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PROJECTE DE COMPENSATÒRIA CURS 
2012-2013 

1.- JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

Dins del Projecte d’Educació Compensatòria que el nostre centre ve portant a 
terme des del curs 2006/2007 i donat que, des del curs passat  està augmentant 
l’alumnat estranger de procedència marroquí en el centre (be sense quasi 
escolarització, be amb un nivel de competències bàsiques molt inferior al nivel 
que pertoca per edat, o be pel  total desconeixement dels idiomas oficials del 
nostre territori) a més dels d’altres paisos (Ucraïna,Polonia,Romania) i altres 
alumnes del poble amb prou desavantatge  social , desfavorits, i en situacions 
familiars molt delicades i desestructurades acusades per la situación económica( 
sense feina, amb embargaments,…) que repercuteixen considerablement en 
l’aprenentatge i actituds,  s’ha considerat incloure més materials per a treballar 
des de l’educació compensatòria (tant en quant a l’atenció, activitats, llibres de 
text, quaderns, i altres materials més concrets). 

  L’atenció a aquest alumnat requereix desenvolupar actituds i procediments que 
posibiliten la inclusió educativa i social, l’accés al curriculum , l’adaptació del 
mateix i l’exit escolar. Açò suposa, per una part, atendre les carencias 
lingüístiques que reclamen l’aprenentatge intensiu de les nostres llengües 
oficials i, per altra , atendre els possibles desfases curriculars en les altres àrees. 

Les dificultats derivades del desconeixement de les llengües d’acollida  han de 
ser afrontades, principalment amb l’adequada formació del professorat i amb 
l’accés a materials específics per a l’ensenyament de les llengues oficials. 

2.- ELS OBJECTIUS DEL PROJECTE DE COMPENSATÒRIA DEL  NOSTRE 
CENTRE SÓN: 
 

1. Evitar el fracàs escolar dels destinatàris/es. 
2. Assegurar la seua adaptació escolar i social. 
3. Desenvolupar les seues habilitats socials, les quals es puguen permetre 

desenvolupar-se com a ciutadans. 
4. Ajudar a aquests alumnes a aconseguir el nivell curricular dels seus 

companys d’aula, en les àrees instrumentals bàsiques, amb un suport el 
més individualitzat possible o be en grups molt reduits i amb coordinació 
amb els seus respectius tutors/res. 

5. Finalment, aconseguir l’èxit escolar,  integraciói participació amb la vida 
escolar i l’entorn de la localitat. 
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3.- ÀMBIT  
D’ACTUACIÓ  

 

Ámbit: programació del procés de ensenyament- aprenenetatge  
 

• Prioritzar les àrees instrumentals i els continguts procedimentals i 
actitudinals. 

• Establir els critèris d’avaluació en funció de les competències bàsiques i 
de les adaptacions necessàries per atendre be al nostre alumnat. 

• Replantejar-se els recursos metodològics. 
• Elaborar la programación a partir de l’avaluació inicial (nivel de 

competencia del nostre alumnat). 
• Elaborar un banc de materials adaptat a la nostra realitat per a ser 

utilitzats en les diferents àrees. 
• Aplicar tècniques d’aprenentatge cooperatiu. 

 
Ámbit: participació dels  agents educatius  
 

• Fomentar l’ús de l’agenda i la revista escolar com a instrument de 
comunicació i participació amb les families. 

• Celebrar reunions amb els pares per a fomentar la comunicació amb els 
mateixos. 

• Fomentar la creació i funcionament de l’Escola de Pares i Mares 
començant a través de la revista escolar i comptant amb la seua 
participación i implicació amb les activitats extarescolars i en el foment de 
la lectura. 

 
4.- AVALUACIÓ  
 
De forma coherent  l’avaluació d’aquest Projecte es realitzarà conjuntamente 
amb el Programació General Anual del centre, utilitzant els mateixos 
instruments, agents, moments, etc… 
 
Açò no lleva que al  final de curs s’elabore un informe d’avaluació d’aquest 
projecte com una annex a la mèmoria anual. 
 
 
5.- FUNCIONS DEL PROFESSOR/A  D’ EDUCACIÓ COMPENSAT ÒRIA 
 

• Realització d’activitats de suport  encaminades a l’adquisició i reforç de 
les competències bàsiques per desenvolupar-se. 

• Realització d’activitats que desenvolupen les habilitats socials necessàries 
per establir bones relacions interpersonals. 

• Preparar materials adaptats a les necessitats dels alumnes i al seu nivel 
de competències. 
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• Desenvolupar programes d’inmersió lingüística per aquells alumnes amb 

desconeixement de l’idioma. 
 
 

• Facilitar al tutor/a  tota la informació del procés d’ensenyament-
aprenentatge. 

• Mantidre coordinació amb tutors i especialistes. 
• Seguiment escolar i familiar. 
• Motivar als alumnes per a la participació en activitats generals del Centre. 
• Afavorir la participació de les families en les activitats promogudes des del 

centre escolar. 
• Col.laborar pel el control de l’absentisme escolar i altres aspectes que 

afecten a l’alumnat atés amb coordinació en el Tutor/a i el Cap d’Estudis i 
Serveis Socials. 

• Coordinar-se amb els Serveis SocialsMunicipals. 
• Informació  de beques i ajudes. 
 

 
 


