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0. INTRODUCCIÓ
El CEIP Talaiot és un centre escolar d'Educació Infantil i Primària públic gestionat per
la Conselleria de les Illes Balears.
El Projecte Educatiu de Centre que es presenta a continuació és resultat de la
presentació del projecte directiu actual, en el qual s’exposen les línies generals del
funcionament del centre i el tipus d’escolarització que s’ofereix.
Aquest centre es defineix com una escola amb una línia pedagògica d’aprenentatge
autodidacta, i donada la peculiaritat d’aquesta opció perfilarem les bases pedagògiques
definitòries d'aquesta línia metodològica i les pràctiques educatives i organitzatives que
se'n deriven.
El present document té caràcter públic i romandrà a l’abast de la comunitat educativa.
El desenvolupament i implementació total del present PEC, igual que molts altres
aspectes del centre, es fa de manera gradual i atenent a les prioritats pedagògiques i del
centre en cada moment.
En tractar-se d’un projecte viu, és necessària la revisió constant de la nostra tasca de
gestió, valoració i modificació si s’escau, amb el ben entès que es mantindran en primer
lloc les bases pedagògiques aquí especificades, els acords presos en el claustre i la
legalitat vigent.
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1. LA VISIÓ DEL CENTRE
VALORS. ELS NOSTRES PRINCIPIS

 Escola holística entenent a l’infant com un tot i no com a unitat.
 Escola oberta a la riquesa lingüística i cultural i arrelada a la cultura de poble i a la
llengua catalana com a vehicular.
 Escola democràtica i participativa fomentant la presa de decisions consensuada,
escoltant a tots els membres de la comunitat, i sabent que tots poden aportar en
igualtat de condicions.
 Escola integradora amb un gran esperit d’acollida a les famílies nouvingudes i
esperit solidari.
 Escola ecològica i sostenible intentant fomentar i afavorir el respecte, el
coneixement i la conservació del patrimoni cultural i natural del nostre entorn,
començant pel més proper.
 Escola que té en compte la coeducació des dels principis de la igualtat i equitat
entre sexes.
 Escola compromesa en promoure uns hàbits d’alimentació i higiene saludables.
MISSIÓ. RAÓ DE LA NOSTRA EXISTÈNCIA

Entenem l’escola com una comunitat viva, com una escola de vida amb una
metodologia respectuosa amb els ritmes i els processos interns dels infants. La sentim
des d’una perspectiva sistèmica i humanista que ens dóna l’oportunitat de compartir
aprenentatges significatius pel nostre desenvolupament personal, social i professional.
VISIÓ. EL NOSTRE PLANTEJAMENT

Pretenem ser una comunitat educativa incloent les famílies en el projecte del centre i
treballant per al municipi. Hem de fomentar el vincle entre el centre i el municipi.
Volem tenir un lideratge compartit i horitzontal en l’organització; tots els membres són
responsables del projecte.
Volem que els infants es desenvolupin de manera natural sense forçar etapes. Crear un
projecte

educatiu

que

generi

oportunitats

d’aprenentatge

i

de

creixement.

Acompanyament a l’alumnat i famílies des de la pedagogia sistèmica. Ens
comprometem en la millora contínua i amb una clara vocació de servei que vetlla per
aconseguir un clima de confiança i de respecte, construint una relació emocional
positiva entre totes les persones de la comunitat educativa.
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2. ON SOM?
2.1. Situació i entorn
El CEIP Talaiot està situat a s’Illot, localitat costanera depenent del municipi de
Manacor a la comarca de Llevant de l’illa de Mallorca. El poble té uns 2.368 habitants
censats (1218 homes i 1150 dones). És un centre d’una línia i té actualment 180
alumnes matriculats (entre alumnes d’educació infantil i d’educació primària).
L’activitat econòmica està centrada, sobretot, al sector del turisme, amb un nivell socioeconòmic mitjà-baix. Això suposa fer feina per temporada i fa que l’alumnat sofreixi
desplaçaments temporals. Existeix moviment d’immigració obrera que ve sobretot de la
zona sud de la Península Ibèrica i també d’altres països (4 d’Alemanya, 7 de Marroc, 6
de Regne Unit, 2 de Romania, 2 de Senegal, 2 de Xina, 1 de Cuba, 1 de França i 1
d’Itàlia).
Actualment tenim tres perfils de famílies:


Famílies treballadores que tenen la seva residència de sempre a s’Illot amb un
nivell socioeconòmic i cultural mitjà-alt.



Famílies immigrants treballadores al sector del turisme amb un nivell socioeconòmic i cultural mitjà-baix.



Famílies d’altres pobles, de nivell socio-econòmic mitjà-alt que creuen en el
projecte educatiu i que duen els seus fills a l’escola encara que no sigui la seva
de referència (Campos, Porreres, Manacor, Son Servera...).

El poble disposa d’un centre de salut (només obert certs dies), un camp de terra amb
dues porteries que simula un camp de futbol, un poliesportiu, dues pistes de petanca,
l’antic edifici de l’escola que hi ha un projecte per fer una escoleta 0-3 i l’escola.
Els alumnes quan acaben l’escolarització de primària tenen assignat l’IES Porto Cristo
per cursar l’educació secundària obligatòria, que pertany al municipi de Manacor.
Existeix l'associació de l’AFA del Ceip Talaiot.
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2.2. Equipaments
Edifici Principal
El CEIP Talaiot és un centre que té actualment tres unitats d’infantil (Comunitat de
Petits) i vuit de primària (Comunitats de Mitjans i Grans). És un centre que es va
establir com a tal a l’any 90, abans havia estat una escoleta d’infants. A partir del curs
2003/04 l’escola està ubicada a un edifici nou. És un edifici modern i disposa d’una
planta baixa i un primer pis.
A la planta baixa trobam quatre zones diferenciades:


A la zona 1: sala de mestres, sala de mudes d’infants de comunitat de petits,
despatx secretaria i direcció, despatx d’orientació i administració, barra AFA i
bidell i bany de mestres.



A la zona 2: zona benvinguda de la comunitat de petits, quatre ambients
d’interior (moviment, creacions, construccions i joc simbòlic, matemàtiques i
pre-lectoescriptura). Tots els espais, excepte el de moviment, compten amb un
bany cada un.



A la zona 3: zona de benvinguda primària, zona de jocs de taula, zona de
construccions, aula-taller de color, banys, ambient d’arts, menjador cuina/espai
de tallers, ambients connectats de ciències socials, naturals i matemàtiques
(ambient multiambients).



A la zona 4: un gimnàs, quartet de neteja i manteniment amb un bany, dos
vestidors amb dutxes (magatzem de l’escola), banys d’alumnes i quartet de
material d’educació física.

Al primer pis trobam:


Banys, ambient de música, espai d’audiovisuals, ambient de llengües i
biblioteca, ambient d’anglès i ambient de robòtica.
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Exteriors 1: educació infantil
Porxades, cada una d’elles per funcions diferents (menjador, construccions fustes,
circuit cotxes…).
Ambient exterior: es troba dividit en diferents zones de joc per atendre les necessitats
dels infants.
Exteriors 2: educació primària
Porxada amb diferents elements de joc.
Ambient exterior: es troba dividit en diferents zones de joc per atendre les necessitats
dels infants.
Espai de transvassament d'aigua, hort i jardí.
2.3. Espais i usabilitat
La característica principal de l’usabilitat dels espais és que com el projecte, aquesta no
és estàtica. L’ús dels espais està viu i les dinàmiques de moviment i de joc dels infants
fan que els espais cobreixin necessitats, en ocasions el més immediat possible.

3. QUI SOM I COM ENS DEFINIM?
3.1. Full de ruta
En el curs 15-16 es va començar amb el canvi metodològic a educació infantil. El curs
16-17 es va implementar a primer, segon i tercer d’educació primària. En el curs 17-18
es va implementar a quart de primària. En el 18-19 es va implementar a cinquè de
primària. Finalment, en el curs 19-20, el canvi metodològic ja va quedar consolidat a
totes les etapes educatives.

7

3.2 Trets d’identitat
Des d’una perspectiva general, la comunitat educativa del CEIP Talaiot considera que
l’escola es tracta d’un context d’aprenentatge competencial, de desenvolupament de les
potencialitats pròpies i de l’autonomia individual en el marc d’una societat més
humana, holística i creativa. Tot i que entenem i acollim la vàlua del llegat cultural,
pensem que és igualment imprescindible preservar la diversitat interindividual i les
seves capacitats com una riquesa que només pot aportar beneficis a la mateixa
comunitat que l’ha vist néixer.
Més concretament, el CEIP Talaiot es caracteritza pels següents trets fonamentals:


Les activitats d’aprenentatge es donen lliurement i majoritàriament de forma
voluntària.



Igualitària, perquè pensem que infants, família, acompanyants tenim drets i
deures i ens mereixem respecte en la nostra especificitat.



Respectuosa al procés d’aprenentatge dels infants en sí mateix, no pas al
resultat.



Contínua, perquè considerem que el grup destinatari de l’aprenentatge són tots
els implicats en les activitats, no només l’alumnat.



Relaxada, perquè creiem fermament que només en un entorn no amenaçant
l’infant es pot lliurar confiat i sense barreres defensives al seu creixement.



Rica i natural, perquè, per a nosaltres, la vida és expansiva i imprevisible. Dins
l’escola els materials i ofertes d’aprenentatge són variats i estan en constant
revisió per tal que ajudin a assolir les competències necessàries per ésser un
individu ple de la comunitat.

Creim amb una educació viva, lliure i autodidacta que respecta i no força etapes però
sense passar per alt els períodes sensibles que ens marca la neurociència ja que l’adult
és responsable d’acompanyar l'aprenentatge dels infants i intervenir quan sigui
necessari.
El projecte educatiu que es duu a terme en aquesta escola, i que es concretarà a
continuació, posa totes les condicions perquè això es pugui donar: ràtios baixes,
acompanyament afectuós, ambients preparats rics i sense perills actius, etc.
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Pilars pedagògics


Autoregulació

Partim de la confiança absoluta en les capacitats humanes i de la seguretat que tots
tenim dins allò necessari per l’òptim desenvolupament de cada ésser humà. Aquesta
confiança ens permet deixar que els infants siguin ells mateixos i puguin explorar a
partir de la pulsió interior per així conèixer, comprendre i crear el món que els envolta.
L'escola Talaiot ofereix l'oportunitat que els infants s’autoregulin emocionalment,
corporalment, en les relacions amb els demés i tenguin en compte les seves necessitats
físiques…


Llibertat amb responsabilitat

La nostra escola promou la llibertat de l'ésser humà, una llibertat que duu implícita la
responsabilitat de les decisions que prenem. Des de ben petits els infants fan pràctiques
de decidir amb responsabilitat ja que són els protagonistes a l'hora de gestionar el seu
dia a dia. Només a partir de la llibertat podem deixar de responsabilitzar els altres d'allò
que ens passa i passar a ser subjectes de la nostra pròpia vida.


Normes i límits

Les normes i els límits com a gestors de la convivència a l'escola. Normes i límits que
són per a tots, mestres, infants i comunitat educativa.
Els infants tenen una llibertat emmarcada en una convivència a uns espais comuns. Les
normes de l'escola no s'expliquen prèviament sinó que els infants les viuen i van
descobrint a poc a poc allò que no poden fer a partir de allò que SI fan.
Els acompanyants de l'escola som els encarregats de posar aquests límits de manera
ferma i afectuosa. Els límits donen seguretat i tranquil·litat als infants, són aquells
indicadors que els ajuden a ordenar el caos de la llibertat, són els punt de partida per
trobar alternatives possibles als seus desigs.
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Rutines com a referents per a gestionar el temps

Els infants del Talaiot són els vertaders protagonistes de les cinc hores que estan a
l'escola. Allò que els ajuda a gestionar aquesta llibertat són unes rutines que es
mantenen permanents en el temps, els infants decideixen si hi participen o no però les
rutines sempre hi són. Des de ben petits gestionaran el temps que passen a l'escola a
partir d'aquestes rutines i així com van creixent ja aniran adquirint les eines que els són
útils per controlar el seu temps.
Cada Comunitat té les seves pròpies rutines adaptades i respectuoses amb les etapes de
desenvolupament. Ara bé, a la comunitat de grans hi ha algunes rutines que són
obligatòries, com són tallers d’algunes àrees. A més, es farà una observació constant del
procés d’aprenentatge dels infants i aquells que no hagin assolit certs objectius i sabers
bàsics, se’ls farà un pla de treball individualitzat respectant el seu procés maduratiu.


Acompanyament respectuós

Els acompanyants deixam el paper protagonista perquè l'infant el pugui tenir. Això ens
permet estar en estat d'observació directa i activa de les situacions del dia a dia
(convivència, emocional, aprenentatge…) i poder acompanyar les situacions quan ho
requereixin.


Aprenentatge a partir de la convivència

L'escola és el lloc ideal per tenir les primeres vivències de convivència fora de l'entorn
familiar. A l'escola poden practicar tots els rols socials sense judici, tenir moments en el
que decidir ser seguidors, altres en els que es vol liderar, moments d’estar sols, en
parella, en grup, etc. En definitiva, poder decidir i aprendre a autoregular-se a partir de
les vivències.

Referent als pilars, no s’ha d’oblidar el paper dels acompanyants i la importància
d’identificar quan i com intervenir per ajudar a cada infant a evolucionar i a créixer de
forma integral.
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4. QUÈ VOLEM?
L’objectiu principal que ens marquem com a centre educatiu és facilitar l’ambient, el
material i l’acompanyament per a què cada infant es pugui desenvolupar de forma
integral.
D’aquest se’n deriven els següents:


Permetre les condicions per a què es desenvolupi l’esperit crític, autonomia
personal i les habilitats socials.



Basar la tasca educativa de l’escola en el respecte mutu, el diàleg, la reflexió, la
col·laboració i la solidaritat, respectant els valors i les normes de convivència i
els drets humans.



Vetllar per mantenir lligams i un fort arrelament del centre escolar vers el poble i
la comarca on viuen les famílies de l’escola.



Donar valor a la pròpia llibertat i la dels altres, i a la igualtat de drets i
oportunitats entre les diferents persones de la comunitat educativa, tant a nivell
de gènere com a nivell d’edat.



Mantenir les condicions ambientals i d’oferta de materials i activitats per a què
es puguin desenvolupar les competències establertes en el currículum, així com
les altres que es puguin esdevenir.

5. LÍNIA METODOLÒGICA
5.1. Bases pedagògiques
Les bases pedagògiques de l'escola des de que es va iniciar el canvi metodològic estan
fonamentades en:


Etapes de desenvolupament dels infants que ens proposen Piaget i na Rebeca i
en Mauricio Wild.



Accions i experiències educatives que va desenvolupar na Maria Montessori,
sobretot en la concepció que tenia del material educatiu manipulatiu.



El model de Learning by Doing introduït per la Fundació NEC.



Neurociència aplicada a l’educació (Rosa Casafont, David Bueno…).



Educació creadora d’Arno Stern.
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5.2. Espai i temps
5.2.1 Gestió dels espais
Tots els ambients del CEIP Talaiot donen l'oportunitat a l’infant de: descobrir,
experimentar, manipular, sentir, imaginar, gaudir, expressar, crear... sense ser jutjats.
L'estètica de l'ambient és molt important, ja que aquest ha de ser atractiu i acollidor
per satisfer la curiositat de l’infant, donar seguretat i tranquil·litat.
Cada ambient té assignat un adult de referència que és qui el coneix millor i s'encarrega
de mantenir-lo.
Els ambients estan distribuïts per microespais d’aprenentatge tenint en compte els
sabers bàsics de cada àrea que marca el currículum.
Cada material que forma part de l’ambient correspon a un o varis continguts
del currículum, treballant així les competències de manera global.
Cada infant treballa segons els seus interessos i ritme, per pròpia iniciativa, per tant, és
una manera d’aprendre molt individualitzada; tenint en compte que hi ha d’haver
l’acompanyament de l’adult.
COMUNITAT DE PETITS
La Comunitat dels petits compta amb diferents ambients d’aprenentatge: quatre interiors
(moviment, creacions, construccions i joc simbòlic, matemàtiques i pre-lectoescriptura)
i un exterior. A cada ambient es treballen totes les àrees curriculars de l’etapa
d’educació infantil:


Creixement en harmonia.



Descobriment i exploració de l’entorn.



Comunicació i representació de la realitat.

Els infants durant la jornada escolar es mouen en lliure circulació pels diferents
ambients sempre que hi hagi places disponibles (màxim 16 infants a ambients interiors i
sense límit de places a l’ambient exterior).
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A cada ambient hi podem trobar gran diversitat de materials, donant importància a que
siguin poc estructurats per afavorir el desenvolupament de la imaginació i la
creativitat.
També compta amb un porxo que s’empra a primera hora del matí i a l’hora de la
sortida.
L’entrada és el lloc on rebem i a on acomiadam als infants i a les famílies. Per realitzar
aquests moments (d’entrada i de sortida) es troben sempre amb un mestre de referència i
és on es comparteixen les informacions rellevants tant per part de l’escola com per part
de les famílies.


Sala de mudes

És un lloc on cada infant i cada acompanyant de la comunitat té un calaix personal i un
penjador individual on guarda tot allò que li és necessari. Aquest espai convida a
reforçar la seva autonomia encara que si necessiten ajuda sempre la poden demanar a un
mestre que l’acompanyarà en aquest moment.


Ambient de moviment

L’ambient de moviment és de joc físic, es treballa la motricitat fina i gruixada i el joc
simbòlic. Hi ha diferents tipus de materials: fixos i mòbils, durs i tous. L’activitat que es
dona dins l’ambient no està dirigida per l’adult, hi ha lliure circulació. Hi ha un límit de
places.


Ambient de creacions

L'ambient de creacions és el d'expressió plàstica i desenvolupament sensorial i motriu
(motricitat fina). Aquest espai s'organitza en diferents microespais que ofereixen
material divers per potenciar la creativitat.
Entenem l'expressió de cada infant com la manifestació d'allò personal i íntim que cal
respectar i protegir. També ho entenem com un llenguatge d'expressió d'emocions,
sentiments…
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Ambient de construccions i joc simbòlic

L'ambient de construccions i joc simbòlic pretén donar resposta a les necessitats de
l'estadi preoperacional, que es caracteritza especialment pel desenvolupament del
llenguatge, la imitació, el pensament simbòlic, l'egocentrisme i la intel·ligència visualespacial.


Ambient de matemàtiques i pre-lectoescriptura

En aquest ambient els infants poden treballar matemàtiques (raonament lògicomatemàtic, intel·ligència visual-espacial, descoberta de nombres, iniciació al comptatge,
ordenar, comparar, classificar, estratègies de càlcul…) i pre-lectoescriptura (consciència
fonològica, descoberta de lletres, motricitat fina, coordinació oculo-manual, usos socials
de la lectura i l'escriptura…).


Ambient exterior

L’ambient exterior de la comunitat de petits és un espai global que cobreix la necessitat
de moviment, de joc simbòlic, energia expansiva, contacte amb els elements naturals,
construccions… L'espai convida als infants a que provin, connectin, descobreixin i
desenvolupin les seves habilitats físiques i socials. Les propostes tenen en compte el
joc individual, petit grup o gran grup. Els infants hi poden accedir en lliure circulació
sempre que ho necessitin, ja que quan es fa un gran esforç cognitiu, el cervell
consumeix oxigen i glucosa i per recuperar-ho necessiten moviment físic. Per aquest
motiu, aquest espai no té límit de places.
L’espai exterior compta amb tres porxades, dues d’elles amb material en lliure
circulació i l’altra destinada al berenar col·lectiu.
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COMUNITAT DE MITJANS I GRANS
La comunitat de mitjans i grans compta amb diferents espais i ambients d’aprenentatge:
Espais i ambients
Espai de benvinguda
Espai de jocs de taula i construccions
Ambient d’arts
Multiambients
Ambient de llengües
Biblioteca
Ambient d’anglès
Ambient de robòtica
Ambient exterior
Espai exterior de transvassaments i horts
Espai de color
Espai d’audiovisuals
Ambient de música
Espai cuina-menjador



Lliure circulació
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Tallers
x

Registre

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

Sala de mudes

És un lloc on cada infant i cada acompanyant de la comunitat té un calaix personal i un
penjador individual on guarda tot allò que li és necessari. Aquest espai convida a
reforçar la seva autonomia encara que si necessiten ajuda sempre la poden demanar a un
mestre que l’acompanyarà en aquest moment.


Hall

El hall es divideix en diferents zones:
o Espai de benvinguda
L’entrada és el lloc on rebem i a on acomiadam als infants i a les famílies. Per realitzar
aquests moments (d’entrada i de sortida) es troben sempre amb un mestre de referència i
és on es comparteixen les informacions rellevants tant per part de l’escola com per part
de les famílies.
L’entrada té habilitat un espai on s’hi fan tallers.
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o Espai de jocs de taula i construccions
Es troba situat a l’entrada de l’escola i els infants hi poden accedir en lliure circulació
per fer jocs de taula i construccions.
o Plafó dels tallers i torns de berenar
Es troba situat davall l’escala que dona al 1r pis. S’hi troben penjades les graelles dels
tallers del dia i els torns de berenar, on els infants s’hi poden apuntar.


Ambient d’arts

L’ambient es troba situat a la planta baixa. Hi poden accedir en lliure circulació. Es
treballen els següents sabers bàsics de l’àrea d’educació artística: recepció i anàlisi,
creació i interpretació i arts plàstiques, visuals i audiovisuals.
L’ambient disposa d’un material senzill i poc estructurat, natural a ser possible, en
resposta a les necessitats dels infants i al currículum d’educació. Com més senzill, més
opcions, possibilitats… més creativitat.
Les produccions no estan bé ni malament, són un procés, un joc en el qual aprenen
distintes competències. No s’exposen però si l’alumne ho desitja, es guarden.


Multiambients

L’ambient es troba situat a la planta baixa. Dins multiambients es troben ben
diferenciats els espais de ciències socials, ciències naturals i matemàtiques. Hi
accedeixen en lliure circulació.
Als espais de ciències, els infants accedeixen al coneixement del món que els envolta a
través de materials, que es troben organitzats en diferents seccions dins l'aula. Com són:
cultura científica, tecnologia i digitalització i societats i territoris.
A l’espai de matemàtiques, hi trobam material manipulatiu per viure les matemàtiques i
anar construint el seu propi coneixement. S’agrupen en: sentit numèric, sentit de la
mesura, sentit espacial, sentit algebraic i sentit estocàstic. A més, a través de
l’acompanyament i de les relacions que es creen es treballa el sentit socioafectiu.
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Ambient de llengües

L’ambient es troba situat al primer pis. En aquest ambient els infants accedeixen en
lliure circulació als sabers bàsics de les llengües catalana i castellana, que són: les
llengües i els seus parlants, comunicació, educació literària i reflexió de la llengua i dels
seus usos en el marc de propostes per a la producció i la comprensió de textos orals,
escrits o multimodals.
Per una banda, la llengua catalana, que és la llengua vehicular del centre, està present
durant tot el dia, mitjançant l’acompanyament de l’adult i les propostes d’aprenentatge
que es troben als diferents ambients. Per altra banda, la llengua castellana està present
en aquest espai així com també en els tallers que es duen a terme al llarg del dia per
treballar aquesta àrea.
A més, a final del dia, és l’espai on es fa el registre de rutina.


Biblioteca

La biblioteca es troba situada al passadís del primer pis, encara que hi ha un microespai
amb llibres relacionats amb l’àrea a cada un dels ambients.
La biblioteca és un lloc tranquil on els infants poden passar una estona llegint en català,
castellà o en anglès. Hi poden accedir en lliure circulació.


Ambient d’anglès

L’ambient es troba situat al primer pis. En aquest ambient els infants accedeixen als
sabers bàsics de la llengua estrangera, que són: comunicació, plurilingüisme i
interculturalitat. Hi accedeixen tant en lliure circulació com en tallers, segons la franja
horària.
A més, a final del dia, és l’espai on es fa el registre d’assemblea avançada i autònoma.


Ambient de robòtica

L’ambient es troba situat al primer pis. És un ambient interdisciplinar, ja que a través de
la robòtica treballen: llengua anglesa, llengua catalana, llengua castellana,
matemàtiques, coneixement del medi, arts plàstiques i el pensament computacional. Hi
accedeixen en lliure circulació com en tallers, segons la franja horària.
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A més, a final del dia, és l’espai on es fa el registre d’assemblea elemental.


Ambient exterior

L’ambient exterior és un espai global que cobreix la necessitat de moviment, de joc
simbòlic, energia expansiva, contacte amb els elements naturals, construccions…
L'espai convida als infants a que provin, connectin, descobreixin i desenvolupin les
seves habilitats físiques i socials. Les propostes tenen en compte el joc individual, petit
grup o gran grup. Els infants hi poden accedir en lliure circulació sempre que ho
necessitin, ja que quan es fa un gran esforç cognitiu, el cervell consumeix oxigen i
glucosa i per recuperar-ho necessiten moviment físic. Per aquest motiu, aquest espai no
té límit de places. En aquest ambient també s’hi realitzen alguns tallers.


Espai exterior de transvassaments

A l'espai exterior hi ha una part dedicada a la creació de circuits d'aigua i de
transvassaments. En aquest espai s’hi duen a terme tallers.


Espais d’hort

A l’ambient exterior hi trobam dos espais d’hort, en els que s’hi duen a terme tallers
relacionats amb les ciències naturals principalment.


Espai de color

Es tracta d’una sala rectangular, amb les parets folrades de suro fins a 2m d’alçada i a
on a la part central hi podem trobam la “taula-paleta” amb 18 colors i els seus respectius
pinzells, sense cap finestra a l’exterior per a estar més presents en el taller. Els papers es
claven a les parets, allà on volen. Un dibuix pot estar compost d'un o més papers, forma
part del joc.
Hi ha moments de la setmana on els infants de totes les comunitats de l’escola, s’hi
poden apuntar per participar d’aquest taller. És un lloc on interactuen infants de distinta
edat i s’originen unes converses i complicitats que només es podrien donar amb
aquestes condicions. Del que no es parla és del que s’està dibuixant per no caure en la
valoració, comparació, descripció errònia… la pintura es viu com un joc, una
experimentació de colors, la necessitat de tota persona de traçar (formulació).
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Espai d’audiovisuals

És un espai que es troba situat al primer pis, on s’hi duen a terme tallers i els infants que
es troben als grups d’assemblea, hi realitzen presentacions trimestrals.


Ambient de música

L’ambient es troba situat al primer pis. En aquest ambient els infants accedeixen als
sabers bàsics d’educació artística (música) que són: recepció i anàlisi, creació i
interpretació i música i arts escèniques i performatives. Hi accedeixen tant en lliure
circulació com en tallers, segons la franja horària.
La circulació lliure dins aquest ambient té un límit de places per no interrompre amb la
dinàmica tranquil·la i relaxada. També està pensat per tal de desenvolupar tallers
musicals on l'acompanyant dirigeix una activitat molt concreta.


Espai cuina-menjador

L’espai es troba situat a la planta baixa. És un espai on es fa el berenar col·lectiu que hi
poden accedir en tres torns. També s’hi fan tallers de diferents temàtiques com ara:
cuina, teatre, llengües, ciències naturals, ciències socials…
A més, a final del dia, és l’espai on es fa el registre de reunió.
Quan acaba la jornada escolar es dóna el servei de menjador.

Després d’haver explicat els diferents espais i ambients del centre, cal dir que l’escola
surt al poble aprofitant l’entorn proper com: parc, poliesportiu, platja…
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5.2.2 Gestió del temps
COMUNITAT DE PETITS
Hora

Rutina

8:45 h

Entrada relaxada

De 8:45 a 10:30h

Lliure circulació / taller

De 10:30 a 11:30h

Berenar col·lectiu / lliure circulació

De 11:30 a 13h

Lliure circulació / taller

De 13:00h a 13.30h

Activitat de tancament / lliure circulació

13:45

Sortida relaxada

COMUNITAT DE MITJANS
Hora

Rutina

8:45 h

Entrada relaxada / organització del dia / lliure circulació

De 9.15 a 10h

Lliure circulació / tallers

De 10 a 11h

Lliure circulació / tallers

De 11 a 12h

Berenar col·lectiu / lliure circulació

De 12 a 13.00h

Lliure circulació

De 13 a 13:45

Registre / lliure circulació

COMUNITAT DE GRANS
Hora

Rutina

8:45 h

Entrada relaxada / organització del dia / lliure circulació

De 9.15 a 10h

Lliure circulació / tallers

De 10 a 11h

Lliure circulació / tallers

De 11 a 12h

Berenar col·lectiu / lliure circulació

De 12 a 13.00h

Lliure circulació

De 13 a 13:45

Tutories individualitzades / registre / lliure circulació
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5.3. Gestió de l'alumnat
Comunitat de petits, mitjans i grans


La lliure circulació

Com ja hem anat comentant a diferents parts del document, l'escola està enfocada en la
personalització de l'aprenentatge. Una de les mesures que permeten aquesta
personalització és la lliure circulació pels espais de l'escola. Els infants de Talaiot
decideixen si accedeixen al coneixement en lliure circulació o mitjançant propostes de
tallers. A més, els infants de les comunitats de mitjans i grans també hi poden accedir
mitjançant treballs personals.


Les propostes de taller

Les propostes de taller estan pensades per aprofundir en les competències específiques a
través dels sabers bàsics o treballar aquelles que no pot contemplar la lliure circulació.

Comunitat de mitjans i grans


Grups de referència

En el nostre centre els infants s'organitzen per grups de referència. Ja no tenim
l'organització per cursos escolars on els infants estan inscrits a un curs o un altre per any
de naixement. La nostra organització és més dinàmica i personalitzada i cada infant de
l'escola és col·loca al grup de referència que més s'ajusta als seus interessos. Per estar a
un grup de referència o un altre ha de complir amb els requisits d'aquell grup.
No s’han d’entendre els grups de referència com a espais físics on els infants d’aquest
grup en concret es reuneixen, sinó que el grup de referència és una estructura
organitzativa que serveix de guia per als infants que hi volen pertànyer i sempre tenen al
seu abast unes graelles per consultar els requisits de cada un dels grups. Els requisits
esdevenen una estructura que els indica com organitzar el seu dia a dia a l’escola. Estan
dissenyats partint de les etapes de desenvolupant, i en ells es tenen molt en compte els
interessos dels infants.
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La decisió d’estar i mantenir-se en el grup sempre és de l’infant i diàriament complirà
amb els requisits i responsabilitats del grup en el que vol estar. Ara bé, l’acompanyant
pot guiar i motivar a l’infant per estar a un grup o a un altre, per exemple quan es manté
durant un període molt llarg de temps en un mateix grup i ja no li suposa cap tipus
d’esforç ni d’aprenentatge.


Les reunions i assemblees setmanals

Els grups de referència de reunió, assemblea elemental, assemblea avançada i assemblea
autònoma tenen dins els requisits del seu grup de referència una reunió (grup de reunió)
o una assemblea (grup de: assemblea elemental, assemblea avançada i assemblea
autònoma) setmanal. Són uns espais de trobada amb diferents objectius i requisits.
La reunió setmanal és bàsicament informativa de novetats que vulgui exposar
l'acompanyant de reunió o informacions que vulguin donar els infants. Encara no és un
espai per arribar a acords de grup.
A partir de les assemblees ja entren en joc les rutines pròpies de les assemblees on hi ha
un moderador, un secretari i un llibre d'actes. En aquestes assemblees ja hi ha ordre del
dia i hi ha la intenció d'arribar a acords de grup en temes específics de l'assemblea i els
seus membres.


El moment del registre diari

Cada dia a les 13 hores comença el moment del registre. Els infants que volen participar
d'aquesta activitat ja sigui per complir un dels requisits del grup de referència, per
accedir a un grup de referència o perquè és del seu interès, van als espais destinats a tal
efecte i realitzen una activitat de metacognició i escriptura d'allò que han fet durant el
dia, amb les seves observacions i complint amb els requisits del registre del grup de
referència en el que estan o volen estar.
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Les sol·licituds a l’escola

Quan l’infant de l’escola decideix estar al grup de referència de Reunió ja pot començar
a fer sol·licituds d’allò que vol, i aquí és el moment en que l’infant adquireix el poder
de demanar allò que desitja, vol, necessita, adquirint l’habilitat comunicativa a nivell
escrit o oral (en alguns casos).
Aquesta sol·licitud és sempre contestada per l’adult responsable en aquell moment. Les
sol·licituds tenen el format d’instància i són contestades per escrit, en la gran majoria
dels casos, aquí esmentem el diferents tipus de sol·licituds de l’escola:
o Sol·licitud exprés: són aquelles que requereixen una resposta immediata.
N’hi ha de dos tipus: les escrites (es retorna per escrit en el mateix full de
sol·licitud, perquè així quedi constància per quan hi hagi un canvi
d’acompanyant en aquell espai) i les orals (quan no és necessari que quedi
constància).
o Sol·licitud normal: són aquelles que requereixen el consens de la comunitat
educativa, per tant, s’han de tractar a reunió de comunitat. La resposta es
retorna per escrit de manera formal i es lliura en mà.
Els infants poden escriure sol·licituds dins els diferents espais de la comunitat de
mitjans i grans.


Els treballs personals que compten com a tallers

Són treballs que els infants fan durant la lliure circulació que compten com a tallers.
Aquests treballs tenen la finalitat d’adquirir un nou aprenentatge. Els infants han de
posar un títol a la tasca que volen desenvolupar, han de posar el temps de dedicació, el
nom dels que realitzaran el treball i a quina àrea del coneixement volen associar el
treball personal. A més, els infants que estan a assemblea també han d’escriure quin
objectiu pretenen aconseguir amb el treball personal.
Les propostes d’aprenentatge dels materials en lliure circulació es poden utilitzar com a
treballs personals que poden comptar com a taller.
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5.4. Recursos humans
Actualment l'escola compta amb una plantilla de 18 mestres i mig que va variant segons
la quota que ens dóna la Conselleria d’Educació, 1 mestre de religió (7 hores/setmana),
1 orientadora (2 dies/setmana), 1 ATE (jornada completa) i 1 PTSC (1dia/mes).
Ens organitzam per equips educatius adscrits a una comunitat de l'escola (petits i
mitjans i grans).


L’equip docent

Els mestres del CEIP Talaiot ens anomenam “acompanyants”, ja que som els
responsables d'acompanyar els processos d'aprenentatge. Es considera que un
acompanyament respectuós és de vital importància per al correcte funcionament de
l'escola.
Les funcions principals d'un acompanyant en relació als infants estan explicades en el
pla d’acolliment.


Famílies

El paper de les famílies és important en el procés d’aprenentatge dels infants. Per això,
es crearan moments de trobades amb les famílies i moments on puguin participar en les
dinàmiques del centre (preparació del berenar, visites al centre en horari lectiu,
participació en els tallers…), sempre actuant en coherència amb la línia pedagògica i el
funcionament del centre.


Altres entitats externes

Es potenciaran mesures que afavoreixin les relacions amb altres entitats externes com:
AFA, Ajuntament, IES i UIB.
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5.5. Berenar col·lectiu
Tal i com ja s’ha explicat en el pilar d’autoregulació, el CEIP Talaiot afavoreix que
l'infant es pugui autoregular corporalment, escoltant la seva necessitat de gana i decidir
si anar a berenar o no i la quantitat que vol menjar.
Els infants troben a la seva disposició una varietat d’aliments saludables en forma de
bufet que es serveixen dins bols o plats de ceràmica, perquè quan allò que empram és de
veres i l'adult confia en les seves capacitats, els infants mostren cura per allò que és
fràgil.
És un moment on es treballa la responsabilitat i l’autonomia.
Les consignes que tenen els infants són:


Per menjar hem d'estar asseguts.



Agafam només allò que ens volem menjar, per tant, tot allò que agafam ens ho
hem d’acabar.



Netegem allò que empram.
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6. DOCUMENTS QUE FORMEN PART DEL PEC
Documents

Propòsit

Estat

Concreció

És el document que desenvolupa, completa,

Aprovat 16/10/2014.

curricular

adequa i concreta el currículum oficial

En procés de revisió.

(CC)

d’acord amb la metodologia del centre.

Reg. Org. de

Recull les actuacions, normes i regles que han

Aprovat 20/02/2020.

funcionament

de seguir tots els membres de la comunitat

En procés de revisió.

(ROF)

educativa.

Pla de

Es recullen les normes i l’acompanyament de

Aprovat 16/10/2014.

convivència

conductes, així com el desenvolupament de

En procés de revisió.

les interrelacions entre els diferents membres
de la comunitat educativa del centre.
Pla d’acció

Regular la funció tutorial (referents) adaptada

Aprovat 16/10/2014.

a la metodologia del centre.

En procés de revisió.

Projecte

Té el propòsit de regular i controlar

Aprovat 01/06/2017.

lingüístic de

l’assoliment de les llengües oficials de la

En procés de revisió.

centre (PLC)

nostra comunitat.

tutorial (PAT)

Pla d’atenció a Recull el conjunt de mesures adreçades a
la diversitat
(PAD)

atendre a la diversitat de l’alumnat al nostre

Aprovat 16/10/2014.
En procés de revisió.

centre.

26

6.1. Concreció curricular (CC)
És obligació de tot centre educatiu garantir que es vetllarà perquè els infants tinguin
accés a diferents recursos (en forma de temps, espai i recursos materials i humans) per
tal d’assolir una formació integral. A tal efecte, el Govern de les Illes Balears va
publicar uns decrets pels quals s’estableix l’ordenació dels ensenyaments:


Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària, i l’educació secundària
obligatòria a les Illes Balears BOIB núm. 83, de 14 de juny de 2008



Decret 30/2022, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum i l’avaluació de
l’educació infantil a les Illes Balears.



Decret 31/2022, d’d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum i l’avaluació de
l’educació primària a les Illes Balears.

Aquest document es troba en procés d’actualització segons la nova llei d’educació
(LOMLOE).
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