
El currículum de l’Estel 
i una aplicació informàtica 
per a la seva gestió



El currículum de l’ Estel

A l’Estel ja fa molts anys que treballem en base a un currículum per tal d’establir

i prioritzar els objectius que cada alumne/a treballarà durant el curs

CURRÍCULUM ORDINARI GENERAL

adaptació

CURRÍCULUM ESTEL

( Anteriorment per cicles i en l’actualitat lineal )



CURRÍCULUM DE L’ESTEL

INFANTIL

- Descoberta de 

l’entorn

- Descoberta d’un 

mateix i dels 

altres

- Comunicació i 

llenguatges

PRIMÀRIA I 

SECUNDÀRIA

- Lectura

- Matemàtiques

- Comunicació oral 

i/o SAAC

- Medi

- Educació física

- Educació artística

ETVA

- Vida domèstica

- Vida comunitària

- Aprenentatge al 
llarg de la vida

- Treball

- Salut i seguretat

- Vida social

- TAC

- Logopèdia

- Fisioteràpia



GESTIÓ DEL CONTINGUT CURRICULAR

 Per gestionar d’una manera àgil i còmoda tot el contingut del currículum 

utilitzem una  aplicació informàtica creada per respondre a les nostres 

necessitats i característiques com a escola

 És una aplicació senzilla a nivell funcional

 El contingut curricular es desenvolupa en una estructura d’arbre formada

per l’àrea, els blocs, els continguts generals, continguts específics i

objectius.

 S’entra individualment per cada alumne i és a partir d’aquí que es va

creant el seu PI, partint de cada una de les àrees i assignant-li els objectius

que s’han seleccionat prèviament per treballar amb ell durant aquest curs.



QUÈ ENS PERMET AQUESTA APLICACIÓ?

A l’aplicació s’hi accedeix a través d’internet perquè està configurada en 

un entorn virtual, i permet: 

 Assignar a cada alumne/a els objectius corresponents que tenim 

prèviament marcats a l’ABC. Si cal, es poden fer petites modificacions 

del redactat per ajustar l’objectiu una mica més a les característiques de 

cada alumne, o bé fer una petita observació o comentari que apareix 

escrit a sota de l’objectiu amb una lletra diferenciada.

 Obtenir un ABC en blanc de tota l’àrea

 Fer registres de forma automàtica per diferents tipus d’avaluació                

( inicial, continuada i final )

 Fer la valoració global de curs per part de la tutora

 Fer la valoració global per part de les especialistes ( logopèdia, fisio, 

piscina... )



QUIN ÉS EL RESULTAT FINAL?

PRINCIPI DE CURS : Obtenció del PI
com a document.

Inclou:

 Portada

 Dades de l’alumne i de l’escola

 Competències que es treballen

 Proposta curricular pel curs
actual

 Horari

 Graella de suports i serveis

 Graella de seguiment i avaluació

FINAL DE CURS : Obtenció de l’informe final

Inclou:

 Portada

 Dades de l’alumne i de l’escola

 Competències que s’han treballat

 Proposta curricular avaluada

 Horari

 Graella de suports i serveis

 Graella de seguiment i avaluació amb les anotacions del llarg
del curs

 Valoració de la mestra tutora / Valoració dels especialistes



MOLTES GRÀCIES!!!

L’Estel, desembre 2020

Projecte de transformació de centres


