "Consell d'Ancians" i "Gente Ze", els seus òrgans de
representació, des d'on s'articula la seva organització per assumir responsabilitats d'Escola,
regulant l'ús d’espais i decidint en temes de Convivència.
Compromesa amb els valors democràtics, Escuela 2 educa en valors humanistes i
universals, en la pluralitat, en el respecte als drets humans, en l'assumpció de la diferència i de
la diversitat, en valors ètics i no sexistes ... fomenta la participació de les famílies, que compten
amb espais propis de participació, la seva opinió i implicació és imprescindible, en les reunions,
en els projectes familiars, en les festes, en els intercanvis ... en la gestió de la biblioteca ... a
l'AMPA, en el Consell Escolar, etc.
La nostra pràctica educativa pretén dia a dia desenvolupar hàbits i generar consciència
i compromís per construir un nou estil de vida, participant en la tasca complexa i solidària de
millorar
les
relacions
entre
la
humanitat
i
el
seu
medi.

ESCOLA BASADA EN LA COOPERACIÓ, L'AJUDA MÚTUA I EL TREBALL EN EQUIP.
Ser cooperativa suposa la gestió col·lectiva dels recursos, a través de la participació
igualitària, el compromís amb els principis del cooperativisme i la implicació de tots en el
projecte educatiu. Principis als quals s’acosten els alumnes de Secundària amb la creació de les
cooperatives escolars.
Escuela 2 des de les seues vivències diàries pretén ser el marc ideal sobre el qual
aprendre a conviure, tots junts, els mestres i les mestres, els xiquets i les xiquetes i també les
famílies, integrant a la resta del personal d'administració i serveis, formant una "Comunitat
Educativa" en la qual ens ajudem els uns als altres.
Utilitzem la metodologia d'aprenentatge cooperatiu com a eina bàsica, a través de la
qual desenvolupem gran part dels nostres projectes i activitats, com els "projectes familiars" on
els pares i mares treballen amb els seus fills un projecte que després presenten a la resta de la
classe.
El valor de la Intercooperació es vehicula a través de les relacions amb altres centres
educatius en diferents àmbits i fòrums i en la implicació en el desenvolupament de programes
d'àmbit local i internacional. Cal fer especial èmfasi en la nostra pertinença al grup educatiu
cooperatiu "Akoe Educació", així com la pertinença a la UCEV (Unió de Cooperatives
d’Ensenyament Valencianes).
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ESCOLA INCLUSIVA QUE ARREPLEGA A TOTS I TOTES I RESPECTA LA IGUALTAT
D’OPORTUNITATS. El compromís per una escola inclusiva que acull a tots i totes i
s’enriqueix de la seua diversitat, ens ha portat des del principi a atendre de forma
ordinària a un número significatiu d’alumnes amb necessitats educatives especials.
PRINCIPIS D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA AMB METODOLOGIES INCLUSIVES
En l'actualitat comptem amb els recursos que generen tres unitats específiques. El
treball específic amb els alumnes NEEA ens ha portat a la recerca d'alternatives organitzatives
que ens permeten disminuir ràtios en alguns moments i organitzar els alumnes amb flexibilitat,
investigant al mateix temps en metodologies facilitadores d'accés al currículum, millorant en la
qualitat i en la diversitat de respostes per a tots / es.
El funcionament principal per poder realitzar aquest tipus d'inclusió és la metodologia
duta a terme a tot el centre amb els projectes, els ambients, la lliure circulació, diferents
tècniques d'aprenentatge cooperatiu, racons, tallers ... ja que com explicarem més endavant
deixa cabuda al ritme de desenvolupament individual. Tots els casos de NEAE estan inclosos dins
les aules ordinàries, amb modalitat combinada, és a dir, en diferents moments són atesos fora
per participar d’alguns tallers i gabinets específics, segons les necessitats individuals de
cadascun. Els/les mestres han de tenir una certa flexibilitat a l'hora de programar, presentar i
avaluar aquesta programació. En els gabinets romanen sempre les mestres de Pedagogia
Terapèutica, des d'on es realitza treball específic amb els xiquets i xiquetes segons necessitats i
horaris i on un/a pot acudir si té una crisi en qualsevol moment, és una aula oberta per a tots
durant tot l'horari lectiu. Finalment, les educadores realitzen el seu treball a les aules ordinàries
(docència compartida), donant suport als tutors/es i especialistes en les activitats, posant en
marxa, cada vegada de manera més generalitzada, la docència compartida. També, un dels
aspectes més importants d'aquestes metodologies és la gran quantitat de material manipulatiu
i adaptable als diferents ritmes i nivells de cada alumne/a, amb l'objectiu de millorar
l'aprenentatge autònom i augmentar les seves capacitats.
Escuela 2 des dels seus inicis es va comprometre amb el principi de normalització
educativa i va escolaritzar a alumnat de diferents necessitats educatives, defensant i compartint
amb les famílies, el dret a que els seus fills amb alguna discapacitat s'escolaritzaren amb els seus
germans o amics.
Aquest repte va ser assumit per tota la Comunitat Educativa i va suposar un procés
d'enriquiment ideològic i d'experiència compartida. Va generar un canvi de mentalitat, actitud i
valors, que ens van portar al reconeixement global dels beneficis educatius que aportava per a
tothom.
Això es pot visionar en què tot el personal del centre, no només docent, sinó de neteja,
cuina, jardí o secretaria, pot i ha d'educar a tot l'alumnat. Ensenyant formes de convivència i
normes de conducta en els diferents espais del centre.
La necessitat ens porta de forma contínua a buscar noves formes organitzatives i
flexibles que facilitaran i garantiran l'atenció de tot l'alumnat. Ens fa mirar amb lupa el
currículum, a incorporar i inventar recursos, per generar els canvis necessaris en les nostres
pràctiques educatives amb l'objectiu que puga beneficiar-se la totalitat de l'alumnat.
Des de sempre en Escuela 2 hem sigut flexibles en l’agrupament dels alumnes a l’hora
de treballar, l’enriquiment d’uns cap als altres, l’ajuda entre iguals, la responsabilitat d’atendre
la diversitat de l’aula reflex de la diversitat social ens ha portat a treballar en agrupacions per
cicles i/o tricicles (alumnes de la mateixa etapa), per duats (alumnes majors i xicotets de

11

diferents etapes). L’atenció individualitzada i el respectar el ritme de cadascun sense que això
marcara una diferència negativa en els alumnes i donar un altre pas en el camí de la inclusió ens
ha fet arribar al plantejament de treballar amb grups d’edats flexibles de manera continuada
durant tota la jornada escolar. Els avantatges són molts i molt rics pel que fa a la inclusió
educativa. Els alumnes conviuen dins l’aula d’una manera més real a com viuen i com viuran la
seua vida futura, amb companys i companyes de diferents edats a la seua, més majors i més
xicotets.
La solució de l’educació passa per posar en valor la diferència. Per entendre la diferència
com un recurs educatiu. L’única manera d’atendre al repte de la diversitat és amb diversitat... La
heterogeneïtat i la diversitat com a possibilitadores d’inclusió.
Carlos Magro
Aquest funcionament requereix d’unes metodologies diferents a tot allò que supose que
el rol del docent és el sabedor del coneixement i exposa per a què els alumnes aprenguen. Les
metodologies alternatives al que és un plantejament tradicional estan ja assolides en bona
mesura en l’escola, la mirada cap a la diversitat i les necessitats de l’aula marquen les nostres
metodologies. El funcionament amb grups de diferents edats suposa una heterogeneïtat afegida
a la ja viscuda dins de l’aula i les mateixes metodologies, atenent bé al currículum en les
programacions en quant als aprenentatges i maduresa segons les edats biològiques, és el que
cal assegurar perquè els alumnes avancen als seus aprenentatges. Compartir en un mateix espai
alumnes de diferents edats i nivells fent tasques diferents.
L’aula multigrau comporta una organització de l’aula específica; unes relacions entre els
alumnes; una forma determinada de distribuir als alumnes que possibilita, a la seua vegada,
distintes dinàmiques grupals; un ús concret dels espais i dels temps; un disseny d’activitats
didàctiques específiques; una movilització d’altre tipus de recursos educatius; i una vinculació
natural amb un entorn i la comunitat que poden ajudar-nos a afrontar els reptes educatius
actuals.
Carlos Magro
Aquest funcionament anirem incorporant-lo any darrere any en l’escola. Ja venim de
funcionar d’aquesta manera en l’etapa d’Infantil i pel curs vinent incorporarem el primer tricicle
de Primària. La concreció de les metodologies i l’organització del currículum quedaran reflectits
al projecte curricular de centre.

RESPONSABILITATS D’AULA I ESCOLA…
Des de les responsabilitats
es treballa: Autonomia,
cooperació,
implicació,
iniciativa, responsabilitat i
aprenentatges
instrumentals.
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Amb l'enfocament de la Inclusió Educativa es posa de manifest una sèrie de principis
que Escuela 2 dóna suport i defensa des de la seva pràctica educativa:
• Tots els xiquets/es tenen dret a l'educació i ha de donar-se'ls l'oportunitat d'aconseguir
i mantenir un nivell acceptable de coneixements.
• Cada alumne té característiques, interessos, capacitats i necessitats d'aprenentatge
que li són propis.
• Els sistemes educatius han de ser dissenyats i els programes aplicats de manera que
tinguin en compte tota la gamma d'aquestes diferents característiques i necessitats.
• Les persones amb necessitats educatives especials han de tenir accés a les escoles
ordinàries.
• Les escoles ordinàries representen el mitjà més eficaç per combatre les actituds
discriminatòries, crear comunitats d'acollida, construir una societat integradora i aconseguir
l'educació per a tothom.
Moltes de les reflexions i creences que aporta aquest sistema de valors, en gran mesura,
ja estaven assumits per Escuela 2, i es reflectien en els seus principis educatius i en les seves
vivències escolars; el moviment per la inclusió ens aporta nous elements filosòfics per a la
reflexió i el debat. Principis que a poc a poc impregnen la nostra forma d'entendre i de fer, i
amplien l'horitzó de mira.
L'escola en les seves propostes, busca contemplar a tots i totes entenent que cada un és
diferent, un marc únic ja no és vàlid.
Busca ser eficaç amb tots i assumir que els processos d'ensenyament-aprenentatge no
el constitueix el que l'alumne no pot aprendre, sinó el que necessita i pot aprendre amb el
suport necessari.
Aposta pels canvis pel que fa a la concepció del currículum, a l'organització del centre
i de l'aula, com a la innovació en estratègies metodològiques.

DUATS
Activitat
d’aprenentatge
cooperatiu
on
s’emparellen dues
classes, una de
majors i altra de
xicotets
per
a
realitzar activitats
junts al llarg del
curs.
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Des d'una visió Inclusiva, el nostre projecte curricular respon a un procés de recerca
contínua de formes d'atendre la diversitat, partint del valor de la diferència com una cosa
enriquidora. Aquesta visió és la que determina els principis metodològics, l'organització del
currículum i del centre (Pla d'Inclusió).
Des d'aquesta concepció pretenem que el desenvolupament del nostre currículum se
centre en el xiquet/a i no al contrari. Assumint la responsabilitat d'ajustar i donar diferents
respostes educatives tenint en compte les necessitats i característiques dels alumnes.
Assumim el compromís i el repte d'ajustar i modificar progressivament la manera de
pensar sobre la diversitat, les pràctiques quotidianes a l'aula i l'escola, l'organització del centre
i el currículum. Necessitem d'una cultura de col·laboració i suport mutu entre tots els membres
de la comunitat educativa.
Els objectius i les competències bàsiques poden aconseguir-se a través de diferents
mitjans: a través dels continguts i la metodologia de les àrees, a través de la pràctica de les
normes de convivència, de l'organització i funcionament del centre, de les activitats fora de
l'aula, en col·laboració amb les famílies ... Centrar la mirada en les possibilitats i capacitats que
SI té l'alumne / a, eliminant barreres al tenir en compte diferents tipus de respostes.
Entenem que a l'escola ens trobem professors i alumnat amb diferents capacitats,
motivacions, interessos, estils i ritmes d'aprenentatge. La nostra resposta a la diversitat no
consisteix a adoptar unes mesures dirigides a uns pocs alumnes, sinó en contemplar i reflectir
tota aquesta diversitat de característiques de l'alumnat en les nostres accions educatives.
Des de la visió inclusiva és important analitzar aquells continguts que són
fonamentals per a tots els i les alumnes, tenint en compte que és necessari possibilitar diferents
nivells d'assoliment. No es tracta de reduir o empobrir l'aprenentatge, sinó de seleccionar i
decidir l'extensió i el grau de complexitat dels mateixos.
Entenem l'avaluació com un procés de reflexió i formació per part de tots els
implicats on l'objectiu d'aquesta és que siga formativa, tant per a l'alumne com per al professor.
Aconseguir que el nostre alumnat siga competent a nivell personal, emocional,
social i acadèmic, és l'objectiu fonamental que ha orientat les nostres pràctiques docents al llarg
de la nostra trajectòria com a escola.
Per aconseguir aquest objectiu, Escuela 2 basa les seues pràctiques d'ensenyament
i aprenentatge prenent com a marc de referència el "Socioconstructivisme", on s'entén que
l'educació ha de ser un procés que mostre als estudiants com construir els seus coneixements,
promoure la col·laboració en el treball amb els seus companys, ensenyar-los com poden actuar
davant d'un problema, per donar-li una resposta positiva, treure-li profit i poder seguir
endavant. Un aprenentatge:
De l’escola nova al Socio-constructivime






Significatiu i rellevant, no memorístic. Que s’adapte als interessos de l’alumne/a.
Funcional, que interesse, es reconega com a útil i es treballe al voltant de les tasques.
Un procés actiu, on intervenen condicions internes i externes. Promovent el
desafiament que estimula l’aprenentatge, i deixant darrere la por que el retreu.
Basat en la construcció del propi coneixement mitjançant la interacció amb el medi i
partint dels coneixements previs.
Que transforme el coneixement, sent protagonista l’alumne/a.
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Basat en l’experimentació i la resolució de problemes, on les errades no són
incompatibles, sinó la base de l¡aprenentatge.
Com a experiència social, on el context i el llenguatge juguen un paper bàsic com a
ferramenta mediadora. Aprendre significa "aprendre amb altres (iguals o experts).
On el mestre ha deixat de ser l’element essencial en la transmissió del coneixement per
a actuar com a mediador, responsable de donar a l’alumne/a les ajudes necessàries
(bastida) per a la construcció del coneixement.
Per desenvolupar aquesta forma d'aprenentatge utilitzem estratègies que faciliten l'èxit
de tots i totes a través de la construcció social de l'aprenentatge, la participació activa
de l'alumnat, la motivació, la significativitat i funcionalitat de l'aprenentatge, la
cooperació i col·laboració entre els companys.
Utilitzem l'aprenentatge cooperatiu com a metodologia que promou el
desenvolupament de les relacions socials, l'aprenentatge entre iguals, l'aprenentatge de
tots i totes en el context natural de l'aula, l'aprenentatge a través de la creació i resolució
de conflictes.
Les activitats d'aprenentatge estan graduades i diversificades, de manera que hi haja
un ampli menú a través del qual es puga arribar als objectius i assolir les competències
bàsiques. D'aquesta manera, a més, tot l'alumnat pot participar de l'activitat en funció
del seu nivell de competència. Les activitats proposades intentem que siguen obertes,
realitzables, a un nivell o un altre, per tots els alumnes amb més o menys ajuda i que
impliquen diferents nivells de dificultat, però totes relacionades amb els mateixos
continguts.

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
METODOLOGIES INCLUSIVES – FLEXIBILIZACIÓN DEL CURRÍCULUM

TREBALL PER
PROJECTES

El treball per Projectes és una forma d'organitzar el currículum amb una
seqüència de continguts que s'adequa als diferents ritmes d'aprenentatge
i es recullen tot tipus de capacitats, mitjançant activitats pràctiques.
S'utilitza una metodologia on el procés d'aprenentatge és significatiu,
participatiu i col·laboratiu. Permet adaptar els continguts, activitats i
criteris d'avaluació a tots els alumnes. S'avalua en finalitzar cada projecte
a tots els alumnes en funció del progrés que han realitzat pel que fa al seu
nivell inicial. Els alumnes participen realitzant una valoració dels èxits
personals obtinguts i proposant ells mateixos els aspectes en el que
creuen que han de millorar.
Aquesta metodologia s'utilitza en Infantil, Primària i Secundària durant
tot el curs, ja que hi ha projectes globals a nivell d'escola on participen les
tres etapes educatives, projectes a nivell d'etapa en cadascuna d'elles i
projectes per aules, on es realitzen diversos al llarg del curs. El projecte
general d'escola a hores d'ara part de l'art, amb una visita inicial a un
museu, on a partir de l'art contemporani s’arriba a continguts curriculars
de les diferents assignatures.
El responsable és el tutor i participen professors especialistes, de vegades
amb la col·laboració de les famílies.
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EQUIPS DE TREBALL
(Aprenentatge
cooperatiu)

DUATS
(Aprenentatge
cooperatiu)

RACONS
(Activitats
multinivell)

Organització de la classe en equips de treball, que treballen de forma
cooperativa, realitzant diferents activitats, entre elles assumir
responsabilitats de la gestió de l'aula. Es treballen continguts de diferents
àrees. S'utilitzen tècniques d'aprenentatge cooperatiu "ajuda entre
iguals". Es desenvolupa l'autonomia personal i la responsabilitat. Es
fomenta la col·laboració i el diàleg entre els membres de l'equip.
L'avaluació es realitza de forma contínua.
Dirigit a l'alumnat d'Infantil, Primària i Secundària de forma diària, on el
responsable és el tutor i els especialistes de cada àrea.
Activitat d'aprenentatge cooperatiu en què s'aparellen els alumnes de
dues classes, un gran i un altre xicotet per realitzar activitats junts als llarg
del curs. Es fomenta la cooperació entre alumnes de diferents edats. Els
grans ajuden els xicotets en moltes de les seves tasques, com aprendre a
llegir, activitats plàstiques, etc. Aquests, a la vegada, ensenyen altres
competències més socials i no tant acadèmiques als grans. Es
desenvolupen habilitats socials, millorant l'autoestima de tots els
participants i aportant en la millora de la convivència. L'avaluació es
realitza després de cada sessió i a final de curs.
Dirigit a tots els alumnes d’Infantil, Primària i Secundària
Es realitza una sessió al mes.
Els responsables són els tutors de classe i participen els especialistes.
Metodologia de treball on els alumnes treballen de forma autònoma
sobre una proposta d'activitats diferents, relacionades amb el currículum.
Aquestes activitats s'adapten de forma individualitzada als ritmes,
capacitats i interessos de cada alumne/a.
A Primària es treballa en la tasca. Cada alumne/a pot tenir una proposta
de treball diferent, recollida sobre un registre personal, on poden triar
l'ordre en què volen realitzar-les. Es realitza l'autoavaluació després de
cada registre.
Dirigits als alumnes d'Infantil i Primària.
Responsables són els Tutors i participen els especialistes.

BIBLIOTECA I CORRO Activitats dirigides a millorar les competències lectores dels alumnes / es.
Atenció individualitza. Reforç a l'alumnat amb NEE.
DE LLEGIR
Biblioteca 1 hora a la setmana. Infantil, Primària, Secundària. Responsable
Bibliotecària. Seguiment setmanal. Avaluació trimestral.
Corro de llegir. Infantil i Primària. Responsable Tutors. Seguiment
setmanal. Avaluació trimestral.
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AMBIENTS

Es tracta de crear espais temàtics per investigar, experimentar i aprendre.
On es fan servir i optimitzen recursos aprofitant tots els espais possibles,
convertint l'escola en un entorn viu. Cada ambient es configura como un
paisatge, amb una estètica, uns materials i unes accions concretes que els
diferencia entre sí. L’organització es realitza amb grups heterogenis de
nivells d’aprenentatge, interessos i necessitats especials, afavorint la
interacció, cooperació i col·laboració mitjançant relacions d’ajuda mútua.
Possibilita baixar la ràtio.
En Infantil podem trobar: Natural, Art, Escènic, Musical, Travelling,
Enginy, Biblioteca, Psicomotor i Sensorial. Es realitzen tots els dies en una
franja fixa tota l’etapa.
En Primaria: Musical, Artístic-Plàstic, Lingüístic, Matemàtic, Natura i Io-Do
(ambiente d’Educació Emocional). Es realitzen en una franja fixa tres dies
a la semana l’etapa separada en Tri 1 i Tri 2.

LLIURE CIRCULACIÓ

La lliure circulació està completament vinculada amb els ambients, els
alumnes d'Infantil i Primària trien de forma autònoma els ambients als
que volen acudir durant una franja horària, podent romandre en
cadascun el temps que ells trien. La lliure circulació sempre va
acompanyada d'un registre i autoavaluació de l'alumnat que vivència i es
fa conscient dels seus propis aprenentatges. Ells mateixos s’autoregulen.

REPTES

Es tracta d'un treball d'investigació. Els alumnes en grup o individual es
plantegen un repte, un objectiu a complir, organitzant els recursos al seu
abast en pro del seu assoliment. Hi ha reptes de lliure elecció o reptes
suggerits pel docent. Ara mateix s'està desenvolupant al segon tricicle de
Primària i pot abastar qualsevol de les àrees d'aprenentatge.

TALLERS

Participa Infantil i Primària, dividida en el Tri 1 (1r, 2n i 3r) i el Tri 2 (4t, 5é
i 6é). Són propostes d’activitats d’arenentatges que poden estar en
relació amb un projecte o no, aprenentatges no tan relacionats amb èrees
curriculars, per a la vida i desenvolupen la curiositat. En l’etapa de Prmària
estan desenvolupats majoritàriament per les famílies. En tant que la
participació i el número de tallers augmenta, la ràtio baixa. En Infantil es
relitzen dues vesprades a la setmana. En primària una vesprada i cada
taller té una duració de quatre sessions d’1:30h. Alguns exemples són:
taller d’infermeria, de bicicleta, reparacions i normes d’ús, cuina, teles,
llums, etc.
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3. AGRUPAMENTS FLEXIBLES DE L’ALUMNAT
GRUPS
DE REFORÇ

Activitat de reforç d'àrees instrumentals en grups de 3/4 alumnes.
Seguiment continu. Avaluació trimestral.
Es realitza a Primària durant 2 hores setmanals (3 grups), on
participen una professora i orientadora.

DESDOBLAMENTS

Es treballa amb la meitat d'un grup. Permet una atenció més
individualitzada amb tots els alumnes i específicament amb l'alumnat
amb NEAE i crear un millor clima d'aprenentatge. Avaluació
trimestral.
Es realitza a Primària i Secundària, on hi participen dos professors.

TALLERS

Com a mesura d'atenció a les necessitats dels xiquets de NEAE, i per
brindar oportunitats de desenvolupament de les seues capacitats i un
nivell d'autonomia més gran, es realitzen durant tot el curs diferents
tallers en què ells són els protagonistes i als quals, de vegades
puntualment i una altra periòdicament, es convida a companys de les
seves classes a participar del projecte que s'està realitzant.
Taller d'Hivernacle: aprenent a treballar la terra, cuidar les plantes,
conèixer les llavors, tenir cura del que creix...
Taller de teatre: un projecte on poder expressar i compartir amb tota
la comunitat diferents temes des de l'expressió dramàtica i corporal.
Taller de cuina: aprenent a cuinar i preparar saborosos plats.
Ioga: per relaxar-nos i respirar millor, per ser conscients del nostre
cos i el nostre món interior.
Taller de musicoteràpia: per deixar que el so i el moviment
transmeten els seus missatges i ens facen trobar-nos amb nosaltres
mateixos i amb la resta.

ALTERNATIUS

-

3. PROGRAMES I PLANS ESPECÍFICS
PROGRAMA
D’HABILITATS
SOCIALS
PROGRAMA DE
COMPETÈNCIA
SOCIAL

Es treballa en grup classe, o en grup reduït el programa d'habilitats.
S'aprofiten les hores de Tutoria i algunes hores dels gabinets.
Participa tota l'escola i els responsables són els tutors i l’orientadora.

El programa de competència social es treballa des de les tutories en
tota l'Escola amb un seguiment mensual.
Responsable Orientadora Primària i Secundària.
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MEDIACIÓ DE
CONFLICTES

El Pla de Convivència és el marc de referència per a la resolució dels
conflictes.
Els òrgans de participació d'alumnes "Consell d'ancians" i "Gente Ze"
són eines imprescindibles en el treball de mediació i resolució de
conflictes. Participant i abordant temes, com a representants de les
assemblees de classe, fonamentals per a la convivència en el centre.
També l’observatori de la convivència és un òrgan clau amb l’objectiu
d’assegurar que s’està acomplint el pla i desenvolupant ferramentes
que ajuden a millorar-lo.
A Infantil "La taula de la Pau" és l'instrument que vehicula la resolució
dels conflictes, amb mediació, de vegades, d'un adult.

ORIENTACIÓ A LES
FAMÍLIES

Es tenen reunions individuals amb les famílies cada vegada que es
considera necessari per ambdues parts amb l'objectiu de compartir el
procés educatiu, les dificultats i les solucions, intentant treballar en la
línia de la prevenció i orientació.
També es realitzen reunions grupals d'escoles de pmadres per donar
cabuda a temes evolutius i/o de desenvolupament de les persones,
límits, rols ...
Aquesta dinàmica en general a tota l'escola.
Responsables: Tutors i orientadores.

3. FLEXIBILITZACIÓ DEL CURRÍCULUM
PAP

SEGUIMENT
D’AGENDA

DOCÈNCIA
COMPARTIDA

El pla d’atenció personalitzada respon a l’itinerari personalitzat de l’alumne
atenent a les seues necessitats acadèmiques i/o socials individuals.
Es realitzen a les tres etapes educatives, Infantil, Primària i Secundària.
S’avalua trimestralment i es modifica en funció de l’evolució de l’alumne/a.
El responsable és el Tutor/a en coordinació amb el departament d’orientació
i compartit amb l’equip docent.
Seguiment específic amb l’alumnat amb NEAE. En aquest temps es revisa
l'agenda de forma més exhaustiva amb l'objectiu d'ajudar els alumnes a
una millor organització de l'agenda. Detectar les possibles dificultats que
poden trobar-se a l'hora de preparar les feines de casa, esposicions, etc.
Dirigit a l'alumnat de Secundària, durant tot el curs.
Responsable: Professora de PT.
Una (o més) persona entra a l'aula al costat del professor que en eixe
moment planteja l'activitat d'una determinada matèria i, de manera
conjunta i inclusiva resolen les dificultats que poden presentar tant
l'alumnat amb NEE, com qualsevol altre alumnat. S'utilitzen els recursos
disponibles per a reforçar el treball que fa el tutor dins l'aula. Prioritzant
les àrees instrumentals, per part dels educadors i professors
especialistes.
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Al llarg del curs comptem amb un nombre important de professors en
pràctiques que suposen una ajuda important per al tutor o professor
d'àrea.
Infantil, Primària i Secundària.
Tot el curs (reflectit en els horaris d'atenció a la diversitat).

Com a escola concertada, funcionem com a servei públic i estem integrats en el
Programa Municipal de Compensatòria, on uns dels seus objectius és la distribució equilibrada
de l'alumnat entre tots els centres sostinguts amb fons públics del Municipi.
Existeix per la nostra part un compromís amb el municipi de Paterna, on participem de
manera activa en totes aquelles iniciatives municipals que es realitzin per millorar la qualitat
educativa. Jornades sobre el fracàs escolar, Paterna ciutat educadora, Consell Escolar Municipal,
Comissió d'Escolarització.
Les actuacions i recursos d'aquest Pla, tenen com a objectiu, la millora de l'èxit escolar
del nostre alumnat i per a la seva posada en marxa comptem amb la plantilla de professors, el
Departament d'Orientació i la col·laboració de les famílies.
En el repartiment de recursos a l'inici de cada curs escolar, després de la distribució
d'hores per a tutories, assignatures o responsabilitats, es prioritza per adjudicar la resta d'hores
per al Pla d'Atenció a la Diversitat (desdoblaments, tallers, reforços i suports en classe, etc.).
Les famílies col·laboren en la línia de Comunitats d'Aprenentatge, en diferents activitats
dins i fora de l'aula: ajudant a l'aula, tallers i sortides, biblioteca, participant en projectes i
col·laborant en l'escola de pares.

PROJECTE PLURILINGÜE DEL CENTRE
En els últims anys des de Conselleria d'Educació s'han anat implantant diferents
programes en l'aprenentatge de les llengües. L'últim i en el qual ens trobem és el PEPLI
(programa d’educació plurilingüe i intercultural). Tots ells en la línia d'un aprenentatge
plurilingüe.
Per la nostra banda, un marc de referència entorn de l'aprenentatge de les llengües és
el Programa AICLE, en què ens anem a basar per establir els objectius i la metodologia de treball.
AICLE fa referència a les situacions en què les matèries o part de les matèries, com la història o
les ciències naturals, s'ensenyen a través d'una llengua estrangera, francès o anglès, amb un
objectiu doble, l'aprenentatge de continguts i l'aprenentatge simultani d'una llengua estrangera.
Des d'aquesta proposta plantegem estudiar algunes assignatures, blocs de contingut o projectes
en una llengua diferent de la pròpia.
També, treballem en la millora de les competències lingüístiques del claustre per tal de
garantir els recursos necessaris dins de cada cicle o etapa i assumir progressivament
l'aprenentatge de les llengües.
L'enfocament comunicatiu, la funcionalitat i la significativitat en l'ús de les diferents
llengües són marcs en els quals ens movem de cara a l'aprenentatge lingüístic. En base a això
participem d'intercanvis d'alumnes que fomenten i posen en pràctica real l'ús de les diferents
llengües.
Amb aquestes línies de base, la proposta en els últims cursos de la Conselleria d'Educació
al voltant dels plans plurilingües, enganxa completament amb la nostra manera d'entendre
l'aprenentatge de les llengües i amb l'objectiu final de respondre a les exigències de la
comunicació en una societat avançada. Formar persones amb el màxim de competència en
diverses llengües, capaços de respondre als reptes de la societat actual i d'interactuar en entorns
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multilingües, amb llibertat, imaginació i sentit crític. En aquest sentit, les línies en què seguim
caminat són:
- La integració d'una competència comunicativa amb múltiples destreses lingüístiques en
diàleg. L'educació lingüística no pot limitar-se a dotar l'alumnat d'instruments d'accés al
coneixement; ha de constituir un model d'educació obert, dinàmic, ric, participatiu i
vinculat a l'entorn sociocultural i sociolingüístic.
- La co-presència de diverses llengües en el procés educatiu amb la distribució de temps,
continguts i nivells de complexitat que procedeixin a cada context.
La continuïtat del patrimoni cultual heretat. Aprofundir en les diverses varietats
lingüístiques, promoure el respecte a la identitat plural, la cooperació entre territoris, el
reconeixement del valencià com a llengua de la Comunitat i la necessitat d'aprenentatge
de comunicació internacional.
Els objectius generals del Pla Plurilingüe són:
1. Presa de consciència del pla per part de tot el claustre. Hi ha d'haver un compromís per
part de tots / es, és per això que els acords estableixen amb tot el claustre docent,
procurant ampliar i millorar amb la formació contínua.
2. Millorar la informació a tota la comunitat escolar, implicant i proposant la participació i
el compromís.
3. Continuar amb les pel·lícules en VO.
4. Donar continuïtat als viatges d'intercanvis d'alumnes i professors, com a recurs
indispensable en el coneixement i respecte de la diversitat cultural i lingüística.
5. Aprofitar les possibilitats d'enriquiment, que genera l'acollida d'alumnat estranger en
pràctiques.
6. Utilitzar les TIC com a eina d'aprenentatge, de comunicació i expressió de les llengües.
7. Continuar amb la formació i millora de les competències del professorat tant d'anglès
com de valencià.
Respecte a la metodologia del Pla, el plantejament es basa, igual que l'aprenentatge
d'una primera llengua, en un enfocament constructivista.

Aprenentatge enfocat a processos i tasques (context)
La tasca com a unitat essencial, implicant la realització d'una sèrie d'una o més activitats
per aconseguir obtenir el producte final. Des del punt de vista d'aprenentatge de les llengües,
les millors tasques seran aquelles que promoguen tant l'aprenentatge dels continguts de la
matèria com l'ús comunicatiu de la L2. (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües
Estrangeres)
1. Ensenyament centrat en l'alumne el que suposa promoure la implicació dels alumnes. Alhora
aquest aprenentatge ha de promoure la cooperació i participació de totes les parts (alumnes i
professor).
- Negociant els temes i tasques.
- Partint del particular al general.
- Utilitzant exemples i situacions reals.
- Realitzant treball per projectes.
- I treball per rols (ex. WebQuests, etc.)
2. Ensenyament flexible i facilitado, atenent als diferents estils d'aprenentatge. Això implica en
primer lloc facilitar la comprensió del contingut i del context, el que es pot aconseguir:
- Portant a terme tasques de comprensió
- Emprant l'alternança de codi L1 i L2
- Usant diverses estratègies tant lingüístiques com paralingüístiques
3. Aprenentatge interactiu i autònom.
- El treball per parelles i per grups (Aprenentatge cooperatiu)
- Activitats que impliquin la negociació de significat
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- Desenvolupament de treball per descobriment i investigació
- Entrenament en estratègies de comprensió i seguiment de la classe (mostrar manca de
comprensió, demanar aclariments, distingir l'essencial, deduir, etc.)
- Estratègies d'avaluació per parells
4. Ús de múltiples recursos i materials, especialment lesTIC,el que aporta un context més ric i
variat. D'altra banda, aquest ús promou també la interactivitat i l'autonomia de l'alumne. Aquest
aspecte es porta a terme sobretot per l'ocupació de recursos digitals i especialment de la web:
textos, podcasts, vídeos, pissarres digitals, Blocs, Wikis i Plataformes (etwinning, Helvia).

INTERCANVIS ESCOLARS I PROGRAMES EUROPEUS
En Escuela 2 participem de diferents intercanvis escolars en l’etapa de Primària i de Secundària,
així com de programes europeus dins de les possibilitats que ofereix Europa dels Erasmus. Els
objectius d’aquests projectes són:
- Potenciar la motivació, la capacitat i la confiança dels jovens per a comunicar-se en
altres llengües, aconseguint major competència lingüística.
- Aconseguir un nivell elevat d’autonomia i flexibilitat de tot l’alumnat front a noves
situacions i contextos culturals.
- Exposar a l’alumne a situacions noves fora del seu context per a desenvolupar la seua
autoconfiança i autoestima.
- Millorar la preparació dels estudiants per al seu futur professional, oferint noves
oportunitats que elss doten de ferramentes per al desenvolupament de les seues
habilitats i competències.
- Intercanviar experiències i informació, desenvolupar conjuntament mètodes i
enfocaments a la mesura de les seues necessitats, i de probar i posar en pràctica en els
centres participants els plantejaments organitzatius i pedagògics més eficaços.
- Fomentar també els valors d’inclusió i tolerància.
INTERCANVI AMB FRANÇA
Des de fa anys Escuela2 es relaciona amb escoles de França per dur a terme treballs
conjunts que finalitzen en la realització d'un intercanvi dels nostres alumnes de 3r ESO amb
alumnes d'escoles franceses, en els quals els nostres alumnes viatgen una setmana a França i
els francesos viatgen altra setmana a Espanya. Les trobades vénen acompanyats de treballs
previs, guiats pels tutors i especialistes de francès, en els quals els alumnes es coneixen i
treballen junts sobre temàtiques d'interès comú. Aquest treball es basa en gran mesura en les
noves tecnologies, implicant intercanvi de correus electrònics, xarxes socials,
videoconferències, etc. Durant les trobades es realitzen tallers a les pròpies escoles, visites a
punts d'interès i fins i tot activitats turístiques. En aquests moments s'acorda parlar l'idioma
del país on es troben.
Una de les claus de l'èxit d'aquest tipus de programes és la convivència en famílies
d'acollida, ja que garanteix una major immersió lingüística i cultural. Són les pròpies famílies
dels alumnes implicats en l'intercanvi les que acullen, de manera que a més evitem despeses
d'allotjament o manutenció.
INTERCANVI AMB ALEMANYA
De manera similar al que es ve fent en 3r ESO amb l'intercanvi amb França, a 4t ESO es
realitza un intercanvi amb Alemanya. La manera de treballar és molt similar, implicant treballs
previs mitjançant TIC, realitzant tallers a les escoles d'acollida, convivint en famílies, etc. Les
diferències principals vénen en l'idioma, que aquí és l'anglès, i en les temàtiques, que en
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aquest cas solen estar relacionades amb els drets humans, el respecte a les diferències...
moltes vegades lo amb el nazisme i la segona guerra mundial. L'escola amb la qual vam
realitzar aquesta trobada és de Berlín.
INTERCANVI AMB BARCELONA
Des de fa alguns anys participem d’un intercanvi amb alguna escola on l'ús del català
sigua real i els nostres alumnes participen d'una immersió en aquesta llengua així com que
troben la funcionalitat en l'ús de la mateixa. Partim d'un entorn castellanoparlant en les
famílies que pertanyen al nostre centre. En la línia de l'intercanvi amb França i Alemanya els
alumnes participen d'un primer contacte a través de xarxes socials per a posteriorment
realitzar una estància de 5 dies en famílies de l'altra escola. També ells vénen a València a fer
una estància amb les nostres famílies. Durant la trobada es realitzen activitats a la pròpia
escola i es visita allò més rellevant de cada ciutat.

COMITÉ EUROPA I LES ESCOLES VALENCIANES
El Comité Europa en els seus primers anys de vida va ser una trobada europea basada
fonamentalment en l’esport, activitat que es va desenvolupar durant diferents anys, en els que
s’anaren integrant poc a poc distints països.
Al llarg del desenvolupament d’aquest projecte han sigut diferents els països que han
participat, amb temporades amb major número que altres. Cal afegir que d’alguns països
participen escueles de diferents punts geogràfics, així d’Espanya anem de València: Escuela2,
Escola Gavina i Comenius.
Les primeres trobades anaren transformant-se en enriquidors intercanvis d’experiències
on els aspectes culturals i de distintes tradicions anaren prenent cada vegada més pes, fins
convertir-se en l’objectiu central del projecte. Els objectius del mateix són:










La confluència dels xiquets/es del major nombre de països de la Comunitat Europea.
L’assistència de xiquets/es sense diferències de nacionalitat, raça o credo.
L’aprenentatge, en la convivència, de la tolerància i el respecte cap als xiquets amb
dificultats específiques, físiques o psíquiques.
La transmissió i confluència de les distintes cultures que integren la Comunitat Europea.
L’enriquiment personal dels xics i xiques a través del treball en els diferents projectes
culturals que conflueixen en la trobada.
Potenciar que arriben a ser ciutadans més lliures i democràtics.
Promoure la cooperació entre centres escolars.
Fomentar la mobilitat de professors de centres escolars.
L’organització sense ànim de lucre.

Aquesta és una organització sense fins lucratius. L’allotjament dels xiquets/es que es
mobilitzen en cada trobada es realitza sempre en cases de famílies que s’ofereixen
voluntàriament i eixa, precisament, és una de les claus de l’èxit d’aquestes trobades. Des de
l’organització general del projecte es fomenta la participació en programes Erasmus que faciliten
la subvenció econòmica i, per tant, pot ampliar i facilita la participació. En la nostra escola,
aquest tipus de trobada es realitza amb el grup de 2n d’ESO.
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MÈTODE D’APRENENTATGE DE LECTURA I ESCRIPTURA

El desenvolupament del llenguatge… com a ferramenta de comunicació oral i escrita,
d’interpretació i comprensió de la realitat, de construcció del coneixement, del pensament, de
les emocions i la conducta.

La lectura i l'escriptura no és objecte únicament escolar, ho és també cultural.
El xiquet/a està en contacte amb la llengua oral i escrita des que neix. L'entorn
proporciona als nens i nenes, des de ben petits moltes situacions d'estimulació: cartells,
televisió, objectes, mercats... que li fan anar adquirint uns coneixements previs.
El procés a l'escola, comença als tres anys i va travessant diferents etapes. Durant tot el
procés, és indispensable considerar els aspectes emocionals, evolutius i maduratius del xiquet/a.
Aquest aprenentatge a l'escola, es realitza en contextos funcionals i significatius que
tenen com a objectiu fonamental la comunicació.
Es treballa i s'aprèn des de les rutines i tasques diàries.

Qualsevol situació comunicativa és moment per aprendre: un projecte, les responsabilitats de
classe, els nom dels companys, l’expressió lliure, passar llista...

En la primera etapa, es comença a escriure amb
majúscules, amb l'objectiu de facilitar l'expressió
escrita, aprofitant la seva iniciativa i interès per
aprendre.
El pas a cursiva es realitza més tard, quan el xiquet/a
ha madurat la motricitat fina i li resulta més fàcil
enllaçar les lletres. Es presenten alhora les lletres
majúscules, cursives i d'impremta.
L'error no existeix. Cada xiquet/a escriu al seu ritme.
Factors que influeixen en el desenvolupament de la
capacitat de llegir:
1. Fisiològics i psicològics com la lateralització, visió i audició, que es desenvolupen gràcies
a activitats motores i sensorials. Ha d'entendre conceptes com abans i després. També
com l'adquisició d'un bon esquema corporal i orientació espacial. Ha de controlar
conceptes com dalt, a baix, dreta i esquerra. El maneig de la seva mà -Psicomotricitat
fina- li ha de permetre reproduir traços, controlant la pressió en el llapis.
2. Cognitius com simbolització i conceptualització.
3. Emocionals com la motivació.
4. Ambientals com la presència d'estímuls escrits en context familiar, social i escolar que
promoga el seu desenvolupament.
Habilitats prèvies per a l'aprenentatge de la lectura i escriptura:

24

- Orientació Espacial. Aquesta habilitat és fonamental per a l'escriptura. És clau per als
ordres de les lletres, escriptura d'esquerra a dreta, de dalt a baix.
- Lateralitat Adequada. Abans de començar l'escriptura els nens i nenes han de tenir
definida la seva lateralitat i el seu esquema corporal.
- Memòria Kinestèsica: És la capacitat de retenir els moviments motors necessaris per a
la realització gràfica.
- Psicomotricitat Fina. L'aprenentatge de l'escriptura requereix un control manual per
subjectar el llapis i fer la pressió adequada per al traç de les lletres.
- Coordinació viso motora. Els nens i nenes han de dominar la coordinació produïda
entre la seva vista i la seva motricitat. Els moviments de la mà, els traços que facin han de
respondre al que el seu ull percebi.
- Discriminació i memòria auditiva. És essencial per a la memoria dels xiquets els sons
que escolten per poder convertir-los en lletres determinades.
- Consciència i discriminació fonològica. Els xiquets i xiquetes han de ser conscients que
a cada so li correspon una expressió gràfica i ser capaç de diferenciar uns sons d'uns altres.
- Llenguatge. El domini del llenguatge parlat és imprescindible per a l'aprenentatge del
llenguatge escrit.
Activitats fonamentals que treballem per ajudar al xiquet/a a crear les bases cognitives que li
permetran accedir a la lectura i l'escriptura:
- El moviment, l'exploració sensorial, el joc i l'expressió oral lliures (és a dir, no dirigides
des de l’adult sinó des del sentir i el fer del xiquet/a).
- A tots els ambients s’ofereixen diferents propostes de lectura i escriptura.
-Ambient linguistic amb propostes específiques per a treballar la comprensió i
l’expressió oral i escrita.
- Activitats de psicomotricitat fina i grossa.
- Activitat de ioga amb el moviment del cos i atenció.
- Construccions, treball de coordinació, visió espacial.
- Treball a la sorra, a la taula de la llum, treballant la coordinació i el traç.
- Espais gràfics (taulers de responsabilitats i en les parets de l'aula).
- Espais per crear cartes, còmics, contes, històries.
- Racó de biblioteca a l'aula i ambient de biblioteca, amb propostes de lectura individual
o compartida.
- Espais per a l’escolta i la conversa en els que es treballa l’expressió i comprensió oral.
Al llarg de tota l'escolaritat, i de forma transversal, ens ocupem d'enriquir o nodrir el
procés de lectura i escriptura, respectant els diferents ritmes i estils d'aprenentatge, procurant
oferir els espais, les propostes multinivell que donen resposta a les necessitats de cadascun,
garantint l'adquisició i consolidació de l'expressió i comprensió, tant oral com escrita com
competències claus en el procés d'ensenyament aprenentatge, per això fem una evaluacio
continua i individualitzada per atendre les necessitats de cadascú.
BIBLIOTECA GESTIONADA EN COMUNITAT D’APRENENTATGE
Una biblioteca gestionada en comunitat d'aprenentatge vol dir que la gestió és
compartida entre l'escola i les famílies. Havent familiars bibliotecaris que s'ocupen del seu
funcionament, fent entre tots d'ella un lloc nou d'aprenentatge que atén la diversitat del nostre
alumnat i educa en l'ús de les diverses fonts d'informació. El motor de l'animació lectora.
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Promovem el seu funcionament intentant fer de la mateixa un recurs pedagògic al servei de tota
l'escola:
 La biblioteca gestionada en Comunitat d'aprenentatge com un servei obert i extensible
a tota la nostra comunitat educativa, podent tots i totes ser socis i beneficiar de l'ús i
préstec dels seus fons.
 Gestió i centralització de tots els recursos documentals i d'informació de l'escola.
 Crear un nou lloc d'aprenentatge que atenga la diversitat dels nostres alumnes, fomente
estratègies per a l'aprenentatge autònom i ajude a la formació i ús de diverses fonts
d'informació, convertint-la en un motor de l'animació lectora, planificant i
desenvolupant programes i activitats per a això.
 Generar un nou àmbit de participació d'alumnes, pares, etc. on es puguen desenvolupar
tot tipus d'experiències, que faciliten la trobada i la comunicació.
 Col·laborant en la tasca de fer una escola més de tots. La proposta és que alumnes i
profes, pares i mares que estiguen interessats puguen participar en el desenvolupament
d'aquest projecte cooperant en la gestió i organització de la biblioteca o bé en activitats
puntuals com explicar contes, etc.
 Considerem necessari i imprescindible el manteniment de relacions amb altres
biblioteques i serveis de documentació a través d'Internet, visites, contactes; així com
generar i mantenir una relació estreta amb el nostre entorn més proper, biblioteca de
la Canyada, etc.

DESENVOLUPAMENT DE LES NOVES TECNOLOGIES PER A L’APRENENTATGE
La importància de les tecnologies en el tractament de la informació i la comunicació i el
seu impacte sobre l’aprenentatge, ens fa apostar per la seua incorporació com a recurs
indispensable en les nostres aules, formant part del currículum els objectius necessaris per al
desenvolupament de les capacitats necessàries per a ser competents en aquestes noves formes
d’accedir al coneixement.
Per a aconseguir la plena incorporació treballem en el desenvolupament de diferents
línies d’actuació:
 Sensibilitzar i comprometre al professorat en el benefici de l’ús de les TIC a nivell pedagògic
i organitzatiu.
 Institucionalització del pla formatiu, sistematització del procediment d’anàlisi i
desenvolupament.
 Aprendre, conèixer i usar l’entorn web com a ferramenta de treball, comunicació,
aprenentatge i col·laboració.
 Crear un banc de recursos amb dinàmiques i activitats per a aplicar en l’aula
 Fomentar la incorporació de nous mitjans tecnològics (tablets, mòbils, consoles, etc.)
 Implantaciò dels portàtils chromeboocks com ferramenta de treball a l´aula.
 Descobrir les ferramentes i les possibilitat dels dispositius mòbils en l’àmbit educatiu.
 Incloure clickedu com a ferramenta integral que acabarà vinculant a tothom.
 Us d´una plataforma de gestió educativa (clickedu), oberta a les families com ferramenta de
comunicació formant alumnos en un ús responsable de les noves tecnologíes.
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FORMACIÓ DOCENT I COL·LABORACIÓ EN LA FORMACIÓ DE DOCENTS I ALUMNAT EN
PRÀCTIQUES
La renovació pedagògica, la innovació i investigació formen part de la funció docent per
a afavorir la millora continua dels processos d’ensenyament aprenentatge en els diferents nivells
i etapes educatives. La societat està en continua transformació. La forma en què aprenen els
alumnes ha canviat i la resposta educativa ha d’adequar-se a les seues necessitats i
circumstàncies, la qual cosa justifica la necessitat de formació continua dels docents al llarg de
la trajectòria professional.
En Escuela 2 els docents participem d’una formació interna i externa. Interna des del
punt de vista en què som nosaltres els que rebem la pròpia formació, però també externa des
de l’enteniment que som nosaltres els que impartim formació a uns altres docents i/o
professionals diversos, ja que des d’ací la nostra pròpia formació s’afiança i ens ofereix una
oportunitat de revisió i de reflexió continua.
Els instruments de la formació són, han de ser-lo, múltiples i variats. Creació d’equips
d’investigació i seminaris, formació en el propi centre, assistència a debats i conferències, a
cursos i jornades, formació específica puntual i individual, en format on-line o presencial, en
formació conjunta amb professionals de diferents centres, visites a centres nacionals i/o
internacionals, intercanvi docent dins la pròpia escola…
De manera general, més enllà de les oportunitats específiques que puguen aparèixer en
un moment determinat, dins de l’àmbit pedagògic ens movem en formacions que ens fan
competents des del punt de vista de les tecnologies de la informació i la comunicació,
l’emprenedurisme, el plurilingüisme, l’educació en valors, el treball de les emocions, la inclusió,
la gestió de grups d’alumnes, la didàctica, metodologies actives, salud escolar, sostenibilitat...
També des dels àmbits de l’escola societari i de gestió es promou la formació continua
amb l’objectiu d’estar al dia en el desenvolupament de les tasques que ocupen a aquests àmbits,
en la innovació i l’oferiment de respostes creatives i acordes amb el projecte educatiu de
l’escola.
De manera general en tots els àmbits de l’escola participem d’una formació que ens
ajuda a sistematitzar els diferents processos dels quals participa l’escola de manera global. La
redacció d’un Pla Estartègic ens marca objectius de treball, ens orienta en la necessitat de
formació, ens proporciona reflexió de les nostres tasques en el dia a dia i ens dóna noves
oportunitats.
Pel que fa a la formació de l’alumnat en practiques, cada any rebem en l’escola alumnat
que per tal de completar la seua formació, necessita realitzar pràctiques en centres educatius.
Açò suposa una oportunitat, ja que és una experiència molt enriquidora, que ens permet, d’una
banda, compartir la nostra pràctica docent amb futurs professionals, convivint i aprenent junts,
i d’una altra, la seua col·laboració durant el temps que estan amb nosaltres, és un recolzament
important en l’aula i un recurs que facilita la inclusió en la línia de Comunitats d’Aprenentatge.
Per la nostra part, durant aquest temps, som responsables d’implicar-los en l’aula, de
convidar-los a participar i fomentar la seua autonomia i iniciativa fent que es relacionen
activament amb els xiquets/es des del rol de mestre, i assumir parcel·les de responsabilitat en
les activitats proposades al grup.
No podem deixar de tenir en compte que són alumnes en pràctiques, que cadascun ve
amb el seu itinerari personal i de formació, que la trobada amb la realitat de l’escola suposa un
repte i els posa a prova. El nostre paper en aquest procés és el d’acompanyar-los compartint la
nostra mirada i les nostres reflexions per a acostar-los a través de les seues experiències en
l’escola a la constatació de què altres models educatius són possibles.
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Durant el temps que estan en l’escola pretenem que participen del major número
d’activitats possibles intentant aconseguir una immersió total i un coneixement i integració del
projecte educatiu. Per a nosaltres és important que se senten còmodes i s’integren amb facilitat
en el dia a dia i per a aconseguir-lo posem a la seua disposició totes les ajudes i facilitats que
l’escola té (menjador, transport, biblioteca, etc.).
La procedència d’aquests estudiants és diversa, encara que tots cursen estudis
relacionats amb l’educació. Hi ha alumnes de les universitats en les seues diferents especialitats.
La duració de les pràctiques depén del curs en que es troben i l’origen dels seus estudis.
Per a aconseguir que aquesta experiència siga satisfactòria per a tots, hem establert un
Pla d’Acollida que arreplega tots els aspectes organitzatius necessaris a tenir en compte per a
garantir el seu èxit, inclós un cronograma on planifiquem el número d’alumnes i dates de
permanència en l’escola.
En els últims cursos s’està generalitzant cada vegada més la figura del voluntari.
Voluntariat d’adults que participen en l’escola, en els dies i en les hores que ells mateixos
s’ofereixen de manera voluntària sense cap remuneració. Aquesta participació es portada i
aprobada pel Consell Escolar. Aquestes persones participen de manera prou regular en l’escola,
a càrreg d’un tutor dins i fora de l’aula i baix la supervisió dels caps d’estudis i la direcció.
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