Projecte internivells de medi a cicle inicial
Escola El Pla (Salt)
Títol
Projecte internivells de medi a cicle inicial

Dades del centre
Nom del centre: Escola El Pla
Localitat: Salt
Breu resum de l’experiència
Es tracta d'un projecte on es treballa el
coneixement del medi amb alumnes de primer i
segon de manera conjunta.
Els temes de medi es realitzen a través d'un dossier i
d'un treball manipulatiu i de cooperació entre els
alumnes de diferents nivells. Cada mestra s'especialitza
en uns temes i cada grup d'alumnes treballa aquest
tema 8 setmanes.

Àmbits d’actuació
Aula

Curs

Cicle

Etapa

Centre

Educació Infantil
Educació Primària
ESO
Ensenyaments professionals, artístics i especialitzats
Formació de persones adultes
Currículum

Entorn
Batxillerat

Gestió i organització

Àrees, matèries, mòduls
Àrea de coneixement del medi.

Capacitats/competències
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisuals
3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
6. Competència social i ciutadana.
7. Competència d'aprendre a aprendre.
8. Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Descripció de l’experiència
Curs acadèmic
2016-2017
Objectius
- Treballar el coneixement del medi amb una metodologia més dinàmica.
- Iniciar el treball cooperatiu amb els alumnes.
- Fomentar el treball en equip.
- Potenciar la relació amb els alumnes d'un mateix cicle.
Desenvolupament de l’experiència
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L'experiència es desenvolupa durant les hores de treball de coneixement del
medi.Té una durada d'octubre a maig. Cada 8 setmanes el grup d'alumnes d
primer i segon estudien un tema nou i canvien de classe i de tutora. Al llarg del
cicle els alumnes hauran treballat tots els temes de coneixement del medi;
durant un curs els temes s´alternen entre coneixement del medi natural i social.
Cada tutora realitza l'avaluació del tema treballat amb el grup d'alumnes.
Temporització
D'octubre a juny
Recursos humans i materials
Els tutors de les 4 classes de cicle inicial i el mestre d'educació especial. Material
necessari: projector, dossier de treball, material manipulatiu per fer murals i
experiments.

Autoria
Professorat implicat: Tutors i mestre educació especial
Adreça electrònica de contacte: crp-girones@xtec.cat
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