POEFA
Projectes amb Oportunitats
d’Èxit Educatiu a Favor de
l’Alumnat.
Cal transformar l’educació per un món més just i sostenible.
No és suficient amb transformar la societat. Cal crear una societat
transformadora, que vulgui fer un món més just per a tothom.
“L’educació no pot canviar el món, però pot construir tota una
generació que vulgui canviar-lo”
Paolo Freire (Atribuït)
Per transformar l’educació cal construir ecosistemes amb:
 Cultura ètica: Construir valors i principis que generen
conceptes compartits i accions d’impacte a curt, mig i llarg
termini.
 Polítiques responsables: Concretar decisions que concreten
canvis organitzatius, metodològics, i de recursos, amb una
oferta educativa coherent amb les necessitats detectades.
 Pràctiques sostenibles: procediments, documents, accions
d‘orientació i acompanyament a la pràctica docent inicial, la
formació continuada, i la transferència de la innovació rellevant.
El Departament d’Educació va obrir el curs passat una convocatòria
de selecció de Projectes amb Oportunitats d’èxit Educatiu a Favor de
l’Alumnat (POEFA) en centres educatius públics de Catalunya, de
titularitat del Departament d’Educació, en el marc del Programa
operatiu d'ocupació, formació i educació del Fons Social Europeu
2014-2020.
Aquests projectes innovadors tenen per objectiu ajudar els alumnes a
desenvolupar les competències bàsiques mitjançant la personalització
de l’aprenentatge i la gestió del propi talent, des de la flexibilització
metodològica, la selecció de continguts i el suport educatiu segons les
seves necessitats i interessos. Suposen la creació de contextos
d’aprenentatge altament inclusius: que incorporin en el seu disseny
possibilitats d’èxit per a tot l’alumnat, i molt especialment per al més
vulnerable.

El curs 2019-20 l’Escola Sant Cristòfor va participar en l’esmentat
POEFA, sent seleccionada en presentar el “PROJECTE EMOCIONS”.
Tot i ser seleccionats vam quedar en llista d’espera ja que es va
esgotar el pressupost. Aquest curs 20-21 el POEFA s’ha tornat a dotar
de pressupost i hem pogut accedir a la subvenció, encara que no
sencera. A més, donada la situació de pandèmia que patim, s’ha
replantejat l’alumnat a qui anava dirigit el projecte. Actualment va
dirigit a tot l’alumnat de Primària, a tots els cicles, no només al
superior.
El nostre “PROJECTE EMOCIONS té com a finalitat
“Assolir la millora dels resultats educatius i enfortir la Cohesió
social”.
Respon a la forta motivació del claustre de l’Escola Sant Cristòfor per
oferir al seu alumnat el millor nivell educatiu i humà, amb la creació
de situacions educatives riques i competencials. Pretenem millorar la
cohesió social atenent la diversitat arribant al màxim de les
potencialitats de tot l’alumnat. També volem mantenir i millorar les
relacions amb les famílies, entorn...
Els objectius plantejats són els següents:
 Potenciar l’atenció a la diversitat en tot el centre i dinamitzar
activitats que afavoreixin la inclusió
 Iniciar les pautes de la detecció i seguiment dels alumnes
d’altes capacitats.
 Desenvolupar el criteri científic al voltant de l’experimentació
per a la millora de la formació científica.
 Promoure la participació i implicació de la Comunitat Educativa
internament i externa.
Les activitats que realitzarem durant aquest curs i el primer trimestre
del proper són:





Modalitat A: Tallers de Robòtica a tota la primària
Modalitat B: Tallers lúdics STEAM a 4t, 5è i 6è
Modalitat C: Inclusió de les altes capacitats
Modalitat D: Pràctiques restauratives per a fer
comunitat.

Aquest trimestre ja hem començat la formació sobre l’atenció a les
altes capacitats a l’Escola amb una especialista en el tema.
Properament us informarem sobre una xerrada destinada a les
famílies.

