
LIDERATGE 
PER TRANSFORMAR UN CENTRE



• PRIMER CONÈIXER LA REALITAT DEL 

NOSTRE CENTRE i treballar per tal d’aconseguir 

l’equitat dins del col·legi  i dins del poble: 

UNIFICACIÓ DE LÍNIES.

• SEGON TREBALLAR LA SOCIALITZACIÓ DE 

MATERIALS I ACTIVITATS: que cap alumne, per 

motius econòmics, es quede sense realitzar 

qualsevol activitats o sense tenir materials de 

treball concrets.

• TERCER INICIAR EL CANVI METODOLÒGIC: 

l’alumnat cada vegada més protagonista del seu 

aprenentatge.

• I QUART, però no menys important, 

TREBALLAR LA PART SOCIAL I EMOCIONAL 

de tota la comunitat educativa.

NOU EQUIP DIRECTIU 2012 – 2021 PER LIDERAR EL CANVI



La realitat de molts Centres 
d'Educació Infantil i Primària de la 

Comunitat Valenciana és que 
conviuen diferents nacionalitats, per 

tant, treballen amb un alt 
percentatge d’Educació

Compensatòria.

Al CEIP VICENTE TENA de Xàbia, al 
2012 treballavem amb més de 20 
nacionalitats, les més nombroses: 
marroquina, anglesa i colombina.

Les aules PIP amb més del 90% de 
l’alumnat amb desconeixement de 

les dues llengües oficials.



PRIMER OBJECTIU: UNIFICACIÓ DE LÍNIES

Deixar d’ofertar la línia PIP, que 
s’havia convertit en un «GUETO» i 

sols treballar amb PEV, igual que els 
centres més propers al nostre.

L’equip directiu nou vam començar 

Vam aconseguir que tot fos PEV i, 
donar un primer pas cap a l’Equitat, 

tal i com nosaltres l’entenem: que tot 
l’alumnat puga tenir les mateixes 

oportunitats.



SEGON OBJECTIU

Que cap alumne quede exclòs de la 
realització de qualsevol activitat per 

motius econòmics.

Vam començar amb un projecte de 

Socialització de materials escolars i 
llibres de text.

Quan la Conselleria va iniciar la Xarxa llibres,  
vàrem incloure les Tauletes digitals i les 

activitats extraescolars.



SOCIALITZACIÓ  DE MATERIALS I ACTIVITATS

EXCURSIONS I VIATGES 

PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES EN LES CELEBRACIONS ESCOLARES



TERCER OBJECTIU

Davant la realitat del nostre centre:

noves metodologies.
Vam començar amb el  Projecte “Mestres 
per uns dies”, com a projecte de centre.

La Conselleria sempre el va reconèixer com 
a Projecte  d’Investigació i Innovació 

Educativa.

Ara també el Projecte Nós Propomos.



CCBB
FORMACIÓ

PROGRAMACIONS

DOCUMENT PONT

TREBALLEM LES COMPETÈNCIES

NOVES METODOLOGIES: UDI

Comunicación lingüística CCL.

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología CMCT.

Competencia digital CD.

Aprender a aprender CPAA.

Competencias sociales y cívicas CSC.

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor SIE.

Conciencia y expresiones culturales CEC.



Com PROGRAMEM per competències ?

1.- PARTICIPACIÓ I INTERACCIÓ DE TOT 

L’ALUMNAT
Seleccionant temes, reflexionant, investigant, analitzant, observant, 

descobrint, manipulant, elaborant…..

ALUMNES ACTIUS !!

2.- REPERCUSSIÓ SOCIAL
Tots els aprenentatges han de tindre una practicabilitat dins de la 

societat. Són ensenyaments que serveixen per millorar l’entorn més

pròxim.

DESPERTEM LA CURIOSITAT I L’INTERÉS!!

UNITAT 

DIDÀCTICA 

INTEGRADA



PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

PRIMER Ens moguem Éssers vius Bon viatge!!

REPERCUSSIÓ SOCIAL Quadern de bitàcola dels sentits i l’esquelet Lapbook animals i exposició oral a altres nivells (gravació) Creació de “senyals de trànsit” per a la bona circulació dins l’escola en temps 

de COVID. 

SEGON Qui és qui? Mirem el cel Visc a Xàbia

REPERCUSSIÓ SOCIAL Exposició dels personatges de la història Presentació i elaboració d’un dossier de nivell amb els planetes, i les 

seues curiositats.

Mind – map dels nuclis de població de Xàbia i dels oficis més representatius 

en cada nucli.

TERCER La volta al món Som metges Xàbia el meu poble

REPERCUSSIÓ SOCIAL Representació plàstica del Sistema Solar.  Mindmap dels cicle de l’aigua.  

Exposició al nivell

Compartir a l’aula receptes familiars d’hàbits saludables.  Exposició de murals en 

relleu i tic dels sistemes del cos humà al cicle.

Fer partícip a les famílies de l’entrevista a l’alcalde i la compra al mercat.  Exposició al 

centre d’una maqueta de Xàbia.

QUART Món natural Els meus records Dones inventores

REPERCUSSIÓ SOCIAL Mural animals vertebrats i invertebrats.  Exposició a les classes del nivell. Lapbook prehistòria i història. Exposició oral a les classes del cicle i d’utensilis 

prehistòrics elaborats.
Exposició al corredor d’infografies de dones de la història.  Exposició al centre 

d’invents propis.

CINQUÉ Migracions Paratges protegits a Xàbia

- Mestres per uns dies-

Biodiversitat

REPERCUSSIÓ SOCIAL Enviar cartes al diferents sectors: Alcaldia, President de la Generalitat, 

Govern, Parlament Europeu i Reis

Projecte investigació i innovació escolar- Fer de mestres del menuts- Exposició als panells de l’escola sobre les espècies invasores i pròpies tant 

vegetals com animals.

SISÉ Nós Propomos

NOSALTRES PROPOSEM

Etapes de la història

- Mestres per uns dies-

Salut i alimentació

Primers auxilis

REPERCUSSIÓ SOCIAL Ponència als representants municipals i al grup internacional Nosaltres 

Proposem.

Projecte investigació i innovació escolar- Fer de mestres del menuts- Posada en marxa del servei d’infermeria escolar durant patis.



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

Estem convençuts que hem de partir de  

“l’Educació Integral de l’alumnat” 

ja que l’experiència ens demostra que la part afectiva i 
emocional està relacionada amb les capacitats cognitives, el 

rendiment i l’aprenentatge.  

L’alumnat forma part i interactua amb la societat del seu 
poble:

Nós Propomos, Lectures Inter generacionals                                                                                               

QUART OBJECTIU 



Nós Propomos

2018-2019







Nós Propomos

2019-2020





EXPOSICIÓ
A XÀBIA 

I A CASCÀIS



Nós Propomos

2020-2021



PRIMER TRIMESTRE















EXPOSICIÓ AL MUSEU PER A QUE TOTS I TOTES HO 
PUGUEN VISITAR



Nós Propomos

2021-2022



UNITAT DIDÀCTICA INTEGRADA

ENERGIA SOLAR AL CEIP MEDITERRÀNIA

CURS 2021 - 22



Xerrades d’experts, visita exposició

de materials, estudi de consums,

tant de llum com d’aigua, per tal de

fer un bon estudi de les necessitats

del centre.

TREBALLEM EL PROJECTE: ENERGIES NETES AL COLE

BUSQUEM INFORMACIÓ



PREPAREM 
PRESENTACIONS 



PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE MANERA VIRTUAL



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

Aconseguir il·lusió i alegria en tota la comunitat 

escolar per iniciar el CANVI:

• Formació i temps, per assolir els canvis,

• Buscar metodologies noves, sense abandonar 

les tradicionals, per evitar enfrontaments en el 

claustre i famílies descontentes,

• Pensar en l’alumnat per damunt de tot,


