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De les necessitats 
en fem projectes

 



A. Agrupeu-vos en grups 

 

Busqueu entre els vostres veïns o veïnes de cadira i 
formeu un grup de 3 o 4 persones.



B. De la necessitat a la proposta 

 

Quina 
necessitat
tenim?

● Aprenentatge per projectes.
● La participació de les famílies a la vida 

del centre.
● Acollida de famílies nouvingudes.
● Fomentar la trobada entre diferents 

centres del municipi o del barri.



 

C. Necessitats que ens fan avançar
Les necessitats que descobrim als centres poden ser catalitzadors de canvis:

● El personal docent necessita recursos per acompanyar els canvis 
pedagògics.

● Al centre hi ha famílies nouvingudes.
● Les manances socials dificulten l’aprenentatge i el 

desenvolupament integral de l’alumnat.
● És necessari millorar la convivència al centre i al municipi.



 

D. Us presentem el CUR!
Us presentem el Catàleg Universal de Reptes (CUR) en format butxaca:

● Crear espais de coordinació docent, 
treball transversal i col·laboració.

● Generar espais de trobada i cohesió de 
la comunitat educativa.

● Aportar experiències culturals 
(exposicions, rutes, entrades a la 
Viquipèdia).

● Produir recursos de suport que 
enriqueixin i facilitin les millores 
pedagògiques.

● Crear projectes literaris de creació i 
reflexió amb les aules.

● Coordinar una reflexió i una avaluació 
constant dels processos 
d’acompanyament de la recerca i la 
lectura. 

● Coordinar projectes connectats amb 
l’entorn.  

● Proposar espais de socialització de la 
lectura i recomanació de llibres, com els 
clubs de lectura. 



 

E. Amb qui?
Amb qui creieu que heu de donar resposta a la vostra necessitat?

● Amb el claustre.
● Amb l’alumnat.
● Amb les famílies.
● Amb altres agents educatius de la població.
● Amb la biblioteca pública.
● Amb altres centres educatius.
● Amb tota la població.



 

F. Donem forma al nostre 
prototip

Sintetitzeu la vostra 
proposta en la targeta 
que us repartim.



 

G. Les propostes 
Ja ho teniu? 

Doncs, vinga, doneu les vostres propostes escrites al 
nostre equip de sala i, així, les compartirem!
 



Posada en comú  

Experiències
compartides




