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IMPULSAR EL PROJECTE D'IE?

Sí, per millorar l'educació tenint un compromís

amb l'alumnat i basant-nos

en experiències actuals d’èxit.

Concretament en:

- La transició i coordinació entre

etapes per l'èxit  educatiu.

- I la transformació i l' innovació per superar 

desigualtats socials.



PER A QUÈ?

● Per a afavorir la convivència.

● Per aconseguir vincles que 

millorin el no-abandonament 

escolar.

● Per a fomentar la cohesió 

social en entorns amb 

dificultats

● socioeconòmiques.

PER QUÈ?

● Per potenciar un projecte 

compartit i consensuat 

sense trencament entre 

etapes.

● Per generar un sentiment 

de pertinença amb 

expectatives positives.



QUI HO FA?

● Tots els agents educatius 

(docents, personal de 

suport, del lleure, serveis 

externs, PAS, personal 

de neteja...) fent un 

treball conjunt, 

corresponsabilitzant-se i 

sota una nova cultura 

organitzativa.

AMB QUÈ?

● Amb recursos 

humans i materials, 

instal·lacions 

acondicionades, 

recolzament des de 

l'administració, 

formació...



QUAN? COM?

● Durant tot el dia amb 

horaris flexibles i en 

relació amb tota la 

xarxa del centre i de 

l'entorn (temps del 

migdia...)

● Introduint un treball 

transversal, i una 

coordinació curricular i 

metodològica.

● Potenciant l'orientació, 

el treball tutorial i la 

implicació de les 

famílies.



PER A QUI?

Contextos desafavorits:

● Aquest projecte incideix 

especialment en l'equitat.

Contextos normalitzats:

● Potencia la coordinació, el 

traspàs de la informació, la 

continuïtat amb el 

currículum, la pertinença al 

centre, el treball tutorial i la 

participació de la 

comunitat educativa.



EXTENSIÓ DELS PROJECTE IE

● Adaptació i flexibilitat a cada 

territori, començar pels 

centres més propers.

● Diversitat de models:

● -Rurals

● -Urbans

● Tenir present els post-

obligatoris.



CONDICIONS LABORALS

S‘hauria de tenir en compte la realitat prèvia 

de cada centre (fusió...) :

● Acreditacions de competències,

● Habilitacions,complements...

● Sous, horaris, càrrecs, conciliació…



SEGUIREM 

TREBALLANT!

GRÀCIES


