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Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació 
RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2012, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el 

programa experimental per a incrementar l’èxit escolar i reduir l’abandó escolar prematur a través de la posada en 
marxa de contractes programa subscrits entre els centres educatius i l’Administració educativa. [2012/3884] 

 

PRESENTACIÓ 

A-. ANÀLISI DEL CONTEXT DEL CENTRE 

B-. MOTIVACIÓ RAONADA DEL PROJECTE. 
 

      B.1. Resultats obtinguts els darrers anys en les avaluacions finals i en les avaluacions 

diagnòstiques. 

     B.2. Necessitats detectades. 

C.- PROJECTES O MESURES DEL CENTRE VINCULATS A LA MILLORA DE 
L’ÈXIT ESCOLAR . 

D-. OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR. 

E-. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ. 
 

     E.1. Mesures organitzatives a nivel de centre. 

     E.2. Actuacions directes amb alumnes. 

     E.3. La coordinació i actuació dels equips docents per a la reflexió sobre la pràctica i la innovació 

metodológica. 

     E.4. La col.laboració de les famílies i les institucions de la zona. 

     E.5. La Temporalització. 
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F-. NECESSITATS FORMATIVES DEL PROFESSORAT I LES FAMÍLIES. 

G-. PLA DE GESTIÓ DE RECURSOS. 
 

     G.1. Mesures organitzatives . 

     G.2. Recursos humans necessàris. 

     G.3. Recursos materials necessàris. 

H. DISSENY DEL PROCEDIMENT DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ I 
PROPOSTES DE CONTINUITAT PER ALS CURSOS SUCCESIUS. 

I-. INCORPORACIÓ DE LES ACTUACIONS DE MILLORA A 
L’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE 
EDUCATIU. 
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PRESENTACIÓ 

“La escuela debe ir al encuentro de la vida, movilizarlay servirla; darle una motivación. Y para eso ha 

de abandonar las viejas prácticas, por mucha majestad que hayan tenido, y adaptarse al mundo 

presente y al mundo del futuro… 

Juntos encontraremos fómulas educativas que sean más eficaces y más humanas”. 

                                                                                                                                             Célestin  Freinet 

Aquest curs escolar 2011-2012, davant  la convocatoria del  programa experimental per a 

incrementar l’èxit escolar  a través  del projecte Contracte Programa, el nostre centre en 

sessió de Claustre del dia 2 de maig de 2012 acordà  participar en aquest programa afrontant 

així el canvi que l’escola i la societat ens demanen. 

A-. ANÀLISI DEL CONTEXT DEL CENTRE 
Condicions socioeconòmiques de les famílies 

El centre és el Col.legi Públic d’Ensenyament Infantil i Primària “Dr.Sanchis Guarner” de La Pobla 

Llarga, poble de la Ribera del Xúquer, de 4.630 habitants amb dos centre escolar, un públic ( el 

nostre) i l’altre privat, religiòs i concertat molt céntric, també i pròxim al nostre. 

 El  CEIP”Dr.Sanchis Guarner” està situat a prop del nucli urbà de La Pobla Llarga, en el que 

abans era la partida del Colmenar.  

En línies generals es pot dir que és una zona antiga, on existein vivendes tradicionals renovades i 

poques vivendes de nova construcció. El col.legi té les següents  característiques actualment: 

     - Un grup d’alumnat emigrant ( Centre Europa, Magreb, etc. ) : En gran part són treballadors 

temporals  en l’ área agrícola). 

- Prou casos  d’ alumnat amb  problemes socio-familiars. 

- La resta d’ alumnes són  d’ un nivell mitjà tant socio-cultural com económic. 

- Hi ha un 14 % de alumnes que els pares i mares tenen estudis universitaris i un 20% amb el 
batxillerat . 

NIVELL D?ESTUDIS DE LES FAMÏLIES: 

14% 20% 22% 44% 
 

 
- L’alumnat del centre ve de tots els punts del poble. 
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- La població de la localitat es caracteritza per: 
 

A) Elevat número de persones que treballen en el sector citrícola i transport, amb un important índex 

d’ emigració temporal. 

B) Baix percentatje de persones que pertanyen al sector terciari. 

C) Alguns casos puntuals de parats que cada any augmenta, i més per la crisi d’ ara.  

Per altra banda, en el nostre col.legi, hi ha que destacar, un número significatiu de famílies amb  

situacions desfavorables (desestructuració familiar, tutela d’ alumnat a càrrec de iaios,  etc.) .    

Tenint en compte les dades de la població de La Pobla Llarga observem el  següent :      

 

1-.Sector Primari-------------------------41%                                  2-. Sector Secundari---------------------23.%                                                                                                                           

3-. Sector terciari -------------------------16%            4-. Aturats----------------------------------20% (en aument)        

Podem veure que el sector primari- agrícola es alt en la localitat, el que significa molta temporalitat 

en el treball . 

L’índex del sector  terciari indica la progressiva reconversió en ciutat dormitori, amb  un   
elevat número de persones que es veuen obligades a anar a treballar fora del poble, 
especialment en la construcció. 

     Pel  que es refereix a la situació econòmica hi ha que senyalar que els pobles de la nostra 
zona son bàsicament  agrícoles, però que poc a poc estan evolucionant cap al sector 
secundari. 

Ens trobem amb una comunitat culturalment uniforme, sense greus diferències socials i 
culturals. I al  respecte dels  pares i mares, cal senyalar que hi ha un percentatje mitjà-baix 
de profesions universitàries. El nivell económic de les famílies, en general, és mitjà, sense 
grans diferències de poder adquisitiu, encara que a la baixa donat l’evolució de la crisi. 
Ideologicament és una societat plural. 

Des del punt de vista lingüístic, els nostres alumnes viuen en una societat on conviuen dues 
llengues oficials -valencià i castellà-, de les quals la primera és la llengua pròpia de la 
població.  En referència a aquest aspecte, i per allò referit   als  àmbits coloquials, la llengua 
vehicular és el valencià .  
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               Personal y servicios 

               Una plantilla de 17 professors més 2 a mitja jornada (professorat de P.T. i Religió). 

              Una conserje, logopeda (itinerant), i una psicopedagoga a temps parcial. 

              Hi han 215 alumnes matriculats distribuits de la següent forma : 

              Per al proper curs en Infantil hi haurà 74  alumnes i per a Primaria 143. 

              En Infantil hi han dues línees de 3 anys  i en  Primària hi ha un curs desdoblat en el 2n cicle. 

B-. MOTIVACIÓ RAONADA DEL PROJECTE. 
El nostre centre es presenta a aquest programa per que entenem que l’escola actual deu preparar als 

seus alumnes per incorporar-se amb èxit i sentit crític a la societat del coneixement. 

Per aquesta raò, devem  d’aconseguir que l’alumnat aprenga a pensar, a entendre el món que 

l’envolta i a desenvolupar totes les competències, especialmente la competència lingüística i l’ 

autonomía i iniciativa personal, que el convertisquen en agent actiu del seu aprenentatge i de la seua 

vida. 

El Claustre i l’Equip Directiu es proposem, a través d’aquest contracte programa millorar l’èxit 

personal, social i acadèmic de tots i cadascun dels nostres alumnes posant en marxa totes les 

estratègies metodològiques,  didàctiques i organitzatives necessàries per garantir-lo. Pretenem 

doncs: 

1. Augmentar el nombre d'alumnat que promociona de curs  per mitja d'actuacions tendint a 

adaptar-se a la diversitat dels alumnes.   

2. Implantar noves mesures d'atenció a la diversitat de l'alumnat de primària. 

3. Millorar la coordinació entre el professorat de cada cicle per portar procediments didàctics similar 

a tots els cicles. 

4. Coordinar les competències bàsiques a desenvolupar per cada uns dels cicles, i que posseeixen 

àmbits didàctics pròxims, per buscar major eficàcia i coordinació en les seues actuacions. 

5. Adaptar espais i temps del Centre per rendibilitzar la tasca educativa a treballar en cadascun dels 

cursos afavorint que l'alumnat siga més eficaç en l'aula. 

6. Incloure en les programacions indicadors d'aspectes bàsics que impliquen, a més de la 

competencia lingüística, valors com l'esforç, interes per el treball ben fet, i millora personal i social de 

l'alumnat. 

7. Profunditzar en les mesures de recolzaments i ajuda que els pares poden utilitzar per millorar la 

competencia lingüística  dels fills. 

8. Crear mecanismes de comunicació estables i segurs entre els professorat i les famílies. 

9. Desenvolupar mecanismes i llocs de transmissió entre el nostre Centre d'Educació Primària i el  

Centre de Secundària per facilitar la transició de l'alumnat. 
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10. Assolir la relació amb l` Ajuntament  de La Pobla Llarga, que per les característiques i/o pels 

programades desarrollat hi haja afinitat. 

B.1. Principis en que es fonamentem.   
• Tots els alumnes tenen possibilitats d’èxit si se li donen les oportunitats adequades per a 

desenvolupar les seues capacitats, la seua creativitat i iniciativa. 

• El professorat està al servei de l’aprenentatge de tot l’alumnat. 

• Amb la nostra acció educativa podem minimitzar  les condicions de partida (socioculturals i 

econòmiques) de l’alumnat, evitant que siguen determinants del seu rendiment acadèmic. 

• L’eficacia de les nostres intervencions augmenta si ho fem col.lectivament, per  tant cal 

treballar de manera coordinada, en equip, en totes les aules i en tots els nivells per garantir 

que els principis educatius siguen els mateixos durant tot el periode d’escolarització. 

• Les noves necessitats de l’alumnat requereixen , per la nostra banda, una formació rigurosa 

que ens porte a canviar les practiques quotidianes el que suposa, per tant, un compromís 

individual i col.lectiu de reciclatge com a part fonamental del contracte programa. 

• La implicació de l’alumnat i les families és una peça clau d’aquest programa, per tant, cal 

informar-los des del primer moment per a que siguen part activa del projecte i comprenguen 

les seues finalitats, sentit i potencialitat, participen i col.laboren tot el posible. 

B.2. Resultats obtinguts els darrers anys en les avaluacions finals i en 
les avaluacions diagnòstiques. 

• Respecte a les avaluacions diagnostiques: 

En l’àrea de llengua destaca  que des del curs 2006/07 fins al curs 2009/10: 

 la comprensió lectora està per baix de la mitjana de la Comunitat Valenciana en general 

sobretot en el 2n cicle, en expressió escrita hem involucionat tant en el 1er cicle com en el 

2n cicle, en comprensió escrita des del 2006 que el nostre centre està per sota de la mitjana 

autonómica, a penes si ha evolucionat i en l’expressió oral està per baix de la mitjana 

autonómica si be evoluciona positivament en el 1er cicle. 
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Avaluació diagnòstica: llengua 4rt.
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*La columna en negre correspon a la mitjana autonòmica. 

En l’àrea de matemàtiques destaca des del curs 2006/07 fins al curs 2009/10: 

L’evolució del nostre centre és molt positiva , hem millorat molt i estem per damunt de la 

mitjana autonómica sobretot al 1er cicle, si be cal no descuidar el millorar en les operacions i 

en la resolució de problemes al 2n cicle. 
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Evolució avaluació diagnóstica: Matemàtiques 2n. 
de Primària
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*Les barres en gris corresponen al centre i les negres a la mitjana autonòmica 
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*Les barres en negre corresponen al centre i les clares a la mitjana autonómica 

• Respecte a les avaluacions finals des del curs 2008/09 fins al curs 2010/11: 

En general s’observa que a partir de 4rt de primària augmenten el número d’alumnes que no 

promocionen en les àrees de Coneixement del Medi, Valencià i  Castellà. 

És significatiu que en el curs 2010/11 es donen un número elevat d’alumnat que no 

promociona en 1er de primària en les àrees instrumentals, així com en 4rt que hi ha un 22% 

de no promocionats en les àrees instrumentals, sobretot en Coneixement del Medi. 

Destaca també , que els resultats dels alumnes de 6è. que promocionen ho fan amb resultats 

més be moderats ( mitjana de notable baix/bé ), pel contra ha descés en un 5% els alumnes 

de 6è. que no promocionen en  una asignatura o més en l’avaluació final. 
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Sèrie 1= curs 2008/09;  Sèrie 2 = curs 2009/10; Sèrie 3 = curs 2010/11 

 B.3. Necessitats detectades. 
En base a l’analisi dels resulats anteriors cal: 

• Necessitat de millorar la competencia lingüística, sobretot en:  

• comprensió lectora,  

• expressió escrita,  

• comprensió escrita i  expressió oral 

A més: 

- Necessitat de saber llegir, saber entendre.  

- Necessitat de la creació, formació i consolidació de l’hàbit lector permanent . 

-  Necessitat d’una planificació clara de les activitats destinades al professorat.  

- Necessitat de formació del professorat respecte al foment de la lectura i escriptura . 

- Necessitat de millorar el tractament de la informació i la competencia digital 

Entenem que la competencia lingüística l’ha de basar exclusivament en una activitat de 

caràcter literari si no que, també, en activitats de lectura relacionades amb les temàtiques de 

les àrees no lingüístiques: coneixement del medi, artística, matemàtiques, educació física, ús 

del suport digital i internet,… 

C.- PROJECTES O MESURES DEL CENTRE VINCULATS A LA MILLORA DE L’ÈXIT 

ESCOLAR . 

C.1. Participació en programes institucionals. 

Per millorar i  actualitzar-nos i, a més,  atendre les diferents necessitats que van surgint al llarg   del 
procés de l’ ensenyament, el Centre participa o ha participat en una série de programes ofertats per 
diverses conselleries i institucions: 
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• Programes de Formació del professorat en centres: Formació en Competències Bàsiques 
(bianual).   

• Programa d’ Educació Ambiental. 

• Programa d’ Educació per a  la Salut. 

• Programa d’Educació per a  l’ Alimentació. 

• Programa per a  la Pau. 

• Educació Vial. 

• Proyecte  ARCE: estudi d’ecosistemes i tradicions a traves de les competències bàsiques. 
Realització tasques comuns entre tres centres. 

• Pla lector. 

• Pla de Transició de la Primària a l’ESO. 

• Pla de Millora respecte de l’avaluació diagnòstica. 

• Programes d’Educació Compensatòria. 

• Activitats d’animació lectora i teatres en anglés organitzats per l’Ajuntament. 

  *Els  programes consten més ampliats a la P.G.A. 

D-. OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR. 

D.1. Objectius Generals: 
1. Fomentar en l’alumnat l’interés per la lectura i desenvolupar l’hàbit lector. 

2. Aficcionar a l’alumnat a la lectura i crear situacions funcionals que la facen necessària. 

3. Afavorir la comprensió lectora desde totes les àrees , matèries , àmbits i mòduls del currículum. 

4. Promoure la col.laboració i participació de les famílies i altres membres de la comunitat 

educativa de l’entorn en les activitats derivades dels plans de foment de la lectura. 

5. Estimular l’ús de fonts documentals complementàries al llibre de text, tant en suport imprés 

com en suport digital i audiovisual. 

6. Reforçar la figura dels mitjans audiovisuals i digitals com a mitjans de suport a la lectura. 

7. Contribuir, en definitiva, al desenvolupament de la competencia lingüística de l’alumnat. 

D.2. Objectius Específics 
Respecte del professorat: 

1. Dissenyar activitats de comprensió lectora per cicles i cursos que tinguen com a marc els 
principis del Pla lector del centre. 

2. Optimitzar l’ús de tots els recursos que incideixen en el foment de la lectura. És 
responsabilitat de tot el professorat en totes les àrees del currículum. 

3. Formar-se en l’àmbit lector: Informar-se sobre técniques per a millorar la lectura infantil i 

juvenil:els autors, les tendències, bibliografía,… 

4. Coordinar el professorat en l’ensenyament de la lectura, a través dels acords consensuats. 
5. Treballar en la millora de la competència lingüística aportant idees i fent una avaluació al 

final de cada curs escolar 
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6. Col.laborar en les activitats d’animació lectora que s’organitzen col.lectivament al centre i a 

l’alumnat de l’aula. 

 

Respecte de l’alumnat: 

1. Treballar la lectura comprensiva conjuntament amb l’escriptura i l’expressió en cada una de 
les àrees 

2. Treballar la comprensió lectora com a base de l’aprenentatge, que implica totes les àrees i es 
pot treballar a través de diferents llenguatges. 

3. Informar-los de les diferents possibilitats d’accés a la lectura que es donen fora de l’àmbit 

escolar: biblioteques publiques, llibreries, internet,… 

4. Promoure  la creativitat com element esencial per al desenvolupament òptim dels alumnes. 
5. Fer-los  lectors competents. 

 

Respecte les famílies: 

1. Formar a les famílies en la importància de la lectura:la seua repercusió en el bon 

funcionament , en el rendiment escolar i en la formació integral de la persona. Crear clubs de 

lectura i funcionament de la biblioteca del centre per als pares i mares. 

2. Orientar-los sobre les formes per aconseguir un ambient familiar favorable a la lectura. 

3. Proposar i facilitar la participació i col.laboració de les famílies en les activitats de foment 

lector que es programen, creant , també, clubs de lectura. 

Respecte a l’entorn del centre: 

1. Propiciar la col.laboració i l’intercanvi d’idees i experiències amb els altres centres de la 

localitat o comarca. 

2. Establir els procediments i la col.laboració entre el centre i els mitjans de comunicació de 

l’entorn. 

3. Mantenir un contacte periòdic i una actitud de col.laboració mútua amb les institucions i 

entitats públiques i privades que promouen iniciatives educatives i culturals relacionades 

amb el foment de la lectura. 

E-. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ. 

E.1. Mesures organitzatives a nivell de centre. 
Respecte al professorat: 

Mesures Actuacions /Ámbits Indicadors 
. Accions per a desenvolupar la 
compètencia ”aprendre a 
aprendre”. 

.Revisió de les metodologies de 
cada professor. 
 

. Autoavaluació i reflexió de 
l’estil docent : valoració. 
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. Accions per a desenvolupar la 
compètencia en el coneixement i 
la interacció en el món físic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Accions per a desenvolupament 
de la competencia en 
comunicació lingüística 

 
. Constitució d’una comissió 
encarregada de l’avaluació i 
seguiment del Projecte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
. Establir ítems en comprensió 
escrita i oral, en expressió 
escrita i oral de forma 
consensuadaentre tot el 
professorat . 
. Realització d’una plantilla 
d’observació/seguiment. 
. Revisió dels criteris 
d’avaluació en referència als 
ítems consensuats 
. Dur a la pràctica activitats en 
horari escolar per aconseguir 
els ítems assenyalats. 
. Actuacions que milloren la 
qualitat dels documents escrits 
de l’alumnat. 
.Actuacions per afomentar  i 
millorar l’expressió oral: teatre, 
música,… 

.Elaboració d’un guió i pla 
d’actuació  i document de 
seguiment per a cada curs 
escolar. 
. Elaboració del 
documentd’avaluació i grau de 
consecució del Programa 
contracte. 
. Elaboració de propostes al 
Claustre respecte de les 
conclusions del grau de 
consecució  del Programa. 
 

 
 
 
 
. Comparació i valoració de les 
dades de la plantilla. Es pretén 
que millore un 30 % de l’alumnat 
segons els  items marcats. 
 
. Documents que reflecteixent 
l’evolució de la qualitat dels 
treballs escrits de l’alumnat. 
. Documents o plantilles que 
reflecteixen el grau de 
consecució d’aquest aspecte. 

E.2. Actuacions directes amb alumnes. 
Des d’una perspectiva inclusiva: 

Mesures Actuacions/Ámbits Indicadors 

 
Accions pera conseguir la 
Competència lingüística. 
 
  
 
 
 
 
 

*Dins del curriculum ordinari: 

. Elaboració d’un guió previ a la 
lectura. 
. Seleccionar textos de carácter 
divulgatiu sobre temes del 
curriculum de l’alumnat per a 
llegir-los i comentar-los. 
. Redactar habitualment textos 
literaris a partir del contingut 
d’una lectura del llibre de text,… 

 
.Respecte  per les normes 
d’intercanvi. 
.Iniciativa per a buscar informació, 
llegir. 
 
 
. Saber  narrar: 
Estructura:plantejament, nus i 
desenllaç. 
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Accions pera conseguir  la 
Competència aprendre a 
aprendre. 
 
 
 
 
 
 
 
Accions pera conseguir 
Competència cultural i artística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accions pera conseguir 
Competència “Aprendre a 
aprendre”. 
 

. Redactar textos expositius 
sobre els temes treballats en les 
àrees no lingüístiques. 
 
 
 
 
 
.Activitats de recerca 
d’informaciósobre autors en 
llibres, internet,… 
.Buscar informació sobre un 
tema tractat en una unitat de 
Coneixement del Medi, Música, 
Matemàtiques… i fer-ne un 
treball d’ampliació de 
continguts.  
. Aprofitar textos poètics  i 
teatrals per a recitar, 
memoritzar, pronunciar, 
entonar,… 
*Dins d’activitats extraescolars: 

. Visitar una biblioteca, una 
llibreria, una exposició,… 
*Durant la lectura i després: 

. Programació i realització de 
l’hora setmanal del conte 
. Projecte de pel.licules basades 
en novel.les. 
.L’hora de la biblioteca. 
. Dramatització i recitació 
. Realització de jocs relacionats 
amb la temática i el contingut 
del llibre. 
. Realització d’activitats 
artístiques relacionades amb la 
lectura del llibre. 
.Realització d’activitats de 
carácter lúdic i festiu. 
. Anar al teatre. 
*Activitats de reforç i 

consolidació: 

. Mantenir un contacte 
permanent amb l’alumnat per 
saber que esta llegint i com 
evoluciona. 
. Valorar l’esforç i la tasca 

. Ordenar i estructurar els aspectos 
segons el tipus de text. 
. Redactar amb claredat ( que 
s’entenga), coherència ( idees amb 
ordre lògic) i cohesión (unitat 
temàtica). 
. Utilitzar els signes de puntuació. 
 
. Seleccionar textos i difondre’ls a la 
revista escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Selecció i ús d’un codi artístic 
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Accions pera conseguir 
Competència social i ciutadana. 
 
 
 

lectora de l’alumnat en els 
informes d’avaluació contínua i 
trimestral. 
. Oferir una imatge de persona 
lectora davant l’alumnat. 
.Destacar i comentar 
habitualment, notícies de la 
premsa  relacionades amb el 
món de la cultura, llibres,… 
 

Aquestes actuacions están basades en el nostre Pla de Foment Lector. 

     E.3. La coordinació i actuació dels equips docents per a la reflexió 
sobre la pràctica i la innovació metodológica. 
 
Cal dir que no  hi ha una única metodologia associada a l’enfocament del treball de les competències 
bàsiques. Treballar les competències bàsiques significa dissenyar situacions d’aprenentatge de tipus 
complex o integrador (tasques), que tinguen una certa rellevància social per al context per al qual 
són dissenyades, i a través de les quals s’organitzen i es transmeten els coneixements, els 
procediments i les actituds. Les estratègies metodològiques depenen dels requeriments de cada una 
d’aquestes situacions i dels alumnes. 

L’Objectiu General del nostre centre per a la coordinació docent en aquest Contracte Programa: 

 Abordar, des de l’enfocament de la pràctica reflexiva, la coordinació i dinamització d’equips docents 
amb l’objectiu últim d’introduir la innovació educativa de manera sistematitzada al centre i 
potenciar, així, el concepte de “l’escola que aprèn”. 

Els objectius específics de partida són: 

• Reflexionar sobre les competències que ha de tenir la persona coordinadora del del 
Contracte Programa: coordinar =  dinamitzar. 

• Investigar i treballar les competències de dinamització utilitzant les metodologies de la 
pràctica reflexiva. 

• Investigar i reflexionar sobre les competències comunicatives que afavoreixen la creació de 
comunitats de pràctica i la construcció conjunta de coneixement. 

• Aprofundir en les habilitats interpersonals que generen un bon estil docent i faciliten 
l’orientació i la dinamització dels equips docents. 

Metodologia:. 
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Es treballa en la modalitat de grup/comissió  des d’una metodologia reflexiva i col·laboradora d’acord 
amb els principis estratègics que es pretén mostrar: aprenem fent. Per això s’incita el grup a dur a 
terme un breu cicle reflexiu al començament del curs i del projecte, amb l’ajuda d’una plantilla com a 
instrument d’aprenentatge i avaluació: 

• Fase d’autoanàlisi de la pròpia activitat de coordinació (creences i inquietuds). 
• Fase de contrast per a l’ apropiació de les metodologies reflexives per a la dinamització dels 

equips docents i del mateix grup/comissió. 
• Fase de reestructuració de la pròpia actuació i les pròpies creences al voltant de la funció 

dinamitzadora. 
• Fase en la  que el professorat es posa d’acord en la metodologia que entre tots s’aplicarà 

(molt especialmente en allò que fa referència a les estratègies d’aprenentatge); 
• Introduir en les àrees lingüístiques i no lingüístiques les diferents estratègies i tècniques 

d’aprenentatge, les habilitats comunicatives, i els diferents tipus de text i les habilitats 
cognitivolingüístiques (descriure, explicar, argumentar...). 

•  Acordar l’avaluació que es farà . 
• Les sessions  de reunió del grup/comissió de docents será setmanal fins que estiga tot 

enllestit . Deprés ja es realitzaran seguiments mensuals de l’aplicació del Programa. 

Valoració final 

• En la fase final del procés d’avaluació, el professorat   revisa els seus aprenentatges i formula 
les necessitats de redescripció de la seva pròpia pràctica. Els aprenentatges que han 
incorporat s’observen fàcilment , així com les inquietuds i necessitats de nous aprenentatges. 

• Aquesta activitat avaluadora es realitzarà emplenant un qúestionari anònim per després fer 
un buidat d’allò més significatiu de l’autoavaluació que s’ha fet el professorat, tant d’allò que 
consideren ha millorat com del que ha estat negatiu, no ha servit… També es realitzarà una 
valoració de les sessions.  

 E.4. La col.laboració de les famílies i les institucions de la zona. 
Mesures Actuacions Indicadors 

Accions dirigides a adquirir la 
Competència digital i 
tractament de la informació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Constitució d’un grup de 
pares/professors per 
informar/formar a les famíes 
en competència lingüística. 
. Organització de xerrades 
informatives sobre temes. 
. Realizar activitats en les que 
els ponents siguen membres 
d’algunes famílies. 
. Realitzar enquestes sobre els 
hàbits lectors de les famílies del 
centre. 
. Establir l’ús del coorreu 
electrònic, el blog i la pàgina 
web com una via de 

. Que acudisquen a les xerrades 
el 10% de les famílies. 
.Dur a terme, al menys , una 
activitat per un membre d’una 
familia. 
. Recollida del 70% de les 
enquestes. 
 
. Arribar a un 10% de familiars 
participants. 
 
. Preguntar a l’alumnat si els 
pares han rebut el full. 
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Accions dirigides a adquirir la 
Competència social i ciutadana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Accions dirigides a adquirir la  
competencia cultural i artística. 

comunicación familia/escola. 
. Realitzar fulls informatius per 
als familiars amb l’intenció 
d’informar-los sobre la 
importancia de la lectura i 
orientar-los. 
. Convidar als familiars en les 
campanyes d’animació lectora 
del centre i amb la creació del 
club de lectura. 
. Implicació de la Junta directiva 
de l’AMPA amb aquest 
projecte/ contracte amb 
l’organització d’activitats. 
 
 
. Participar en els activitats 
d’animació lectora convocades 
per la biblioteca municipal. 
. Participar en concursos 
d’escriptura  que es convoquen 
en la localitat i en altres llocs. 
. Concretar cada curs escolar 
les accions que es faran amb el 
suport i la participació de les 
institucions i entitats publiques 
i privades que col.laboren  en el 
foment de la lectura. 

 
 
 
 
. Percentatge de participación 
dels pares fins al 10%. 
 
. Número d’activitats 
organitzades per l’AMPA i garu 
de satisfacció. 
.Número d’activitats que s’han 
fet. 
 
. Número de participants del 
centre i resultats aconseguits. 
 
. Relació de les activitats fetes 
amb el suport de les 
institucions i grau de 
satisfacció. 

Aquestes accions están reflectides en el nostre Pla de Foment Lector. 

 E.5. La Temporalització. 
Aquest Contracte Programa te una duració de quatre cursos. 

Al començament de cada curs es marcaran els objectius per al  curs escolar a través dels membres 

del grup/comissió del Programa Contracte.Es tidrà en compte per a la seua elaboració les propostes 

de millora de la memòria del darrer curs i els resultats de l’avaluació diagnòstica. La comissió es farà 

arribar al professorat participant per a la seua revisió i propostes .Aquestos objectius una vegada 

aprovats/consensuats  es reflectiran a la PGA i PEC. 

En els succesius cursos, també, es tindrà en compte per a l’elaboració dels objectius del pla anual del 

programa,  l’evolució, avaluació i seguiment del curs anterior(estarà recollit en la memòria del 

centre) . 
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Les reunions de la comissió del Contracte –Programa es reuniràn mensulament per fer seguiment, 

distribuir tasques i avançar si és el cas. Al principi de curs les reunions seràn més intensives i tindràn 

caràcter setmanal. 

En les convocatòries de la CCP s’informarà sobre aquest Programa Experimental als cicles i es 

recolliran propostes si és el cas. 

Trimestralment en el seguiment de la PGA en Claustre i Consell també s’informara sobre l’estat del 

Contracte Programa. 

Respecte al 

professorat: 

. Accions per a 

desenvolupar la 

competencia 

”aprendre a 

aprendre”. 

. Accions per a 

desenvolupar la 

competencia en 

el coneixement i 

la interacció en el 

món físic. 

CURS 2012-2013 

 

 

INCIAR 

 

INCIAR 

CURS 2013-2014 

 

 

CONSOLIDAR 

 

CONSOLIDAR 

CURS 2014-2015 

 

 

CONSOLIDAR 

 

 

CONSOLIDAR 

 

 

CURS 2015-2016 

 

 

CONSOLIDAT 

 

 

CONSOLIDAT 

 

. Accions per a 

desenvolupament 

de la 

competencia en 

comunicació 

lingüística. 

INCIAR 

 

CONSOLIDAR 

 

CONSOLIDAR 

 

CONSOLIDAT 

 

Respecte a 

l’alumnat: 

Accions pera 

conseguir la 

Competència 

lingüística. 

 

 

INCIAR 

 

 

 

CONSOLIDAR 

 

 

 

CONSOLIDAR 

 

 

 

CONSOLIDAT 

 

Accions pera 

conseguir  la 

Competència 

aprendre a 

aprendre. 

INCIAR 

 

 

CONSOLIDAR 

 

CONSOLIDAR 

 

CONSOLIDAT 
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Accions pera 

conseguir 

Competència 

cultural i artística. 

INCIAR 

 

CONSOLIDAR 

 

CONSOLIDAR 

 

CONSOLIDAT 

 

Accions pera 

conseguir 

Competència 

“Aprendre a 

aprendre”. 

 

INCIAR 

 

 

CONSOLIDAR 

 

 

CONSOLIDAR 

 

 

CONSOLIDAT 

 

Accions pera 

conseguir 

Competència 

social i ciutadana. 

INCIAR 

 

CONSOLIDAR 

 

CONSOLIDAR 

 

CONSOLIDAT 

 

Respecte a les 

famílies: 

Accions dirigides 
a adquirir la 
Competència 
digital i 
tractament de la 
informació. 
 
Accions dirigides 
a adquirir la 
Competència 
social i ciutadana. 
 
Accions dirigides 
a adquirir la  
competencia 
cultural i artística. 

 

 

INCIAR 

 

 

INCIAR 

 

 

INCIAR 

 

 

 

CONSOLIDAR 

 

 

CONSOLIDAR 

 

 

CONSOLIDAR 

 

 

 

CONSOLIDAR 

 

 

CONSOLIDAR 

 

 

CONSOLIDAR 

 

 

 

CONSOLIDAT 

 

 

CONSOLIDAT 

 

 

CONSOLIDAT 

 

F-. NECESSITATS FORMATIVES DEL PROFESSORAT I LES FAMÍLIES. 
El Centre sempre ha participat en els Projectes de Formació en Centre per tant la resposta del 

professorat en rebre formació en el Centre  compta amb bona predisposició. 

Els temes preferents son els relacionats amb les Competències Bàsiques. 

Respecte a les famílies: 

. Crear espais de participació: espais de reflexió i formació de forma col.lectiva per aprofondir en 

propostes educatives en competencia lingüística. 
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. Crear escola de pares i mares a través de l’AMPA. 

. Realitzar jornades conjuntes de convivència. 

Es  tractaria de la celebració de distints tipus d’ actes, on  participaren alumnes, familiars i 
professorat : 

- Jornades ARTÍSTICO-CULTURALS: concerts, recitals, teatre...  actes organitzats de forma 
coordinada/participativa pels professors i els familiars. 

- Jornades LÚDIQUES I ESPORTIVES: participació dels alumnes d’altres col.legis. 

 - Jornades de PORTES OBERTES: xicotetes sessions informatives  (es desenvoluparan en el 
3er. Trimestre), en els que es convida a l’alumnat que començarà l’Etapa del 2n cicle 
d’Infantil , a visitar el centre participant en xicotetes activitats de familiarització amb els 
espais, recursos, i professorat.  

Respecte al professorat: 

1. Formar-se en l’àmbit lector: Informar-se sobre técniques per a millorar la lectura infantil i 

juvenil:els autors, les tendències, bibliografía,… 

2. Caldrà l’assessorament del CEFIRE per orientar-nos i facilitar-nos, documents, bibliografía i   

metodologies al respecte de com millorar la competècia lingüítica dels nostres alumnes i 

aconseguir l’èxit escolar. Aquest assesorament será  i sols durant el 1er Trimestre.  

3. Assistir a confèrencies i xerrades al voltant de la millora de la competencia lingüística i del 

foment lector. 

G-. PLA DE GESTIÓ DE RECURSOS. 
Es descriuen les mesures organitzatives i els recursos humans i materials necessaris per a 

desenrotllar les diferents mesures proposades. 

Es necessiten recursos humans per portar a cap  el reforç i l'organització dels grups flexibles per 

aconseguir l’ èxit escolar en competencia lingüística. 

     G.1. Mesures organitzatives . 
 . Es realitzaran agrupaments flexibles per cicles, creant tres subgrups amb un professor cadascun . 
Després d’una posada en comú i una coordinació entre mestres es distribueix l’alumnat en tres 
grups: tenint en compte els nivells i ritmes d’aprenentatge. 
Es fan dues hores setmanal, partida en dues sessions d’una hora, a ser possible per la vesprada per 
exemple, els del cicle superior ho fan dilluns i dimecres, etc... Quan són les quatre de la vesprada 
cada alumne va al grup que li correspon. Cada professor te el seu quadernet específicic de seguiment 
i aplicació. 
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     G.2. Recursos humans necessàris. 
      Hi ha 13 professors implicats en aquest projecte, representant doncs la majoria del Claustre 

respecte d’una plantilla de 19.( 13 vots a favor, 4 en contra i 2 abstencions). Però a més del 

professorat participant són necessaris altres recursos humans com : 

1. El centre necessitaria d’un profesor de primària a mitja jornada per facilitar  agrupaments 

flexibles com a estratègia organitzativa i curricular per a atendre la diversitat de ritmes 

d’aprenentatge, d’interessos i característiques de l’alumnat en quant a la competècia 

lingüística i l’ organització de les aules en grups reduïts d’alumnes de cada cicle i , també per 

desenvolupar les activitats de coordinació, reunions dels diferents grups de treball ja que si 

bé és cert que els tutors  disposem d’hores per estar ocupades pels especialistes, aquest 

temps el dediquen al reforç educatiu del cicle. Un reforç que dóna els seus bons resultas 

conforme consta en el seguiment que es realitza trimestralment des de la CCP. 

Aquesta necessitat d’un professor per a realitzar agrupaments flexibles per la millora de la 

competència lingüística es complementària a allò sol.licitat pel Programa de Compensatòria 

ja que els recursos humans sol.licitats en Compensatòria són per a alumnat en greus 

dificultats abarcant totes les àrees instrumentals, mentre que el professorat sol.licitat per al 

Programa Contracte seia per a tot l’alumnat en general , fent-se grups d’alumnes des dels 

més avançats fins als més defasats 

2. Els familiars mitjançant l’AMPA poden participar en aquelles activitats que es consideren 

oportunes. 

3. El personal que treballa en biblioteques públiques de la localitat amb qui podem fer activitats 

conjuntes. 

4. La psicopedagoga escolar, sobretot, per als alumnes amb dificultat en competència 

lingüística. 

5. Els /les assessors/es de formació del professorat. 

6. Serà necessàri comptar amb el suport i assessorament del Cefire per ajudar o formar, si és el 

cas, al professorat participant. 

 G.3. Recursos materials necessaris. 
Recursos econòmics: 

Caldrà assignar una quantitat per adquirir materials de lectura , millorar els equips de l’aula 

d’informàtica i bibliografia específica per a formar al professorat. 

Un pressupost econòmic que, en definitiva , contemple les despeses del conjunt de totes les 

activitats per a millorar la competència lingüÍstica. 

L’aportació econòmica que se sol.licita són 4000 € : adquisició de material lector per a l’alumnat, 

despeses d’eixides a teatres,…de l’alumnat, millora d’equips informàtics per a l’investigació i procés 

de textos dels alumnes, adquisició de material bibliogràfic i intercanvi d’experiències per a la 

formació del professorat. 
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La biblioteca d’aula: 

Recurs imprescindible per a la millora de la competència lingüística. 

Al començament de cada curs escolar el tutor/ra montarà la biblioteca d’aula. A les aules de 

compensatòria i PT, també, es montarà la biblioteca d’aula. 

En cada aula hi haurà un alumne /a encarregat de la biblioteca. 

El tutor/a , amb la participació de l’alumnat establirà estratègies que faciliten la motivació per la 

lectura. 

Cada curs escolar caldrà renovar la biblioteca d’aula. 

Biblioteca del centre: 

És , també, un pilar fonamental del centre 

Cada curs escolar hi haurà un professor encarregat, s’establirà un horari de préstec, de consulta 

S’establiran activitats en conjunt amb la biblioteca d’aula i tutories. 

Aula d’Informàtica:  

Són aules que ens facilitaran els recursos informatius i didàctics extraordinàris, sobretot en 

competència lingüística ( lectura i escriptura) 

L’Ajuntament: 

Aprofitar les activitats culturals programades al llarg del curs ( encara que en són ben poques) per 

participar amb l’alumnat o amb el professorat. 

La biblioteca municipal: 

L’espai físic de la biblioteca com a lloc on es poden fer activitats organitzades per la bibliotecaria i 

tècnic d’Informació Juvenil. 

Els centres educatius de la localitat: 

Intercanviar idees, experiències,… 

La revista escolar del centre: 

Afavoreix l’expressióp escrita i l’interés de l’alumnat per llegir els escrits dels companys. 
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H. DISSENY DEL PROCEDIMENT DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ I PROPOSTES DE 

CONTINUITAT PER ALS CURSOS SUCCESIUS. 
1. es presentaran els resultats a aconseguir. 

2. S’indicarà la persona responsable de la comissió. 

3. Es dissenyaran indicadors específics per a la revisió trimestral i final del Programa Contracte. 

Ara bé, de  manera coherent, l’avaluació d’aquest Projecte es farà, també,  conjuntamente 
amb els temps per a l’avaluació i seguiment de la P.G.A., utilitzant els mateixos instrumens i 
afeguint aquells que la comisssió del Programa Contracte consider incloure.  

Açò no lleva que al final de curs s’elabore un informe específic d’aquest projecte 
separat de la memòria anual. 

I-. INCORPORACIÓ DE LES ACTUACIONS DE MILLORA A L’ORGANITZACIÓ DEL 

CENTRE I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU. 
Les millores que aquest Programa contracte aporte quedaran incloses en la P.G.A de cada curs i 

modificaran i fomaran part del Projecte Educatiu del Centre. 


