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octubre 2019
connexions



TENSIONS

subjecte curricular                               

models familiars     

possibilitat d’atenció 
       
assistencialisme   

subjecte biogràfic

model que proposa l’escola

demanda dels infants

empoderament



REPTES

Fer més present la vida dels infants/famílies 

Fer més evident la veu dels infants

Trobar l’espai compartit per crear un projecte de vida de centre



Les mestres i el personal de l’escola som agents actius i de primera línia en el 
procés d’acollida 

El concepte d’integració, tal com s’entén habitualment, sovint s’assembla més a 
l’assimilació que no pas a un procés bidireccional.

Els materials i propostes que ofereixen les mestres per l’aprenentatge haurien 
de ser més significatius i ajustat a les realitats dels infants.

S’ha de treballar amb més profunditat les expectatives dels adults de l’escola 
vers els infants per potenciar una mirada possibilitadora.



abril 22
teixim escola



La vida dels infants/famílies 

La veu dels infants

Projecte de vida de centre

Procés d’acollida 

Integració bidireccional.

Significatiu i ajustat a les realitats dels infants.

Expectatives dels adults



La vida dels infants/famílies 

La veu dels infants

Projecte de vida de centre

Procés d’acollida 

Integració bidireccional.

Significatiu i ajustat a les realitats dels infants.

Expectatives dels adults

ESCOLA OBERTA



La vida dels infants/famílies 

La veu dels infants

Projecte de vida de centre

Procés d’acollida 

Integració bidireccional.

Significatiu i ajustat a les realitats dels infants.

Expectatives dels adults

PRESSUPOST PARTICIPATIU



La vida dels infants/famílies 

La veu dels infants

Projecte de vida de centre

Procés d’acollida 

Integració bidireccional.

Significatiu i ajustat a les realitats dels infants.

Expectatives dels adults

TEMA D’ESCOLA



La vida dels infants/famílies 

La veu dels infants

Projecte de vida de centre

Procés d’acollida 

Integració bidireccional.

Significatiu i ajustat a les realitats dels infants.

Expectatives dels adults
PLA D’ACOLLIDA



La vida dels infants/famílies 

La veu dels infants

Projecte de vida de centre

Procés d’acollida 

Integració bidireccional.

Significatiu i ajustat a les realitats dels infants.

Expectatives dels adults
PLURILINGÜISME



La vida dels infants/famílies 

La veu dels infants

Projecte de vida de centre

Procés d’acollida 

Integració bidireccional.

Significatiu i ajustat a les realitats dels infants.

Expectatives dels adults DIMENSIONS DELS PROJECTES



La vida dels infants/famílies 

La veu dels infants

Projecte de vida de centre

Procés d’acollida 

Integració bidireccional.

Significatiu i ajustat a les realitats dels infants.

Expectatives dels adults

COMISSIONS D’AVALUACIÓ



La recerca mou coses que ja està en camí

Ens ajuda tenir una visió externa que ens reafirma 

Impacta més des de l’acció que des de l’observació

Les evidències activen procesos de transformació

No són lineals dintre del centre

Dimensió personal del procés 



GRÀCIES


