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1. JUSTIFICACIÓ SOCIAL I DIDÀCTICA. SITUACIÓ INICIAL 
 
Justificació Social 
La nostra comunitat educativa, és molt receptiva a qualsevol projecte de promoció 
cultural per a aconseguir una formació integral. Un Projecte educatiu que aconseguisca 
desenrotllar tot el potencial formatiu de l’àmbit artístic i les competències d’aprendre a 
aprendre i emprenedora entre la resta, desenvolupant tant les capacitats emocionals 
com les intel·lectuals, despertant en els xiquets i xiquetes l’interès per la cultura, la 
motivació per aprendre i el sentit crític. 
 
Justificació Didàctica 
Sovint, com a docents, ens trobem davant nombroses dicotomies sobre com ensenyar 
al nostre alumnat, però des del nostre col·legi i des de la nostra experiència, anem 
construint juntament amb els xiquets i xiquetes nous aprenentatges, que ens fan més 
feliços. Creiem en el Desenvolupament Integral i, per açò apostem pel treball i 
desenvolupament de les INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES i les EMOCIONS. Ens 
interessa aconseguir el TALENT que ens permeta utilitzar bé les nostres destreses i 
capacitats per a dirigir la nostra acció cap al DESENVOLUPAMENT INTEGRAL. 
 
Situació Inicial. Per què? 
És de destacar la vinculació directa d’aquest Projecte d’Innovació a la resta de 
Programes portats a terme: PAM, PADIE, Pla de Formació del Professorat (PAF) i 
Programa CEPAFE/Projecte PEAFS; tots ells pertanyents a la Conselleria d’Educació. 
 
El CEIP Luís Vives es caracteritza per portar avant projectes i programes d'innovació 
diversos però, si resumírem en unes paraules què és el Luís Vives serien les següents: 
“Si pots somiar-ho, pots fer-ho”, aquesta és nostra principal senyal d'identitat. 
Coincidim amb el filòsof i pedagog J.A. Marina en pensar que “no eduquem per a tenir 
bons resultats escolars, sinó bons resultats vitals fora de l'escola” (Marina, 2010, 
L'educació del talent, p.15), per la qual cosa la funció principal de la intel·ligència és 
dirigir bé el comportament, aprofitant per a açò la seua capacitat d'assimilar, elaborar i 
produir informació 
Pensem que el xiquet/a està dotat de múltiples classes d'intel·ligència i som l'entorn 
educatiu els que hem d'ajudar-li a traure el millor de si mateix, per a açò és necessari 
un enfocament educatiu adequat, coherent i coordinat entre escola-família. 
Som conscients que hem de saber aprofitar els recursos socials i culturals del nostre 
entorn i intentar que aquest entorn siga el més estimulant i profitós possible. 
L'alumne/a necessita un talent flexible, capaç d'aprendre contínuament, que puga 
aprofitar les innovacions sense sentir-se angoixat per elles. 
El nostre alumnat és molt heterogeni, cadascun amb un entorn i necessitats diferents. 
Coincidim també en què la vida és com un joc de cartes, ens les que es reparteixen i no 
podem triar: genètiques, socials, econòmiques, culturals… Existeixen cartes bones i 
dolentes, i no tenim cap dubte que el millor és tenir cartes bones però no sempre “es 
guanya amb les millors”. 
Ací és on l'educació juga el seu paper, ENSENYAR A JUGAR BÉ. 
 
“Tots sóm genis. Però si jutges a un peix per la seua habilitat de grimpar als arbres, viurà 
tota la seua vida pensant que és un inútil”. Albert Einstein 
 
 
 
 
 
 

I. JUSTIFICACIÓ 
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Enguany, treballarem des d’aquest projecte “les emocions i el sentit crític” amb l’objetiu 
d’aplegar a una educació integral i inclusiva al cent per cent. La iniciativa parteix del 
nostre interès per canviar i millorar la metodologia de treball, en ocasions, rutinària i 
sense vinculació aparent, on cada àrea és independent de l’altra, obviant xicotetes 
excepcions i projectes aïllats al llarg del curs de forma anecdòtica. Aquest és un projecte 
més ambiciós on tota l’educació està relacionada amb una temàtica motivadora i oberta 
a la creativitat i damunt de tot, permitint-nos aconseguir objectius a curt, mitjà i llarg 
termini. 
 
LA NOSTRA SITUACIÓ EXCEPCIONAL 
Partim d’una situació molt complexa i totalment distinta, vivint un confinament i 
situacions molt complicades que han afectat al nostre estat d’ànim i equilibri personal, 
tant és així, que valorem com a principal pla d’acció el treball de les emocions des del 
primer moment presencial, després d’haver analitzat la situació vívida i de quina forma. 
Ara es fa més forta la idea del treball per projectes, de forma lúdica, amb l’ajuda de les 
tecnologies i les TICs, però sempre com a mitjà facilitador i no com substitutori de lo 
presencial i el contacte directe, tan important per a l’ésser humà des del punt de vista 
socialitzador. 
Volem continuar motivant al nostre alumnat plantejant projectes a l’abast de tots i útils 
en el dia a dia, és a dir, aprendre jugant. 
Per altra banda, aquestos dies més que mai, families i escola s’han vist units amb la 
necessitat de treballar junts des de la distància. 
“Per a educar a un xiquet fa falta la tribu sencera”. Proverbi africà. 
 
És imprescindible la labor coordinada i cohesionada entre escola-famílies, solament així 
aconseguirem els objectius amb èxit. “Necessitem aprendre a viure, aprendre a 
conviure, aprendre a somiar, aprendre a fer realitat els somnis, aprendre a ser justs, 
aprendre a ser compassius, aprendre a aprendre” (Marina J.A., 2015 Desperteu el 
Diplodocus, p.35). 
Des dels diferents projectes de centre contemplem el treball i implicació de les famílies, 
estaria incomplet si no fóra així. 
Des d'Educació Infantil es compta amb les famílies per a realitzar tallers en coordinació 
amb el docent responsable, aquestes tasques tenen com a objectiu acostar a les 
famílies a l'entorn escolar, treball que es continua al llarg de tota l'etapa de Primària. 
El centre té una consciència de treball extensiu a la cultura, obrint un ventall de 
possibilitats i accions que, per desgràcia, queda fora de l'àmbit curricular o es treballa 
amb alguna pinzellada sense incidir molt en àmbits com la música, dansa, teatre, 
cinema, pintura… en general, el món de les arts escèniques. 
Queden organitzades accions i esdeveniments culturals de diferent índole obrint el camp 

al sector adult, acostant a tota la 
comunitat educativa la cultura, ja 
que, entenem que solament vivint-la 
es pot entendre i valorar la seua 

importància. 

 
Aquest aspecte ho fem extensiu al 
món de l'activitat física i l'esport, fent 
partícips a les famílies, podent 

gaudir i practicar esport en jornades organitzades any rere any. 
Considerem que cultura i educació van de la mà pel que, la cultura ens ajudarà en la 
labor educativa de formar persones íntegres. “La finalitat essencial de la labor educativa 
consisteix que l'educador aconseguisca introduir en l'esperit del xiquet les normes d'una 
conducta moral. No se'ns demana avui xiquets savis, però se'ns demanarà demà homes 
bons” (María de Maeztu. 1938 El Problema de l'Ètica: l'ensenyament de la moral) 
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2. CONTEXTUALITZACIÓ. Barri i Centre escolar 

 
BARRI 

El districte de la ciutat de València on està ubicat el nostre Centre és el DISTRICTE 3: 

EXTRAMURS (Comarca de L’Horta). 

El Centre escolar està situat en un barri cèntric, amb bones comunicacions i servicis. 
Disposa d’un bon equipament en lo referent a servicis culturals (Biblioteques, cines, 
teatres,...) així com esportius. 
 

CONFIGURACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR 
Aspectes Administratius: 
NOM DEL CENTRE: CEIP LUIS VIVES (Valencia)       CODI: 46012306 
CARRER CUENCA Nº 17     C.P.: 46007     TELÈFON: 962566270        FAX: 962566271 
CORREU ELECTRÒNIC: 46012306@gva.es 
CARÀCTER: PÚBLICO                    CIF: Q9655538-H 
RÈGIM D’ENSENYANÇA: INFANTIL I PRIMÀRIA 
CENTRE D’INFANTIL I PRIMÀRIA DE 1 LÍNEA AMB 10 UNITATS 
MATRÍCULA DEL CENTRE: 220 alumnes   10% ALUMNAT D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA 
LLOCS DE TREBALL DOCENT: 18 
PROGRAMA PLURILINGÜE:  
INFANTIL: 53% CASTELLANO  37% VALENCIÀ  10% INGLÉS 
PRIMÀRIA: 38% CASTELLANO  42% VALENCIÀ   20% INGLÉS 
 
 

COMUNITAT EDUCATIVA: FAMILIES 
*Segons dades extrets del PEC: 
 
Nivell socioeconòmic i cultural de les families 
- Al voltant d’un 40% de pares i mares tenen estudis universitaris. 
- Al voltant del 70% de pares i mares estan en actiu: Sector terciari. 
Llengua vehicular 
- El 84% de les famílies són castellanoparlants, front a un 5% valencianoparlants; el 
restant 11% la seua llengua vehicular és estrangera. 

Activitats de Temps Lliure 
- El 80% de l’alumnat practica activitats extraescolars, de les quals el 55% són activitats 
esportives i el 14% artístiques i musicals. 

- Del 80% de l’alumnat que participa en activitats extraescolars, un percentatge molt 
elevat les practica en el Centre escolar. 

 
Expectatives de les famílies respecte a l’educació 
- El 47% de famílies considera important el desenrotllament de la Intel·ligència 
Emocional i el treball a través de les Intel·ligències Múltiples. 

És important ressaltar que gran part del nostre alumnat pateix carències educatives 
importants per motius de deprivació socio-cultural i econòmica. Per la qual cosa, la gran 
majoria d’aquestes famílies no solen participar ni complimentar les enquestes o 
documentació requerida per estar més desvinculats que la resta de famílies.  
No obstant, hem observat que les famílies comencen a sensibilitzar-se pel món de la 
cultura i cada vegada la seua assistència i participació és major, tot açò gràcies a la 
dinàmica del centre en l’aplicació de projectes i programes culturals. 
Volem destacar que, enguany s’actualitzaran les dades perquè també s`ha observat que 
les famílies de nova matrícula són d’un estatus socio-econòmic i cultural mitjà-alt. 
 
 



CEIP LUIS VIVES - València 
 

Projecte Innovació EL ARTE DE LA COMUNICACIÓN: «Construyendo Vidas: Conecta2» 
Curs 2020-2021                                                                                                             7 

 
 

3. OBJECTIUS 
 

OBJECTIUS GENERALS: 
1- Fomentar i promoure la innovació educativa com principi de qualitat del sistema 
educatiu. 
2- Afavorir l’elaboració de projectes col·laboratius amb altres centres, entitats i 
associacions. 
3- Obrir el centre a professionals externs, titulats universitaris o equivalents d’altres 
titulacions que els habiliten per a l’aplicació de les activitats artístic-musicals i tècnics 
audiovisuals i TICs. 
4- Rendibilitzar els edificis, instal·lacions i equips escolars. 
5- Aprofitar més racionalment el temps reial que l’alumnat passa en el centre escolar, 
així com el seu temps lliure. 
6- Apropar l’art, com acció cultural, a tots els sectors de la Comunitat educativa, animant-
los a participar i involucrar-se en les distintes activitats extraescolars i complementàries 
del Centre. 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
7- Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions i identificar les emocions dels 
altres per desenvolupar l’empatia. 
8- Entendre el sentit de la democràcia i la llibertat d’expressió des del respecte i la 
tolerància. 
9- Desenvolupar el sentit crític, expressant-se i opinant lliurement amb ètica i respecte, 
des de la recerca i l’anàlisi de la informació a l’abast. 
10- Treballar el sentit crític, la investigació i l’expressió mitjançant els medis de 
comunicació, audiovisuals i l’art del cine com a recursos motivadors i expressius.  
11- Adquirir autonomia en el domini de l’ús de la comunicació oral, escrita i gestual. 
12- Adquirir autonomia en el domini de les tecnologies i medis audiovisuals. 
13- Adoptar una actitud positiva davant la vida, aprenent a gestionar els conflictes de 
forma adequada. 
14- Facilitar l’accés a les activitats complementàries artístic-musicals-tecnològiques a 
tot l’alumnat, en condicions d’una verdadera igualtat d’oportunitats, tal i com queda 
reflectit en el marc legal i en les nostres pròpies senyes d’identitat, mitjançant la 
finançament pública inicial i gradual de dites activitats complementàries. 
15- Incentivar i augmentar el rendiment acadèmic en el centre escolar amb la realització 
d’activitats artístiques i d’habilitats socials, tant en la lluita contra el fracàs escolar i 
l’abandonament escolar primerenc com en l’atenció a la diversitat per sobredotació. 
 

OBJECTIUS PRINCIPALS: 
 

- Mostrar a l’alumnat, ferramentes per gestionar les seues emocions i empatitzar amb 
les de la resta. 
- Despertar en el xiquets i xiquetes l'interès per les arts escèniques. 
- Despertat en l’alumnat l’esperit emprenedor des del sentit crític i de la investigació. 
- Introduir en l'aula mètodes alternatius d'ensenyança, actuals, dinàmics i participatius. 
- Fomentar el treball en equip, construint relacions d'igualtat i inclusius. 
- Desenvolupar el llenguatge corporal i gestual com a mitjà facilitador de les habilitats 
socials. 
- Introduïr en el procés d’aprenentatge els medis de comunicació i audiovisuals com a  
  recurs metodològic. 
- Entendre i utilitzar l’art del cine i medis de comunicació com uns mitjans d’expressió, 
afavoridors del pensament crític. 
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1. Marc Teòric: Línia Pedagògica del Centre. Projecte Educatiu de Centre (PEC) 
 
Des del nostre centre escolar, es pretén que l’alumnat siga capaç de triar bé les metes i 
els mitjans i mantindre l’interés d’aconseguir-les, només així pensem que optimitzarà el 
seu TALENT, utilitzant bé les destreses i capacitats per a dirigir l’acció cap el 
DESENVOLUPAMENT INTEGRAL. 
Pensem que el xiquet/a està dotat de múltiples classes d’intel·ligència i som l’entorn 
educatiu els que hem d’ajudar a extraure el millor de si mateix, per a això és necessari 
un enfocament educatiu adequat, coherent i coordinat entre escola-familia. 
El nostre alumnat és molt heterogeni, cada qual amb un entorn i necessitats distintes. 
Som conscients que és important aprofitar els recursos socials i culturals del nostre 
entorn i intentar que aquest entorn siga el més estimulant i profitós possible. 
Per aquesta raó, el nostre Centre escolar porta a terme multitud d’activitats atenent a la 
diversitat del nostre alumnat (immigració, desestructuració familiar, marginació social…), 
diversitat d’interessos, motivacions, ritmes i capacitats d’aprenentatge. Tot això gràcies 
al convenciment, implicació i participació activa de tot el personal docent. 
 
La pràctica educativa ens ha demostrat que és fonamental la labor de grup a l’hora 
d’abordar el tractament de l’alumnat des de tots els àmbits, donant la millor resposta a 
cada xiquet/a en cada moment determinat. La integració és una prioritat per a nosaltres, 
l’eix central des de que gira gran part del nostre ideari, arreplegat en el PEC. 
La nostra base de treball són les INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES, que ens porta a donar 
resposta a la totalitat de l’alumnat, mitjançant els següents Programes i activitats 
(integrats en el PEC): 

- PAM: Tallers d’ampliació i reforç (Música i Art, Raonament Lògic-
Matemàtic, Animació Lectora, Psicomotricitat i Dansa, Valors…) 

- PADIE/PLA ACOLLIDA: Grups de suport i desdobles en àrees 
instrumentals. 

- PLA DE CONVIVÈNCIA I IGUALTAT 

- PLA DE FOMENT LECTOR 

- PROGRAMA PLURILINGÜE:  
INFANTIL: 53% CASTELLANO    37% VALENCIÀ  10% INGLÉS 
PRIMÀRIA: 38% CASTELLANO  42% VALENCIÀ   20% INGLÉS 

- PROGRAMA DE CINEMA 

- PROGRAMA CEPAFE (PROJECTE ESPORTIU DE CENTRE-PEAFS) 

- PROGRAMA EDUCAR EN VALORS (Àrea Educació Física) 

- PROGRAMA EDUCAR EN SALUT “ELS CUIDIX”  
(Àrea Educació Física /CC.NN.) 

- PROGRAMA D’ACCIÓ SOLIDÀRIA (SAHARA-SAVE THE CHILDREN) 

 

 

 

 

 

 

II. FONAMENTACIÓ DEL PROJECTE. MARC TEÒRIC 
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2. Iniciatives i Propostes de treball. 
 
El paper de l’Educació Artística i Activitat Física en el PEC 
En general, l’educació artística i musical en edat escolar constitueix una pràctica dirigida 
a ampliar experiències, ajudant a adquirir hàbits saludables d’utilització del temps lliure. 
La intenció de dit aprenentatge serà inculcar en el xiquet/a la pràctica i gaudir del món 
artístic permanent al llarg de la vida, desenrotllant un gust estètic i artístic crític i 
personal, sent consumidor i coneixedor de diferents tècniques que, en moltes ocasions, 
no estan presents en les seues vides. A més a més, hem d’insistir en la importància de 
l’educació “cultural”, és necessari que es vaja adquirint progressivament fins aconseguir 
certa autonomia; oferint activitats atractives. 
L’escola te la missió de complementar i compensar les deficiències per a així, 
desenrotllar en l’alumnat capacitats intel·lectuals, combatint així el fracàs escolar. 
Des d’aquest projecte, ens fixem com a principal meta i objectiu a aconseguir el de 
augmentar l’autoestima dels nostres alumnes; entenem que és el principi d’una 
motivació i creixement cap a l’aprenentatge. El Pla d’actuació i activitats proposades són 
molt pròximes a les característiques i necessitats dels xiquets/es. 
 
Es programa tenint en compte la progressió natural de l’alumnat; des del Cicle d’Infantil, 
a través de l’exploració, fins els últims cursos de l’etapa de Primària (Experimentació - 
Descobriment- Progrés). Dita progressió serà globalitzada des de les primeres edats 
passant a ser cada vegada més específica i especialitzada. 
 
El xiquet/a ha de gaudir de cada moment, ajudant-li a experimentar sensacions 
gratificants, gràcies a la consecució d’objectius a curt terme i assequibles a l’edat, 
d’aquesta forma es sentirà motivat/a per a continuar amb la pràctica artística. 

 
L’educació en valors és altre dels grans potencials de la pràctica ARTÍSTICA en edat 
escolar. Valors com la responsabilitat, el respecte i l’esforç són la base per el 
desenrotllament de la formació intrapersonal i les relacions interpersonals, els quals són 
treballats a través de l’ensenyança de l’àmbit artístic. És important inculcar des d’edats 
primerenques el respecte al treball i a l’esforç davant la presència d’actuacions, 
audicions, exposicions i treballs d’altres companys i artistes, sempre complint la seua 
funció exclusivament formativa. La diversitat de situacions que sorgeixen en la pràctica 
artística provoquen que els xiquets i xiquetes es gestionen les capacitats com 
l’autocontrol, la superació i l’autoestima. Ajuden a desenrotllar mecanismes i hàbits que 
lliguen la intel·ligència, la motivació i l’acció. 
 
Per aquesta raó el present document queda directament vinculat al Reglament de Règim 
Intern i complementa el Pla de Convivència i Igualtat del centre així com a la 
Programació de l’àrea d’Educació Artística (Música) i part de l’àrea d’Educació Física i 
fent-se extensiva a la resta d’àrees i programacions. 

 
L’escenificació, la música i la dansa constitueixen una forma de relació i socialització, i 
la necessitat de pertànyer a un grup, de sentir-se integrat en ell, acceptat per ell. L’esperit 
d’equip/grup, la consciència d’una meta comú, actuen com suport social protector. La 
música educa per a suportar l’esforç i ser capaç d’aplaçar la recompensa. Pretenem 
educar personalitats autònomes, capaces de triar lliurement els seus fins, avaluar-los 
intel·ligentment i executar-los. Controlar la impulsivitat és important, perquè va a perme-
tre deliberar sobre les millors opcions o sobre les conseqüències d’una acció. 
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El paper dels medis de comunicació i audiovisuals com a Competència Bàsica 
 
Els medis audiovisuals i de comunicación, están molt presents en la nostra societat, tan 
tés així que, una societat es pot controlar i “manipular” des del mal us d’aquestes ferra-
mentes.  Aprofitem el factor motivacional que aporta als xiquets i xiquetes per treballar 
el sentit crític i ètic mitjançant aquestos recursos, que puguen; investigar, treballar la 
comprensió, l’expressió, els continguts mínims i no tan mínims dins el marc legal d’apre-
nentatge, les competències bàsiques, ús de les TIC i xarxes socials… 
A més a més, podem relacionar, incloent dins la programació d’ús d’aquestes tècniques, 
l’expressió i opinió lliure i pública com a aportació de les nostres emocions, creant:  
seguretat, autoestima, respecte i tolerància des de les nostres opinions i cap a la resta 
d’opinions distintes… 
 
Per últim, detallem altres objectius secundaris que podem treballar: 
 
OBJECTIUS GENERALS RADIO 
- Adquirir les nocions bàsiques per a una bona locució davant un micròfon per locutar 
un text radiofònic. 
- Dominar la competencia lingüística de les llengües oficials, aprenent a escoltar i expre-
sar-se correctament. 
- Millorar la dicció, articulació i vocalització des de l’expressió oral. 
- Millorar el discurs i reduïr l’ansietat que provoca parlar en públic, d’una forma lúdica. 
- Conéixer els elements tècnics fonamentals per a l'enregistrament de talls de veu i de 
muntatges radiofònics. 
- Conéixer i utilizar diferents aspectes tècnics com els efectes de so des de la radio. 
- Realitzar pràctiques de lectura en veu alta de tot tipus de textos. 
– Desenvolupar el concepte de producció i realització d'un programa de ràdio. 
- Aprendre a compartir, exportar i enviar arxius de veu i d'àudio a través d'Internet. 
 

 

 
 
OBJECTIUS GENERALS PREMSA 
- Adquirir les nocions bàsiques per a una bona estructura i maquetació. 
- Adquirir les nocions bàsiques del periodisme i fer ús d’aquestes nocions: 5 W, els 
gèneres periodístics (crónica, crítica, reportatge, entrevista…) 
- Aprendre conceptes bàsics sobre la premsa: distingir diferents tipus de premsa i les 
seues característiques. 
- Aprendre a investigar sobre una noticia o tema d’interès. 
- Aprendre a redactar i contar el més important: Capacitat de síntesi. 

 

 

 

 
OBJECTIUS GENERALS TELEVISIÓ 
- Adquirir les nocions bàsiques sobre aspectes tècnics per realitzar una gravació 
d’imatge. 
- Aprendre conceptes bàsics: Llenguatge corporal i gestual  i la seua importància. 
- Aprendre a investigar sobre una noticia o tema d’interès i contar-la davant la càmera. 
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OBJECTIUS GENERALS CINE 
- Conéixer l’art del cine com a part de la nostra història i societat. 
- Adquirir les nocions bàsiques per entendre i utilizar el llenguatge del cine, permitint 
opinar i fer critiques cinematogràfiques. 
- Utilitzar el cine com a ferramenta de treball amb l’objectiu d’adquirir continguts contem-
plats en les diferents competències bàsiques, útils per a la vida. 
- Aprendre conceptes bàsics relacionats amb el llenguatge corporal i gestual  i la seua 
importància. 
- Aprendre conceptes bàsics del món del cine que afavorisquen el sentit crític. 
- Aprendre les tècniques principals utilitzades en el cine, des dels diferents àmbits de 
treball (guió, atrezzo, imatge i so, llenguatge del cine, direcció, producció, efectes espe-
cials, música…) 
- Gaudir del cine i valorar-ho com part de l’art, cultura i entreteniment. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIUS GENERALS MITJANS DE COMUNICACIÓ I DEL CINE 
 
- Conéixer la història dels mitjans de comunicació. 
- Conéixer la historia del cine com art i mitjà d’expressió al llarg de la historia. 
- Analitzar el codi deontològic sobre l’ètica profesional i periodística. 
- Reflexionar sobre noves formes de comunicació: xarxes socials, canals youtube, Fa-
cebook, Instagram, tweeter… i la seua prevenció des del bon ús. 
- Previndre dels perills del mal ús dels diferents canals de comunicació mitjançant in-
ternet, prevenint addiccions. 
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1. Programació d’activitats: Cronograma i planificació de tasques. 

 
El present projecte hem d’entendre-ho com un instrument consensuat, dinàmic i amb 
visió de futur del que es dota la Comunitat Educativa a partir de l’anàlisi de la seua pròpia 
realitat, per a gestionar els recursos disponibles en les activitats artístiques i culturals de 
manera coherent amb el tipus de persona que es vol educar en el Centre. El Projecte 
queda integrat directament en el PEC, on s’estableixen els objectius a aconseguir, els 
continguts de treball, els recursos necessaris i els procediments d’actuació i organització 
de les persones implicades (famílies, alumnat, educadors, gestors…) en les diferents 
activitats. 

 
Aquest Projecte gira al voltant d’un eix principal: el pensament crític i, en concret, el 
domini dels mitjans de comunicació i l’art del cine, sent una de les moltes activitats 
imprescindibles per a la vida que, un escolar pot realitzar al llarg del seu recorregut 
acadèmic; els beneficis que d’ell obtinguen només seran la conseqüència de les 
decisions i actuacions de les persones que estiguen implicades. La nostra proposta és 
introduïr els mitjans de comunicació com a medi d’informació i relació. Però, no deixant 
de costat les arts escèniques i l’art del cinema, tots ells com a recurs de treball 
metodològic. 
 
A continuació, reflectim de forma estructurada la planificació general del Projecte i els 
esdeveniments culturals vinculats. 
 

ESTRUCTURACIÓ DEL PROJECTE D’INNOVACIÓ PENSAMENT CRÍTIC 

HORARI LECTIU  HORARI NO LECTIU 

ORDINÀRIES 
- Integració de forma transversal i per 
competències en les programacions oficials del 
projecte a totes les àrees del currículum oficial i 
PAM. 
- Ús diari de la megafonia central amb audicions 
relacionades amb el treball dels mitjans de 
comunicació i cine, des de les temàtiques 
treballades dins l’aula. 
- Aplicació dels continguts treballats des del Pla de 
Formació de Professorat (PAF) amb la temàtica en 
les aules com complement metodològic. 

ORDINÀRIES 
PAM I ASSOCIACIÓ MUSICAL AMLV 
L’Associació Musical LUIS VIVES té una 
gran oferta d’activitats musicals 
extraescolars. 
Comptem amb professionals de música i 
dansa tots amb gran experiència i també 
amb la titulació de grau Superior. 
ACTIVITAS OFERTADES PER L' AMPA 
A proposta del centre, el AMPA oferta tallers 
tenint en compte totes les intel·ligències 
múltiples (Yoga i mindfullnes, escacs, 
gimnastica aeróbica, karate, anglés, 
acrobàcies, tenis, hockey, futbol 7...) 
ACTIVITAS OFERTADES PEL CENTRE 
El centre oferta tallers gratuïts de 15’30 a 
17’00 hores per realitzar de forma voluntària 
per l’alumnat del centre. (Cinefòrum, Art...) 
-Taller “A l’Eixir de Classe” Ajuntament de 
València. 

III. ACCIÓ EDUCATIVA 
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COMPLEMENTÀRIES 
- Producció audiovisual. 
- Tallers didàctics de música, interpretació  i dansa. 
- Tallers de Mindfulness, emocions... 
- Assistència a projeccions i Teatres. 
- Visites a estudis de radio i televisió. 
- Visites a la premsa. 
- Treball en coordinació amb “Tutorias en Red” de 
la FAD (Ajuntament de València). 

 

COMPLEMENTÀRIES  
(PORTES OBERTES) 
- Actuacions i audicions musicals i teatrals 
amb una periodicitat trimestral. 
* Col·laboracions de: músics professionals, 
alguns d’ells formen part de nostra 
Comunitat educativa. Entitats i 
associacions. Propi alumnat del Centre 
escolar. 

 

COMPLEMENTÀRIES DE CENTRE 
(PORTES OBERTES) 

JORNADES CULTURALS 
II Festival de Cinema Luis Vives 

- Audicions musicals i de dansa, interpretacions de 
cinema i teatre, Intercanvis... 
- Actuacions musicals coreografiades. 
- Exhibicions esportives. 
- Exposicions de treballs i materials. 
- Projeccions professionals i materials propis. 
- Assistència al centre d’empreses per realitzar 
projeccions “Cinema d’Estiu”. 
- Assistència al centre escolar de professionals del 
món de les arts escèniques i del cinema: 
ballarins/es, actors i actrius, tècnics... 
- Estrena del Documental del centre  

“Si puedes soñarlo...¡Vívelo!” 

 

 
Per altra banda, i com a acció específica, el centre disposa de megafonia central, la qual 
sona per mitjà d’un programador, sonant la Música en les hores assenyalades 
d’entrades i eixides (quatre vegades al llarg del dia). Aquest recurs complementa durant 
tots els cursos escolars la Programació de Centre Anual. 
La proposta de treball amb l’esmentat recurs didàctic (megafonia central) per al present 
curs escolar és la de treballar cançons relacionades amb la tasca desenvolupada pels 
propis xiquets i xiquetes, ampliant el seu treball al mateix temps que ajuda a donar-li 
difusió a l’activitat del dia a dia. 
 

 

 

SOSTENIBILITAT 
És important aclarir que des del curs que el centre escolar va començar a treballar amb 
la innovació educativa, cap projecte ha quedat en l’oblit, molts dels projectes iniciats han 
deixat de ser-ho per convertir-se i formar part de programes consolidats dins les nostres 
programacions. 
És per això, que volem destacar la importància d’iniciar un treball més específic dins el 
món dels audiovisuals. 
És un Projecte en el qual està implicada tota la Comunitat educativa, comptant amb la 
totalitat del Claustre, tant és així, que el Claustre ha demanat la formació per al curs 
vinent sobre cine i audiovisuals. 

 
Per altra banda, existeix una col·laboració des de la MICE, FICIV i TIRANT AVANT amb 
diferents activitats i tallers realitzats dins i fora del propi centre, ampliant i reforçant 
aquestos continguts, ajudant a l’alumnat a consolidar l’aprenentatge relacionat, 
especialment amb el cinema. 
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Per últim, és important destacar que, aquest tipus de tasques són afavoridores de 
continuar-se realitzant i formant-se des de casa i des de la distància, tal i com ha sigut 
l’experiència des del mes de març de 2020 (COVID-19). La metodologia emprada per 
treballar aquestos continguts és lúdica, participativa i flexible, ajudant a adaptar-se als 
propis temps, característiques i circumstàncies de l’alumnat. 
La PREMSA ESCRITA es planteja des de una REVISTA DIGITAL que pot compartir-se 
pels canals oficials facilitats per la pròpia Conselleria d’Educació, en el nostre cas 
AULES i la WEB oficial del centre. Però, no oblidarem l’ús del paper ja que també és 
més manipulatiu i atractiu per a l’alumnat. 
 
El més important a destacar és la possibilitat de triar qualsevol tipus de temàtica, 
desenvolupant la competència emprenedora i l’esperit i pensament crític, a més a més, 
de controlar ferramentes digitals per al seu bon ús, ja en el present i per descomptat en 
el futur. 
 

 
Per tot l’anteriorment exposat, és imprescindible que aquest Projecte de treball siga apli-
cat de forma coherent amb la situació i entorn més pròxim; adequant la utilització de l’oci 
i del temps lliure, creant estils de vida saludables, gaudint de la cultura. 
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TEMPORALITZACIÓ PIIE 

 

  Taller PREMSA, RÀDIO, TV.  Setembre 20 

  Taller CINE  Dl Dm Dx Dj Dv 

  Taller VAMOS A SENTIR  7 8 9 10 11 

  Festival Mostra CINEMA  14 15 16 17 18 

    21 22 23 24 25 

    28 29 30   

Octubre 20  Novembre 20  Desembre 20 

Dl Dm Dx Dj Dv Dl Dm Dx Dj Dv Dl Dm Dx Dj Dv 

   1 2      30 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28  29     30 23 24 25 26 27 26  ...31 

Gener 21 Febrer 21 Març 21 

Dl Dm Dx Dj Dv Dl Dm Dx Dj Dv Dl Dm Dx Dj Dv 

4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

11 12 13 14 15 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 

18 19 20 21 22 15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 

25 26 27 28 29 22 23 24 25 26 22 23 24 25 26 

          29 30 31   

Abril 21 Maig 21 Juny 21 

Dl Dm Dx Dj Dv Dl Dm Dx Dj Dv Dl Dm Dx Dj Dv 

   1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      

26 27  28     29     30 31          

 
Durant tot el curs, des del mes d’octubre, es ficarà en marxa el treball de PERIODISME, 
utilitzant els tres canals propostos de PREMSA, RÀDIO i TELEVISIÓ. Tindrà lloc durant 
tres dies consecutius, ja que cada dia serà destinat a un grup (Infantil-1r/2n/3r-4rt/5é/6é), 
tal i com queda en la graella.  
 
No obstant, dins les pròpies programacions es treballarà de forma rutinària, investigant 
i recopilant informació fins aplegar el dia de la posada en marxa, disposant així de tota 
la informació necessària per portar a terme la sessió. La coordinació del PIIE junt la resta 
de responsables i l’equip docent, es faran càrrec que aquest treball estiga temporalitzat 
i realitzat correctament. Aquest treball quedarà integrat en totes les programacions 
d’aula, encara que quede programat com a activitat de centre dins la PGA. 
 
 



CEIP LUIS VIVES - València 
 

Projecte Innovació EL ARTE DE LA COMUNICACIÓN: «Construyendo Vidas: Conecta2» 
Curs 2020-2021                                                                                                             16 

 
Destaquem de groc els dies que hi haurà una intervenció del Programa “VAMOS A 
SENTIR” amb l’assessorament d’una professional de dansa. Aquest programa consta 
de 10 sessions per grup i per tant, la seua temporalització serà quinzenal durant tot el 
primer quatrimestre. L’objectiu d’aquest programa específic és treballar les carències i 
dificultats trobades a nivell emocional a conseqüència dels fets relatius a la situació 
COVID-19, minimitzant i detectant els casos d’ansietat o altres dificultats emocionals. El 
projecte, encara que involucra a tota la comunitat educativa i, especialment a l’equip 
docent, tindrà lloc des de les sessions d’Educació Física i de Psicomotricitat en l’etapa 
d’Infantil. 
Per últim, una vegada finalitzat el Programa “VAMOS A SENTIR”, començarem també 
de forma quinzenal i durant el segon quatrimestre, les activitats de CINE. Ací treballarem 
el món del cine en tota la seua amplitud, donant pautes, continguts i orientacions tant 
per elaborar les seues pròpies pel·lícules com analitzar les creacions bé dels propis 
companys o bé professionals, utilitzant el sentit crític que diàriament es treballa amb 
l’alumnat. 
 
II FESTIVAL MOSTRA CINEMA: Tindrà lloc el penúltim divendres del curs, amb la 
participació de tota la comunitat educativa. Es planteja una jornada educativa i cultural 
de portes obertes on es mostra tot el material elaborat al llarg del curs. La intervenció 
no es limita a les projeccions dels materials elaborats com a producte final sino que, les 
intervencions també seran en directe: presentacions, dansa, música, esport... 
 
 
 
 
 

 PREMSA, RÀDIO I 
TELEVISIÓ 

VAMOS A SENTIR 
DANSA 

CINE 

DIMECRES Infantil (3, 4 i 5 anys) Infantil (3, 4 i 5 anys) Infantil (3, 4 i 5 anys) 

DIJOUS Primaria (1er, 2on i 3er) Primaria (1er, 2on i 3er) Primaria (1er, 2on i 3er) 

DIVENDRES Primaria (4rt, 5è i 6è) Primaria (4rt, 5è i 6è) Primaria (4rt, 5è i 6è) 

 
 

 ANUAL: Taller PREMSA, RÀDIO, TV.  

 QUATRIMESTRAL: Taller CINE 

 QUATRIMESTRAL: Taller VAMOS A SENTIR 

 PUNTUAL: Festival Mostra CINEMA 
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2. Nombre d’alumnat participant. Inclusió i Mesures d’Atenció a la 
Diversitat. 

 
En la gran majoria d’esdeveniments i activitats, participa la totalitat del nostre alumnat, 
des d’Infantil a Primària, sent 220 xiquets i xiquetes. En algunes activitats, tallers i 
actuacions, tindran major protagonisme uns cursos que altres, per raons d’edat i 
adaptació de continguts i perquè així ho requereix l’activitat programada. Tot l’alumnat 
estarà integrat en aquest Projecte com protagonista, sempre gaudint de tots els 
esdeveniments realitzats com protagonistes i/o espectadors. 
Per aquesta raó, està previst realitzar les adaptacions oportunes a les edats i 
característiques tant del grup com a nivell individual. 
 

Inclusió i Mesures d’Atenció a la Diversitat 
En referència a la Inclusió i l’Atenció a la Diversitat, com ja hem esmentat, totes les 
activitats programades contemplaran les adaptacions necessàries per a que, la totalitat 
de l’alumnat gaudisca del projecte com a protagonista. Tot el Projecte es basa en 
activitats grupals i flexibles pel que, tots els xiquets i xiquetes del Centre queden 
integrats, sent ajudats i animats pel grup. 
Per altra banda, els alumnes amb majors dificultats i necessitats solen ser els que més 
gaudeixen amb aquest tipus d’activitats ja que, molts d’ells no tenen l’oportunitat de 
practicar-les en la seua vida quotidiana. 
 
És per aquesta raó i, l’experiència viscuda en cursos anteriors que comptem amb el 
suport del gabinet d’orientació i l’equip docent de Necessitats Educatives Especials. 
Per últim, volem destacar que, gràcies a la finalitat d’aquest Projecte,  el teatre, la música 
junt amb la dansa, ofereixen l’oportunitat de complementar, reforçar i ampliar conceptes 
i, damunt de tot, procediments i actituds que, en especial, a aquest tipus d’alumnat li 
resulta difícil adquirir. 
 
 
 

3. Metodologia 
 

Apostem per un sistema integrador i inclusiu, portant a terme una labor formativa. 
Des del centre, tenim clar que no s’ha de limitar el potencial de l’alumnat, ells/es han de 
construir el seu món… És important que s’alliberen d’alguns aspectes inhibidors i 
destructius que solen existir, hem d’organitzar activitats motivadores que es vinculen a: 
la infància, felicitat, joc, experimentació, sensibilització, creativitat… 

 
Qualsevol aprenentatge es fa amb més naturalitat, agrado i efectivitat, si la metodologia 
empleada respecta el ritme individual de cada xiquet i xiqueta. No hem d’oblidar que la 
metodologia de treball ha de ser el joc, ja que és la forma habitual d’aprendre del 
xiquet/a. 
 
El Projecte està plantejat des d’un enfocament globalitzador, interrelacionant els 
continguts amb les àrees del currículum i Competències tal i com promulga el marc legal 
vigent i defèn el propi centre escolar a través de l’aprenentatge de les Intel·ligències 
Múltiples. En concret, l’àrea d’Artística, com ja hem esmentat, queda vinculada 
directament a l’àrea d’Educació Física; el treball del bloc d’Expressió Corporal queda 
coordinat amb alguns aspectes d’Educació Plàstica i d’Educació Musical, així com a 
l’hora de programar i coordinar activitats complementàries de Centre (Festivals, tallers i 
projeccions, interpretacions i actuacions). 
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La metodologia principalment es basarà en tres principis bàsics: 
 

- MOTIVADORA: Activitats adaptades a les característiques, necessitats de 
l’alumnat i properes, para poder així, familiaritzar al xiquet i la xiqueta amb la 
música. 

- PARTICIPATIVA: L’alumnat és el protagonista. La totalitat de l’alumnat 
participa en totes les activitats programades. Els xiquets i xiquetes 
coneixeran i participaran en les manifestacions culturals del seu entorn més 
pròxim, a través d’actuacions musicals coreografiades. 

- ACTIVA: L’alumnat vivència i sent la música, prèviament a la 
conceptualització de continguts teòrics. 

 
4. Transferència i Plurilingüísme 

 
La transferència queda garantida en la seua totalitat al quedar el propi projecte integrat 
dins de cadascuna de les programacions del centre, en totes les àrees oficials del 
currículum. 
D’aquesta forma podem treballar de forma coordinada un aprenentatge per projectes 
des del ABP, afavorint el treball interdisciplinar i internivells al mateix temps que, 
afavoreix treballar des del reforç fins l’ampliació, a demanda de les capacitats i nivell de 
cada xiquet i xiqueta, tant de forma permanent com temporal. És així com aquest treball 
es trasllada a les aules de NEE: en Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge. 
 
En quant al Plurilingüísme, encara que treballem des del món de les arts escèniques, 
moltes voltes amb el llenguatge corporal, ampliem amb l’expressió oral tant en situacions 
d’interpretació teatral com cinematogràfica com des del món dels mitjans de 
comunicació com a introducció i ampliació dins aquest projecte de continuïtat. 
Volem ressaltar que aquest treball ens possibilita integrar el Programa del Foment Lector 
i qualsevol commemoració o esdeveniment, a més a més de conscienciar en una 
educació en valors, gràcies al programa de Convivència i Igualtat, fent visibles reflexions 
i accions de forma rutinària. 
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5. Entitats col·laboradores. 
 

Des del CEIP LUIS VIVES de València, s’han gestionat activitats culturals amb multitud 
d’entitats i professionals que col·laboren amb el present Projecte. S’ha tingut en compte, 
principalment, la participació d’entitats del nostre entorn, obrint així les instal·lacions al 
barri, apropant la cultura en general i el món de la música en particular a tota la nostra 
Comunitat educativa. 
A més a més, destaquem la col·laboració mútua ja que, les entitats col·laboradores 
aprofiten per ser més conegudes en el barri. 
 

 
 

DANSA: ROCÍO MORA, ANDREA RUIZ, CRISTINA CABO 
PROGRAMA “VAMOS A SENTIR”: ANDREA RUIZ 
VEU: CARLA SANMARTÍN 
MINDFULLNES: CLARA MENSUA 
RÀDIO I DOBLATGE:  FRANCESC FENOLLOSA 
CINE:  MICE/FICIV/TIRANT AVANT 

ESCOLA DE TEATRE MUSICAL: EL CAMERINO 
 
 

 
 

GRANISSAT: Lluis Campello Noguerolas, Josep Olmos Raya i Isabel Viso Mercado 
SUBTITULA'M : Alfredo Álvarez 
CLUB AERÒBICO ABETMAR     
Entrenadora: Cristina Pérez/Javier Nave                        

REGALAUNHIT: Carlos Bosch Marquina i Cristina Bosch Marquina 

 
 

 
ASSOCIACIÓ MUSICAL LUIS VIVES 
L' associació col·labora amb el centre. Aquesta Associació oferint diferents activitats de 
formació musical xiquets/es i adults de totes les edats i interessos. 
 
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES CEIP LUIS VIVES DE VALÈNCIA 
És de destacar la col·laboració del AMPA del nostre Centre amb la  seua participació i 
implicació en el desenrotllament de les activitats programades des del Projecte. 
A més a més, és molt important el seu paper en la difusió de les activitats. 
 

IES ABASTOS DE VALÈNCIA 
També destaquem la col·laboració de l’IES ABASTOS de València, institut al qual estem 
adscrits, facilitant-nos la utilització de les instal·lacions del Centre quan han sigut 
sol·licitades, en concret, el Saló d’Actes per a realitzar distints esdeveniments culturals 
(ponències, taules redones i audicions 

 
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 
Mitjançant diferents Programes dins la FAD i el Programa Extraescolar “A l’Eixir de 
Classe”. 

 

COL·LABORACIONS ORDINÀRIES 
  

COL·LABORACIONS COMPLEMENTÀRIES 
  

COL·LABORACIÓ ESPECIAL 
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5. Pla de Comunicació i Difusió 
 
S’estableixen espais on es realitzaran les accions comunicatives del Projecte 
d’Innovació de Música: 
 

- Taulell d’anuncis. 
- Pàgina Web del centre. 
- Canal de Facebook del centre. 
- Pàgina Web del AMPA. 
- Díptics i cartells de difusió. 
- Comunicacions e-mail. Correus electrònics. 
- Premsa. 

 
Informació a transmetre: 

- Projecte Innovació EL ARTE DE LA COMUNICACIÓN 
- Organització de les activitats artístiques i musicals. 
- Normes generals i ús de les instal·lacions en relació al document de RRI i 

Pla de Convivència i Igualtat. 
- Horaris de classes, assajos i actuacions. 
- Novetats i avisos. 
- Fotografies. 
- Premis i mencions honorífiques. 
- Oferta de cursos i ponències d’interès. 
- Actuacions i audicions musicals, artístiques i teatrals. 
- Creació i projeccions de pel·lícules de creació pròpia. 
- Premsa, Ràdio i TV. escolar. 

 

 
 

 
1. Objectius del finançament. 

Elevar i homogeneïtzar la formació inicial de l’alumnat, finançant les activitats 
complementàries a aquells alumnes/as que la seua situació econòmica no els permet 
l’accés a les mateixes i compensant al mateix temps, les situacions d’altres alumnes/as 
menys oneroses. Es tracta de facilitar la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat. 
aquest Projecte necessita d’una adequada, ordenada i regulada finançament econòmica 
que el faça possible, permitent desenrotllar al màxim les activitats complementàries del 
Centre. 
 

2. Recursos humans: 
RECURSOS HUMANS: PROFESSORAT IMPLICAT 

PERSONAL DOCENT 
La totalitat del personal docent forma part, en major o menor mesura, del present 
Projecte ja que, ha sigut valorat molt positivament per la COCOPE i per unanimitat del 
Claustre. 
CLAUSTRE: Actualment, desenvolupen la seua funció docent en aquest centre 19 
docents. 
Situació professional: 

- Propietaris definitius: 10 

- Comissions de Servici: 3 

- Propietaris provisionals: 4 

- Interins: 2 
 

IV. RECURSOS I FINANÇAMENT DEL PROJECTE 
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RECURSOS HUMANS: PROFESSONALS COMISSIÓ. TITULACIONS 

COMISSIÓ ACTIVITATS ARTÍSTIC-MUSICALS-AUDIOVISUALS 
Direcció: Mª Pilar Estela Arnandis 
Cap d’Estudis: Mª Pilar Rey Gassó 
Personal docent implicat: 
- Nicolás Garcelán Docio (COORDINACIÓ PIIE/ESPECIALISTA EDUCACIÓ FÍSICA) 
- Inés Pérez Peñalver  (COORDINACIÓ PIIE/ESPECIALISTA EDUCACIÓ FÍSICA) 
- Teresa Navarro Herrero (PAM i Coordinació TICs) 
Assessoria i Representants Associació Musical Luis Vives 
- Carla Sanmartín (Professora Piano i Coro AMLV) 
- Andrea Ruiz (Professora i coreògrafa de dansa) 
Personal AMPA implicat: 
- Isadora Guàrdia (Guionista i direcció de cinema) 
 

TITULACIONS 
Els professionals que intervenen en l’elaboració, posada en pràctica i seguiment del 
Projecte, tenen una formació adequada per a aconseguir els objectius programats de 
forma coherent y eficaç. Tots els professionals implicats són titulats amb el grau Superior 
de Música i/o Dansa. 
 
 
 

3. Gestió del Projecte. Recursos materials i econòmics. 
Per a dissenyar una oferta d’activitats adequada a les necessitats i inquietuds del nostre 
alumnat és necessari realitzar una gestió adequada del Projecte elaborat i, per tant, 
adquireix gran importància en la gestió tant el Consell Escolar del Centre com el AMPA. 
 
La gestió d’aquest Projecte està marcada per un esperit objectiu, crític i de superació de 
les dificultats detectades al llarg de tot el curs i que, seran reflectides en una Memòria al 
finalitzar el curs escolar; sent aquest document un element imprescindible en el procés 
de millora continua de les activitats realitzades. 
 

Instal·lacions i Recursos didàctics: 
 
Les instal·lacions de l’edifici principal del Centre escolar daten de 1915, pel que durant 
el pasats cursos escolars s’ha celebrat el CENTENARI del Centre. 
Segons Orde del Ministeri d’Educació Nacional de 15 d’octubre de 1940 (Butlletí Oficial 
del 25) es crea una Secció de Pàrvuls en el Grup Escolar Luis Vives. 
En el pati d’esplai es va construir en la dècada dels anys 80 un edifici annexo per a suplir 
les necessitats del moment. 
Les instal·lacions estan molt deteriorades i amb escàs manteniment. 
 

- Aula multiusos habilitada per a l’ús de Psicomotricitat i activitats gimnàstiques i de 
dansa. 
- Es requereix insonoritzar l’aula de Música. 
- Es requereix condicionar i habilitar amb material musical a l’aula de Música. 
- El centre no disposa de Saló d’Actes. 
 

A més a més, comptem amb aules d’usos múltiples d’escases dimensions i necessitat 
d’alguns elements audiovisuals i TICs. 
Els recursos econòmics són escassos però, gràcies a la dotació econòmica rebuda a 
conseqüència dels Programes de Centre i Projectes d’Innovació, el Centre pot disposar 
d’uns recursos econòmics bàsics per a subsistir i poder realitzar les activitats 
programades, quedant moltes altres sense possibilitat de subvenció. 
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4. Pressupost. 
 

PRESSUPOST PROJECTE INNOVACIÓ / CINEMA 
CURS 2020-2021 

ACTIVITAT CONCEPTE DATA PREU 

1. MATERIALC DIDÀCTIC MATERIAL FUNGIBLE 
 

Curs 2020-2021 500 € 

2. TALLERS DIDÀCTICS PER TREBALLAR LES  DIFERENTS ARTS 

ESCÉNIQUES i DEL CINEMA 
MATERIAL FUNGIBLE 

Contractació: Professionals 

Curs 2020-2021 2.000 € 

3. TALLERS DIDÀCTICS 
CREACIÓ CURTS DE CINEMA i TEATRES.  

MATERIAL FUNGIBLE 
Vestuari, maquillatge.. 

Curs 2020-2021 1.000 € 

4. JORNADES CULTURALS 
EXPOSICIONS, ACTES CULTURALS, PROJECCIONS... 

MATERIAL FUNGIBLE 
 

Curs 2020-2021 1.000 € 

5.  DIFUSIÓ DEL TREBALL REALITZAT  
II FESTIVAL CINEMA. Premis Luis Vives FI DE CURS 

 

Contractació Empresa 
Escenari, Il·luminació/Cadires 

JUNY 2021 2.000 € 

TOTAL PRESSUPOSTAT 6.500 € 
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És precís realitzar un seguiment del procés i aplicar els correctors que siguen necessaris 
per al correcte funcionament del Projecte. 
 
El Projecte serà avaluat de la següent forma: 
A l’hora d’elaborar i aprovar el present Projecte, les activitats complementàries 
programades han de complir tant les expectatives de la Comunitat educativa com el seu 
normal funcionament i desenvolupament. En el compliment d’aquest requisit ha de 
realitzar-se un seguiment de cadascuna de les activitats a través de la Coordinadora del 
Projecte. 

 
 

AVALUACIÓ INTERNA 
- Avaluació del curs: Es portarà a terme de forma gradual a la fi de cada curs acadèmic. 
L’avaluació es realitzarà en l’últim trimestre, junt a la Memòria Final de Centre. Realitzarà 
aquesta avaluació la totalitat de la Comunitat educativa, és a dir, pares i mares, alumnat 
i professorat, valorant totes les opinions del Consell Escolar. 
 
L’avaluació cal que tinga en compte l’informe de la Comissió artístic-musical i de cinema 
i mitjans de comunicació. 
 
 
 

PARÀMETRES A AVALUAR: INDICADORS D’ÈXIT 
- Objectius del propi Projecte. 
- Qualitat de les activitats impartides. Propostes de millora de les activitats. 
- Incidència sobre la vida familiar. Grau de satisfacció. 
- Nivell d’organització del Centre. 
- Nivell d’acceptació de les famílies, alumnat i professorat de les activitats 

oferides i portades a terme. Propostes de millora. 
- Grau d’utilització de les instal·lacions i material didàctic del Centre. 
- Percentatge d’alumnat que participa en les activitats oferides. Anàlisi de les 

dades obtingudes. Nivell de rendiment. 
- Índex d’assistència a les classes i assajos, tant dels professionals com de 

l’alumnat. 
- Comparació i seguiment de les dades obtingudes respecte als cursos 

anteriors. 
 
 
 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ SEGONS INDICADORS 
* Queda elaborat model d’avaluació quantificable amb tots els indicadors assenyalats. 
* Les famílies manifesten el seu grau de satisfacció a nivell quantitatiu i qualitatiu 
mitjançant una enquesta elaborada pel propi centre. 
El seguiment del propi projecte es realitzarà en el mes de gener junt la Revisió 
Quatrimestral de la PGA. 
 
 
 
 
 
 
 

V. AVALUACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ 
  



CEIP LUIS VIVES - València 
 

Projecte Innovació EL ARTE DE LA COMUNICACIÓN: «Construyendo Vidas: Conecta2» 
Curs 2020-2021                                                                                                             24 

 

AVALUACIÓ EXTERNA 
Es portarà a terme per l’Administració educativa. 
 
- És desig del Centre escolar oferir la possibilitat de la pràctica musical i activitats 
artístiques subvencionada i, en alguns casos, gratuïta, oferint una igualtat d’oportunitats. 
- El desenrotllament, la coordinació i seguiment del Projecte correspon a la Comissió, 
passant per la COCOPE, Claustre i Consell Escolar. 
- L’Administració salvaguardarà la responsabilitat civil de les activitats aprovades en la 
PGA i per tant, ja siguen lectives i complementàries curriculars com extraescolars fora 
de la jornada escolar lectiva. 
- Possibilitat que l’alumnat continue participant en les activitats musicals i artístiques en 
les instal·lacions del Centre, una vegada supera l’etapa de Primària. 
- El Centre escolar ofereix les instal·lacions, rendibilitzant-les al màxim, evitant a més a 
més, desplaçaments per a que el xiquet/a gaudisca de la música i la cultura en un entorn 
familiar. 
- Oferir un ventall de possibilitats, en quant a activitats relacionades amb la música, l’art 
i cultura en general, per atendre a totes les edats i famílies del Centre, sent totalment 
voluntària la decisió de participar en elles. 
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Tenint en compte la labor realitzada per l’Administració i estaments oficials per la 
consecució d’una Qualitat Educativa, el nostre Centre està motivat en la busca de noves 
propostes i projectes per a la consecució d’aquesta qualitat educativa. 
Per aquest motiu, i tenint en compte les raons exposades al llarg del Projecte 
d’Innovació, sol·licitem la concesió de la subvenció per a portar a terme aquest Projecte. 
 
Volem destacar la importància de estar informats al mateix temps que pugem fer ús d’un 
pensament crític i sempre constructiu, degut a la demanda de la societat actual, volem 
vincular l’aspecte emocional i l’ètica al món dels mitjans de comunicació, moltes voltes i 
cada vegada més, totalment deshumanitzat, aquesta és la raó per intentar canviar el 
món amb els futurs ciutadans: crítics, educats, cults, tolerants i lliures en la seua opinió 
des del respecte i la informació objectiva i reial. 
 
 

 
 

“La nostra recompensa es troba en l’esforç i no en el resultat, 

un esforç total és una victòria completa”  Mahatma Gandhi 

 

 

RESPONSABLES DEL PROJECTE D’INNOVACIÓ  
EL ARTE DE LA COMUNICACIÓN «Construyendo Vidas: Conecta2» 

 

 

COORDINADOR PIIE                                                                 Vº Bº 

                                                                                           LA DIRECTORA 

                                                                                     

 
  Sg.: Nicolás Garcelán Docio                                           Sg.: Mª Pilar Estela Arnandis 

 
* DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ: 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIÓ 
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DILIGÈNCIA per la que es fa constar que el present PROJECTE 

D’INNOVACIÓ, pertany al PEC, i va ser informat al Claustre del CEIP LUIS 

VIVES de València. 

El Consell Escolar del Centre, en Sessió Ordinària celebrada el día 8 de 

juny de 2020, queda informat i valora positivament per unanimitat el present 

document. 

I per que conste, es firma la present diligència en València, a 26 de  

juny de 2020. 
 

La Presidenta del Consell Escolar 

  
                 Sg. : Mª Pilar Estela Arnandis 

 
 


