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Pla de treball de la comunitat educativa de l'Escola dels Encants
Llegenda

Curs 2014-2015
Àmbit de treball

AFA

CRREE

CMj
CO

CF

Objectiu

Millorar l'acompanyament als infants en aquells espais on sigui necessari

Què
Descripció de l'actuació
Comptar amb la figura del vetllador per aquest
acompanyament i, a la vegada, integrar a l'equip de
vetlladors al dia dia de l'escola per tal de fer més efectiva la
seva feina i, a la vegada, que se sentin part de la comunitat
educativa

EP
AFA

Com
Accions concretes

Contractació de 2 vetlladors

Quan
Calendari

TOT el CURS

Elaboració del projecte lingüístic

EP

TOT el CURS

Elaboració del Pla de convivència

EP
CE

TOT el CURS

Implementar la primera fase del Pla TAC

Compra i posada en marxa dels equips necessaris

Redacció de la segona fase del Pla TAC
Cmu

Qui
Responsable

Comunicació fluïda biblioteca-equip pedagògic

EP

Compra de 6 portàtils, 6 ipad i una pantalla digital

EP
Creació del google drive

Obrir el camí cap a una jornada lectiva més beneficiosa pels infants

TOT el CURS
1T

EP
CB
EP
CMj

Treballar amb la comissió de menjador els aspectes corresponents al canvi de
jornada lectiva

2T

EP
CAAEE

Treballar amb la comissió d'extraescolars els aspectes corresponents al canvi
de jornada lectiva

1T

Traspàs d'informació detallada: horari, aspectes econòmics, seguretat,
extraescolars

2T

Crear una playlist

1T

Acompanyar les entrades a l'escola amb música
CRI

Tornar a plantejar la reestructuració horària

EP
CC

Delegats
PROJECTE EDUCATIU

CMu
Entrades relaxades
Sensibilització a les famílies

EP
CCRRSS-D
CMj
EP

Sensibilització a les famílies sobre la necessitat de complir els horaris a l'escola
i de respecte a les mestres, les famílies i els infants

TOT el CURS

Sensibilització individualitzada a famílies impuntuals

Millorar la comunicació Mestres-Comissió de Menjador-Monitors a l'hora del migdia

Reunions periòdiques de traspàs d'informació

EP
CMj
Monitors

Millorar els aspectes de funcionament i pedagògics del temps del migdia

Redacció projecte menjador

EP
CMj
Monitors

Acompanyament conserge

EP
D

Sensibilització a les famílies sobre la necessitat de deixar les portes tancades i
fixar-se en els infants que entres, però, sobretot, que surten de l'escola

1T

Actuació d'obertura i tancament de portes

EP

Nou sistema d'obertura i tancament de portes. Només hi haurà una porta
oberta a l'escola que es tancarà a partir d'un determinat moment

1T

Reunions periòdiques

TOT el CURS

Projecte menjador

Seguretat

Continuïtat educativa

Taller de prioritats 08/07/2014

1T

Assegurar les entrades i sortides

Aconseguir un institut que tingui continuïtat pedagògica amb el projecte de l'Escola

Suport al grup VOLEM INSTITUT

CRREE

1. Dinamització del grup de treball
2. Interlocució amb el Consorci

TOT el CURS
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Curs 2014-2015
Àmbit de treball

AFA

Documentació

Què
Descripció de l'actuació

Objectiu

Elaborar la documentació del curs

Com
Accions concretes
1. Establir quins són els objectius de la documentació d'aquell any
2. Creació del Grup de treball per a l'edició del llibre
3. Elaboració dels continguts
4. Comunicació a les famílies de quins són els objectius aquell any

Quan
Calendari

Elaborar la documentació del curs per a l'entrega a les famílies.

EP
GT

Formació en Matemàtiques manipulatives*

EP

3 sessions formació amb un formador extern i una amb les famílies. LARA JIMÉNEZ

Formació interna

EP

Formació a demanda del claustre

Formació interna Projecte Europeu

EP
CRI

Formació program ePergam*

CB

Una sessió a l'equip pedagògic i dues sessions als infants

1T

Formació TIC

EP

Formació al claustre

1T

Formació ANTZOLA

EP

Formació Erasmus Holanda

EP

Formació al claustre (3-4 mestres)

2T

Millorar la formació de l'equip pedagògic
Formació dirigida a l'EP

Qui
Responsable

1T
Fi de curs

1T
Fi de curs
TOT el CURS
2T
3T

* també inclou formació a les famílies i/o als infants

FORMACIÓ

Formació dirigida a les
famílies

Cafès pedagògics
Informar i formar a les famílies sobre aspectes diversos relacionats amb la comunitat educativa
Formació EcoHortus

Formació de monitors
externs

Taller de prioritats 08/07/2014

Adequar la formació dels monitors externs a la línia pedagògica de l'escola

Formació als monitors

AFA
CRRSS

1. La comissió de relacions socials elaborarà una llista de possibles temes d'interès
per a les famílies
2. Contactar amb els ponents adequats per a cada temàtica

EcoHortus
CMA
CAAEE

TOT el CURS

2T
3T
1. Acompanyar els monitors que vagin a les reunions de voluntaris
2. Formació externa

1T
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Curs 2014-2015
Àmbit de treball

AFA

Objectiu

Què
Descripció de l'actuació

Qui
Responsable

Reunió amb les famílies

EP
D
AFA

A la reunió de principi de curs amb les famílies, tant les mestres com els membres
d'alguna comissió de l'AFA explicaran a les famílies quins són els 11 nivells de
participació i què impliquen a partir de l'esquema de la Comissió de Recerca i
Innovació

1T

Organitzar la FIRAFA

Organització d'una Fira durant la festa de Benvinguda en la què
cada comissió de l'AFA pugui explicar a què es dedica i les
famílies s'hi puguin apuntar

AFA

1. Elaboració dels continguts dels posters
2. Elaboració dels posters
3. Construcció dels "stands"

1T

Consolidar el Consell d'Infants

EP

Celebrar un Consell d'Infants amb freqüència mensual

TOT el CURS

EP
COMISSIONS

Participació d'un infant de 3r. a les comissions mixtes ESCOLA-AFA per tal qu se'n
senti la seva veu.
Es comptarà amb l'assessorament de Francesco Tonucci.

TOT el CURS

Reunió inici curs escola

EP

L'EP traslladarà a la reunió de principi de curs quins són els objectius del taller de
prioritats

1T

Document escrit amb resum executiu

CRI
CC

1. Elaboració d'un Informe en format "executiu" on s'explicaran els objextius,
metodologia, desenvolupament i resultats del taller de prioritats
2. Es farà arribar a les famílies l'Informe mitjançant el primer Butlletí del curs
3. Elaboració d'un segon informe més detallat que reculli la mateixa informació que
l'anterior però de manera més extensa per aquelles famílies que vulguin aprofundir
en la matèria

1T

La CRI coordinarà el procés de seguiment i d'avaluació del grau
de compliment del Taller partint de la interlocució amb els
responsables de cada actuació.

CRI

1. Interlocució amb els reponsables de cada actuació per veure'n el grau de
compliment
2. Elaboració d'un informe a final de curs d'avaluació

Elaboració de continguts

CC
EP

El Butlletí s'elaborarà de manera conjunta entre l'Escola i l'AFA.
La Comissió de comunicació serà l'encarregada d'editar-lo i enviar-lo a les famílies
cada divendres.

Publicació de continguts

EP
AFA
CE

Redactar i informar de quins són els criteris i quins són els canals de comunicació per
publicar una notícia o esdeveniment al Butlletí

Actualització de continguts de la web de l'Escola

CC
EP

1T

Actualització de continguts de la web de l'AFA

CC
AFA

1T

Creació blogs dels infants

CC
EP

1T

EP
CRREE
Ajuntament

3T

Incrementar la participació dels infants
Partipació dels infants a les comissions mixtes

Traspassar amb claretat els objectius sorgits del taller de prioritats
Taller de prioritats

PARTICIPACIÓ
COMUNICACIÓ
Seguiment i avaluació del taller

Informar a la comunicat educativa a través del
BUTLLETÍ de l'ESCOLA DELS ENCANTS

Elements de comunicacó

Mantenir al dia els espais WEB

Banc del temps
Activitats extraescolars

Taller de prioritats 08/07/2014

Quan
Calendari

Impulsar els diferents nivells de participació a l'escola

Foment de la participació

Camí escolar

Com
Accions concretes

Difondre i impulsar el camí escolar

Actuació entorn el camí escolar que afectarà a l'escola nova

Promoció del Banc del temps

Publicitat al butlletí, FIRAFA, Activitats concretes

Vetllar pel compliment de la nova normativa per a activitats extraescolars

3 cops l'any

TOT CURS

1T

CRRSS
EP

1. Promoció al Butlletí
2. Promoció durant la FIRAFA

TOT el CURS

CAAEE
EE

Contractació d'una persona per tasques de gestió en relació a les activitats
extraescolars (90 hores)

TOT el CURS
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Curs 2014-2015
Àmbit de treball

AFA

Què
Descripció de l'actuació

Objectiu
Millora dels ambients de l'escola

Jornada de manetes

Escola Mòduls
Manteniment de l'hort

AMBIENTS
ESPAIS

Qui
Responsable

Com
Accions concretes

Quan
Calendari

EP
CO

Convocar jornada de manetes 8 i 9 de setembre

1T

EP

Contractar una persona per fer el manteniment de l'hort
Gestionar la col·laboració amb la Fundació Assís

1T

EP
CO
Infants
Famílies

Crear 5 grups de treball:
Jardí
Menjador
Passadissos (Petits/Mitjans/Grans)

Desenvolupar els nous espais de l'escola nova

Creació de grups de treball amb la participació dels infants

Trasllat de l'hort

Trasllat de l'hort al pis superior

CO
CMA

Trobar una solució per la millora de l'aigua de boca

CO
CMA
CMj

Wi-fi

CO
CMA

TOT el CURS

Productes de neteja

CMA

TOT el CURS

Autogestió de la despesa energètica

CMA
CO

TOT el CURS

Vetllar pels aspectes mediambientals al nou edifici
Escola Nova

Exposicions a dins alguns espais
Aprofitament d'espais

EP
CRREE
Famílies

TOT el CURS

3T

Interlocució amb el Consorci en relació al tema

1T
2T

Contactes per exposar a alguns espais de l'escola

TOT el CURS

Creació d'un espai per tal que un artista pugui establir-hi el seu taller

TOT el CURS

Creació de la Room 13

EP
CRI

Compra i reciclatge de materials i mobles

CRI

TOT el CURS

Construcció de mobles

CO

TOT el CURS

Equipar l'escola nova

Taller de prioritats 08/07/2014
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Curs 2014-2015
Àmbit de treball

Què
Descripció de l'actuació

Qui
Responsable

Com
Accions concretes

AFA

Objectiu

TIC

Manteniment del material TIC

EP

Contractació d'una persona pel manteniment del material TIC

Enriquir els ambients amb nous materials

EP

Compra material enriquir ambients

EP

Prioritzar despeses de funcionament

Quan
Calendari

MATERIAL

Ambients

Estalviar 20.000 € per a poder equipar l'escola nova

Estalviar 20.000 € per a poder equipar l'escola nova

Estalviar per la contribució de l'AFA a l'escola nova

Dedicar part dels romanents de l'AFA de cada exercici a
estalvi

AFA

Prioritzar despeses de funcionament

3T

Establiment de la cuina pròpia a l'escola

Selecció del projecte de cuina de l'edifici nou

AFA
CMj

1. Transferència de la gestió del menjador a l'AFA
2. Aprovació per part de l'assemblea de l'AFA
3. Redacció del Plec de condicions tècniques
4. Selecció del projecte

2T

Estalvi
PRESSUPOST
GESTIÓ

Projecte cuina

Taller de prioritats 08/07/2014
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