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la motivació
-

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT com a pilar del Projecte Educatiu del Centre.

-

AGRUPAMENTS de llengua i matemàtiques a tots els cursos.

-

ENRIQUIMENT CURRICULAR com a base de les ampliacions.

els orígens
-

-

CURS 2012-13: tenim un alumne que ens fa plantejar una acceleració
parcial, i cursa 5è i 6è el mateix any.
CURS 2013-14: detectem un grup de 4 alumnes (4t) que destaquen molt
però s’adapten a les necessitats de la majoria. Parlant amb ells ens
expliquen que a la classe estan bé però que s’AVORREIXEN.
CURS 2014-15: es crea el grup d’AACC, que es troba una hora a la
setmana per treballar un projecte comú, sota la tutorització de la mestra
d’educació especial.

treball actual de les AACC
-

CURS 2015-16: es crea el grup de projecte (individual o per parelles) i el
grup de Francès (iniciació a la 2a llengua estrangera), amb alumnes de 4t,
5è i 6è.
-

-

1 hora de Francès setmanal (llengua)
1 hora de projecte (mates) quinzenal, amb la idea que hi vagin treballant a l’aula.

Amb què ens trobem?
-

Els alumnes, sobretot de 4t, són poc autònoms a l’hora d’anar desenvolupant el seu
projecte, el seguiment és massa espaiat.
Costa trobar l’espai a l’aula per treballar el projecte, doncs a les aules tots els alumnes hi
tenen un paper actiu.
Trien projectes que són centres d’interès.
El francès funciona bé.

treball actual de les AACC
-

CURS 2016-17:
-

-

S’afegeix un grup de francès (Nivell 1 per a 4t i Nivell 2 per a 5è i 6è).
L’hora de projecte és setmanal.
Els projectes continuen a partir de centres d’interès.
Presentació davant dels companys.
Avaluació via rúbrica (tutor, especialista, company, autoavaluació).

CURS 2017-18:
-

Es manté la dedicació horària.
S’introdueix el Google Classroom per poder treballar on-line des de casa o des de l’escola.
Canvi metodològic.

detecció de l’alumnat amb AACC
-

Observació del procés de desenvolupament de cada alumne (des de P3).
Prova objectiva: BADYG a tot l’alumnat de 1r.
Prova objectiva: BADYG a l’alumnat de 4t susceptible d’entrar al grup
d’AACC (també als alumnes nous).
Proves complementàries (EAP o serveis externs).
Alumnat de 4t, 5è i 6è. Maduració i autonomia.
GRUP FRANCÈS
-

Superdotats
Talentosos acadèmics
Talentosos verbals

GRUP PROJECTE
-

Superdotats
Talentosos acadèmics
Talentosos matemàtics
Talentosos lògics

https://youtu.be/FK_4pgek0Ew

