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Prioritats del curs
El Departament d’Ensenyament ha establert com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tot
l’alumnat. Atès als Documents d’Inici de Curs i al context en el qual ens trobem, els principals objectius a tenir
en compte seran:
•

•

•
•
•
•

La innovació metodològica i didàctica a les aules per adquirir les competències bàsiques que han de contribuir
al desenvolupament personal de l’alumnat.
La millora de la competència lingüística és a la base de tots els aprenentatges, el sistema educatiu ha de donar
als alumnes les competències necessàries per a la comunicació oral, la comprensió lectora i l’expressió escrita
en una societat que necessita parlants plurilingües en un context creixent de diversitat cultural. La
competència lectora i escrita es relaciona directament amb l’èxit acadèmic, alhora que representa un requisit
per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida. Es donarà prioritat a la lectura per així millorar el
rendiment acadèmic de l’alumnat i fer de la lectura l’eina per a l’aprenentatge en totes les àrees, a més a més,
de formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint. També a la competència escrita, de manera que
l’escriptura sigui una eina de construcció de coneixement i d’aprenentatge, i sigui una estratègia transversal per
millorar el rendiment a totes les àrees curriculars.
Inclusió i personalització de l’aprenentatge.
Autoavaluació de centre.
Formació continua del professorat.
Implicació i compromís de la família.

OBJECTIUS I ACTUACIONS
•

•

•

La innovació és un procés de transformació i millora del sistema educatiu. Ha de ser planificada
per a la millora, fonamentada i que asseguri que cada infant desenvolupi al màxim les seves
capacitats i competències. En un procés d’innovació és necessari el compromís, l’esforç, la
col·laboració i la reflexió.
La metodologia ha de permetre treballar els continguts de manera integrada i relacionats amb
contextos reals i problemes quotidians. Ha de preveure tasques que comporten l’ús d’habilitats
cognitives de complexitat variada, fomentar l’autonomia i que els infants siguin els protagonistes
dels seus aprenentatges. Ha d’utilitzar recursos i materials diversos que els estimulin la curiositat
i la creativitat.
Per afavorir l’adquisició de les competències cal que els aprenentatges siguin:
•
•
•
•

transferibles perquè es poden utilitzar en contextos diferents
significatius i permanents perquè perduren i no s’obliden
productius perquè permeten fer activitats que no són exclusivament repetitives
funcionals perquè permeten resoldre problemes de la vida quotidiana.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

