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1. CONTEXTUALITZACIÓ 

 

                                                      

L’escola Shakel està situada al barri de Hoboken, a la ciutat d’Amberes (Bèlgica). És una escola pública, nova de cinc anys. 

Hem realitzat el Job Shadowing d’integració multicultural a l’aula durant el període de dia 25-29 de març de 2019 el CEIP 

Tresorer Cladera i CEIP Sa Graduada de Sa Pobla. 

 

2. TRETS IDENTIFICATIUS DEL CENTRE 

 

L’alumnat procedeix de 25 nacionalitats diferents amb cinc religions.  

L’inici d’escolarització és a partir dels 30 mesos. El centres és de tres línies, excepte 4t EI que consta de cinc aules. 

Educació infantil té 295 alumnes i educació primària 384. 

Les ràtios són de 17-22 alumnes. Quan està cobert ja no poden accedir al centre. 

La directora assumeix tota la responsabilitat del centre, no delega les seves funcions. Ella elegeix al personal docent i té una 

partida econòmica anual amb la que ha d’administrar tots els recursos del centre. És ella qui estableix la línea pedagògica 

del centre. 

El personal docent es caracteritza per la seva joventut,  ganes d’innovar i dur a terme diferents projectes educatius externs 

per exemple amb el Marroc.  

Per reduir les desigualtats socioeconòmiques el centre realitza diferents projectes com per exemple el de música amb la 

filarmònica, natació i per això és un centre obert als recursos de l’entorn. 

Les famílies són part important de l’educaió. Les mares poden acudir a tallers de llengua falmenca  on assiteix una 

cuidadora per estar amb els nadons.Per facilitar la comprensió de les circulars es donen amb pictogrames. 
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Per evitar l’absentisme escolar, si falten cinc dies consecutius injustificats es lleva part d’una beca escolar. 

Per llei està establert que la quota escolar és de 75 euros i totes les sortides estan incloses, fet que afavoreix la participació 

de tot l’alumnat. 

3. METODOLOGIA 

 

L’horari del centre és de 9h a les 15:15h 

9-10:40h. Entrada i acollida tutora amb abraçada, xoc amb la mà o besada. 

10:40-11h Pati (En educació infantil hi ha dos patis i a primària també dos, van rotant) 

Els alumnes berenen sempre dins l’aula de fruita i mentre viuen un canal de televisió infantil de notícies reals. 

11:12:30h classe 

12:20-13:30h Dinar- Ho porten de casa 

13.30-15:15 classe 

Educació infantil:  

 Es treballa el gateig en els nins de 4t EI. 

 No inicien l’escriptura.  

 Ús de pictogrames. Material molt visual. 

 L’expressió oral és molt important. Només poden xerrar flamenc (llengua oficial) 

 Racons. Durant una hora els nins cada quinze minuts van canviant de racó i així passen per tots els racons de 

l’aula. Els capvespres disposen dels mateixos racons però amb llibertat d’elecció i de temps. Són lliures. 
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 Matemàtiques manipulatives 

                    

 Estètica (Espai aeri) 

 



 

 
CEIP TRESORER CLADERA 
Codi: 07007887 

C/ Mercat , 63 – 07420 Sa Pobla (Illes Balears) 

Tel: 971 86 20 86 

ceiptc63@gmail.com 
ceiptresorercladera@educaib.eu 

http://ceiptresorercladera.blogspot.com.es/ 

 

 

   Pàgina 6 / 13 

 

 

  

 Jocs 
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Educació Primària: 

 S’inicia l’escriptura en lletra lligada. 

 Durant una setmana practiquen un mateix so amb diferents paraules. 

 Importància de la lectura: Biblioteca d’aula  (contes atractius, nous, molt visuals).Espai de biblioteca de centre 

amb un mestre específic de lectura a través de la imitació de la lectura en veu alta. De forma mensual un bus de la 

biblioteca municipal acudeix al centre per poder fer intercanvis de llibres per la biblioteca de l’aula, per promoure el 

foment de la lectura.  

 

 Matemàtiques manipulatives. 7 sessions setmanals. 
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 EDI-CIRKEL. Es dóna importància a la comprensió a través de situacions reals. Molta importància a la part visual. 

En treballa per parella. 

 

 Ús de pissarres vileda individuals per realitzar matemàtiques. 

 Estètica de l’aula. Ordre i netedat, claredat de la informació. Amb colors està classificada la informació: Vermell 

per llengua, blau per matemàtiques, verd per naturals. 
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Atenció a la diversitat 

 Cada nivell té un mestre de suport que treballa la lectura en petits grups. 

 La PT sempre treballa dins l’aula. 

 L’orientadora acudeix dos dies setmanals. 

 És necessari el treball en xarxa amb els serveis socials. 

 Hi ha una mediadora àrab tots els dies. 
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4. FABLAB 

Sortida amb el grup de 6èEP A a un Fablab. Els nins poden manipular impressores 3D i fer instruments musicals que 

després regalaran a altres alumnes de Nador (Marroc) 
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5. ESPAIS EXTERIORS 

 

 És important sortir, independentment del temps. La majoria de nins viuen a espais petits i estan molt de temps 

tancats per això l’escola els ha d’oferir espais externs atractius, que fomentin el moviment i el joc. 
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6. PROJECTE DE MÚSICA 

 

Els alumnes tenen cinc instruments de la filharmònica, i cada dilluns hi acudeixen cinc músics professionals per ensenyar-

los a tocar aquest instruments. Això provoca una motivació cap a la música i promoure l’accés a tot l’alumnat de l’escola a 

una activitat elitista.  

 

7. NATACIÓ 

 

Cada dimecres els alumnes a partir de 2n d’EP acudeixen a la piscina municipal de Hoboken. 

 

 


