


Vull conèixer l’Escola elDrac

Passeu, passeu!

Us compartim una breu presentació 
amb punts clau del nostre projecte ;)



Senyes d’Identitat…

• Som cooperativa de treball associat des de 1979 (Akoe 2004)
• Tenim tres nivells: EI, EP i ESO (Tots concertats)
• Busquem la implicació de tota la COMUNITAT ESCOLAR
• Treballem cap a escola inclusiva des de fa molts anys, creguem en la inclusió com un 

dret de tots i totes.
• Som part molt implicada en l’ UCEV (Unió Coop. d’ensenyament de la C.Valenciana). 
• Estem en un entorn privilegiat que ens proporciona calma i tranquil·litat i recursos 

físics que integrem en la nostra pedagogia.
• La nostra línia és en castellà, però s'aprèn progressivament el valencià i l’anglès
• Escola laica



La nostra Línia Pedagògica
• Eduquem en drets humans i universals, així com en les obligacions.

• Eduquem per a l'autonomia i l'autogestió, prenent com a eix principal les emocions i els 
sentiments.

• Elaborem mecanismes d'inclusió partint de les necessitats i capacitats de cada persona 
perquè desenvolupe el seu màxim potencial.

• Fomentem un entorn segur i lliure de violència.

• Som un centre no confessional.

• Creem estructures que permeten difondre els valors cooperatius.

• Implementem mesures que afavoreixen la sensibilització i estima de la llengua valenciana 
com a fet diferenciador.



• Som un centre participatiu i actiu.

• Promovem l'aprenentatge de tot el centre educatiu mitjançant interaccions vivencials.

• Gran dedicació i aposta per l’anglès com a llengua internacional de comunicació.

• Co-eduquem en la llibertat de creences personals, familiars, sexuals i de gènere.

• Potenciem el pensament creatiu com a base del pensament crític, aportant caràcter 
científic i humanístic en el procés Ensenyament-Aprenentatge.

• Acompanyem a l'alumnat i a les famílies en el coneixement i la gestió de l'àmbit emocional 
per que es consolide una relació saludable i constructiva amb si mateix i amb els demés.  

• Desenvolupem pràctiques que afavoreixen la consciència ecològica i sostenible en la 
comunitat educativa.

La nostra Línia Pedagògica



Programes que duguem a terme… 

• Resolució de conflictes: Programa de Mediació entre iguals, mediació intercomunitària, 
apropament de l’escola a l’entorn, residències, projectes de medi ambient..., Club de 
Valentes i Valents a Infantil.

• Estem en la incorporació d’Actuacions Educatives d'Èxit recolzades per la Comunitat 
Científica Internacional. Tertúlies literàries/artístiques dialògiques, Grups Interactius.

• Programas de formació amb professionals externs per etapes i cursos i famílies

• Programa integrat de Llengües en 5é i 6é.

• Programa d’intercanvi amb estudiants Alemanys. ESO.

• Acollida alumnes irlandesos a 4t d’ESO

• Programes de recolzament inclusiu. Desdoblaments en grups heterogenis.

• Programa Doble tutoria en l’ESO.

• Programa d’estimulació del lleguatge en Escola Infantil



Dinamització i participació per Comissions:

Formació                                                                                       Festes
Convivència 

Plurilingüisme i foment lector

Eficiència energètica                     Solidària  

Cooperatives d’alumnat
Menjador

Econòmica                                                            Informàtica



Quí ho fem?

Som  persones compromeses amb el que fem i en contínua 
formació… el nostre motor és treballar en equip, fomentar 
l’esforç i el gust per aprendre. 



Serveis i Activitats complementàries...



Menjador

● Cuina pròpia i casolana
● L’alimentació és part de l’educació.
● Utilitzem productes de cultiu local i de 

temporada

● Part dels productes són ecològics
● Procesos d’elaboració exhaustius per a atendre totes les al.lèrgies i 

intoleràncies alimentàries.
● Tallers amb l’alumnat sobre els aliments



Escola matinera

● Atenció a l’alumnat i activitats des de les 7’45h fins les 9h del matí. 
També desdejunem! 

Escola vespertina
● Als mesos de setembre i juny, com la jornada escolar és reduïda i 

l’escola finalitza a les 15h, oferim el servei d’atenció a l’alumnat i 
activitats des de les 15h fins les 17h.



Escola d’Estiu

Quan?
Des de l’última setmana de juny
a la penúltima de juliol!

2020?
Encara no tenim
instruccions suficients per a concretar. 
Quan tinguem informació, la comunicarem a través de la nostra pàgina web.



Altres Activitats...
• Extraescolars:

○ Esportives: bàsquet, voleibol, atletisme, multiesport, ioga.
○ Musicals: Dractukada (alumnes, familiars, ex-alumnes, 

treballadors...), violí i viola (també mètode Suzuky)
○ D’estratègia: escacs, lógica-mente, etc.
○ Artístiques: ball, teatre, mans creatives…

• Eixides: granja, alberg, campaments, vela, neu, cultural, intercanvi lingüístic, 
viatge fi d’estudis. etc. (Depenent de l’etapa).

• Festes: Nadal, Dia de la Pau i la no violència, Dia de la Dona, Falles, Pasqua, Dia 
del llibre i Festa Primavera!! (la gran festa de tota la Comunitat Escolar)

• Piscina: en els patis de juny i a l’Escola d’Estiu. Curs de natació juny.



Pisci!



Departament d’Orientació:

Apostem per que hi haja una 
psicóloga- orientadora que 
atenga a la comunitat 
educativa. Pensem que 
psicologia te que anar ligada 
a l’educació. Contem amb 
l'assessorament d’una 
psicòloga per a alumnat des 
dels 3 als 16 anys, famílies i 
personal docent.

Pilar fonamental en el 
Projecte Educatiu!



Departament d’Orientació:
Objectiu: 
Acompanyar a la comunitat escolar per que l’alumnat des dels 3 anys que entren a 

l’escola fins als 16 que acaben l’ESO, puga sentir-se bé i aprendre.

Com?
Mitjançant, l’atenció individualitzada, el seguiment i  l’orientació. 

Amb qui treballem?
Amb l’alumnat, les famílies i el professorat.

Qui som l’equip d’Orientació?:
La Orientadora-Psicòloga i la Mestra de Pedagogia Terapèutica.



Funcions Principals 
• Treball en l’equip docent. 
• Assessorament a  famílies.
• Atenció individual i grupal.
• Valoracions individuals i grupals.
• Tallers específics.
• Detecció de barreres d’accés per a l’Atenció a la diversitat, des d’una visió 

inclusiva.
• Gestió i regulació i subvencions de recursos i mesures educatives que afavorisquen 

la inclusió.
• Comissió de convivència.
• Comissió de Coordinació Pedagógica
• Comissió de Formació.

Departament d’Orientació:



Metodologia Humanista

Respecte
Responsabilitat 
Recolzament

RELACIÓ

Departament d’Orientació:

Entenem l’escola com un espai de relació. Entre la persona i l’entorn.



El treball a l’etapa d’INFANTIL…



La inclusió de tot el nostre 
alumnat, 
desenvolupament de les 
seues habilitats i 
coneixements per mig de 
la manipulació i 
experimentació, les 
relacions socials, els hàbits 
i rutines, des del respecte 
a la seua diversitat 
afavorint l'aprenentatge 
front a l’ensenyament.

Objectiu principal:



Treballem per Projectes
- Partint dels seus interessos.
- Connectat amb la seua realitat.
- Tenim un quadern de traç per recolçar la grafía.



Participació activa de les famílies!



OBN

Mètode matemàtic:

- Divertit
- Manipulatiu
- Visual
- Adaptat al ritme 

de cada xiquet/a



TERTÚLIES LITERÀRIES DIALÒGIQUES

- Animació lectora.
- Coneixement de la literatura 

clàsica.
- Educació en valors.

- Escolta activa.
- Millorar el vocabulari.
- Augment de l’autoestima



TERTÚLIES ARTÍSTIQUES DIALÒGIQUES

- Participació de les famílies, 
professorat d’altres etapes o alumnat 
de cursos superiors.



Club de 
Valents

- Violència 0
- Es reduexen els conflictes.
- Els més valorats són els que es posicionen en contra de la violència.



Grups Interactius
- Promou l’atenció a la diversitat.
- Aprenentatge cooperatiu.
- Col·laboració de voluntaris, generalment famílies de l’escola i alumnat 

universitari.
- Treball en equip.



• Incorporació
○ del valencià en llenguatge col.loquial, 
○ anglès, 
○ música, 
○ psicomotricitat i 
○ TICS.

• Extraescolars per a infantil (principalment a partir de 4 anys): 
○ teatre, 
○ multiesport, 
○ ioga, 
○ mans creatives 



Tics



Pati / migdiada…



Divendres compartits 
de les 3 etapes.



Hort ecològic…



Racons sensorials…



Excursions: teatre, 
parc, museus…

Realitzem 2 eixides al trimestre



Eixides…





Col.laboració de l’alumnat de 
secundària





Colaboració i participació activa de les famílies…

Al començament del curs es realitzaran formacions al voltant de les 
Actuacions d’Èxit que duguem a terme  per tal de donar a conèixer el 
seu funcionament, aplicació de forma que tots caminem conjuntament.



Vols saber més?!

Investiga la nostra web que en els diferents apartats trobaràs més 
informació.

Si tens preguntes molt concretes, per favor, contacta’ns per mail o per 
telèfon!

La informació sobre la matrícula l’anem actualitzant a la nostra web.

Ens veiem per ací!




