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CEE SON FERRIOL
Aprenentatges per a la vida.

TEORIA

NOVA LÍNIA
METODOLÒGICA

PRÀCTICA

APRENENTATGE BASAT EN LA
RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
ORGANITZACIÓ
- Horaris
- Espais
- Recursos :
personals i
materials.

Dues Qüestions
1. Poder explicar-nos a nosaltres mateixos com
fem feina , construir un discurs propi sobre
els nostres objectius com a centre. La nostra
filosofia
1. Instaurar una línia de centre que tot el
professorat i les famílies nouvingudes al
centre han de conèixer

FORMACIÓ
•
•
•
-

Aprenentatge basat en resolució de problemes.
Projecte de centre : “Com podem donar a conèixer el centre”
5 grups de feina.
Grup 1 : Fer una noticia per al diari de l’escola. Millorar la Web.
Xarxes socials. Merchandising.
Grup 2 : Enquesta entre la comunitat educativa per saber que
pensen del CEE. Exposar a l’espai de la plaça de l’Olivar.
Grup 3 : Organitzar una cursa popular. Convidar a un personatge
conegut : Artista, esportista, polític,... etc.
Grup 4 : Visitar altres centres educatius i una residència de la 3ª
edat.
- Grup 5 : Millorar la senyalització del centre. Canviar el nom del
carrer. Canviar el nom del centre.

FAMÍLIES

-

DOCUMENTS
Institucionals : PEC i
curriculars
Programació : Aula
Avaluació : Autoavaluació,
alumnes, docent i
metodologia.

FORMACIÓ
PERMANENT

Context
• El centre no s’organitza per cursos.
• Els agrupaments d’alumnes no son estables.
• Volem potenciar la funcionalitat (du implícit
treballar la part emocional i d’autonomia.)
• Alumnes amb moltes dificultats per prendre
decisions, poques estratègies.
• Manca de normativa específica de centres
d’educació especial
• Apropar la realitat de la vida als nostres
alumnes.

Bases per al canvi
• Sense lideratge pedagògic de l’Equip
Directiu no hi ha canvi
• Compromís del Claustre. Imprescindible.
• Formació a llarg termini. Mínim dos o tres
cursos.
• Col·laboració – implicació – participació
famílies.
Sense un Claustre unit per a la causa la
resta no funciona.
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• http://www.ceesonferriol.wordpress.com
• http://wwwceesonferriol.es
• Email : ceesonferriol@educaib.eu

• Telèfon : 971 42 71 27.
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