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1. INTRODUCCIÓ  

El projecte Atenea sorgeix de la intenció principal d'ampliar l'espectre d'atenció a la diversitat en

l'IES La Patacona, recolzant a l'alumnat que mostra actituds positives cap a l'adquisició de sabers

durant el procés d'ensenyament-aprenentatge. Així mateix, pretén que l'alumnat participe de manera

activa i es considere protagonista, centre i raó de ser de l'educació.

La  nomenclatura  fa  referència  a  la  deessa  grega  Atenea,  una  de  les  deïtats  més  respectades  i

adorades de l'antiga Grècia ja que representava les causes justes i la saviesa. En la mitologia grega

se li conferien els dons de l'estratègia, ciències i l'habilitat. Aquestes són qualitats que, en la nostra

opinió, reuneixen els alumnes que pertanyen al projecte Atenea.

Durant el passat curs escolar es va dotar al projecte d'un logotip identificatiu i definitiu. Per a dur-ho

a terme, es va realitzar un concurs entre l'alumnat i en col·laboració amb el Departament d'Educació

Plàstica i Visual.

2. OBJECTIUS  

Els objectius que es pretenen aconseguir amb el desenvolupament del programa són els següents: 

a) Identificar i reconéixer els bons resultats acadèmics i esforç demostrats per alguns dels

nostres alumnes i les nostres alumnes.

b) Contribuir a  potenciar l'aprenentatge i rendiment escolar d'aquest alumnat,  motivant-

los per a esforçar-se a desenvolupar les seues capacitats.

c)  Afavorir  la  seua  participació  i  implicació en  les  diverses  activitats  curriculars  i

extracurriculars que  es  desenvolupen  en  el  centre  educatiu  (grup  de  mediació,  cor,

activitats en jornades especials, col·laboració en activitats de grup, activitats extraescolars i

complementàries…).

d) Estimular el desenvolupament d'aquest alumnat que, en sentir-se valorat, millore la seua

autoestima i se senta més segur en el seu bon fer.

e)  Millorar  les  expectatives  de  tot  l'alumnat  del  centre  educatiu,  del  clima  escolar i

aconseguir un efecte positiu sobre els altres alumnes i alumnes.
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3. REQUISITS I CRITERIS DE SELECCIÓ  

El requisit per a participar en el programa és tindre una puntuació igual o superior a 8'5 punts

després de la baremació.

El barem establit per a entrar a formar part del Projecte Atenea és el següent:

ASPECTE VALORACIÓ

*Expedient acadèmic Es puntuarà a partir d'un  8 de nota mitjana, amb totes las

assignatures aprovades.

*Participar en projectes organitzats pel centre educatiu,

per exemple: grup de mediació, Pòl·lux o Erasmus+

0,2  punts  (no  acumulable,  és  a  dir,   només  puntuará  0'2

malgrat participar en més d'una de les activitats citades)

*Ser delegat o subdelegat 0,1 punt

*Ser membre del Consell Escolar 0,2 punts

Per  a  fer  la  valoració  en  els  cursos  LOMLOE (els  imparells),  la  nota  mitjana  de  l'expedient

acadèmic s'obtindrà tenint en compte la següent equivalència:

• SUFICIENT: 5

• BÉ: 6

• NOTABLE: 7'5

• EXCEL·LENT: 9'5

* L'alumnat  que curse els  estudis  amb alguna matèria  exempta o convalidada es regirà  per les

instruccions d'inici del curs 2022-2023, segons la legislació vigent.

Una altra condició per a ser integrant del projecte és tindre un bon comportament. Per això,  no

podran participar en el programa els alumnes o alumnes amb parts de disciplina.

Fora del criteri d'expedient acadèmic superior a 8 es troben, excepcionalment, les alumnes i

alumnes amb necessitats educatives especials. En aquest cas la selecció està en mans de les juntes
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d'avaluació,  que  seran  les  que  realitzen  les  propostes  i  decidisquen  si  han  d'incloure's  en  el

programa, sempre comptant amb l'assessorament de l'equip d'orientació educativa. 

Aquest curs, volem ampliar el reconeixement a aquells alumnes o alumnes que destaquen en algun

aspecte  concret  del  currículum.  Aquests  casos  seran  proposats  pels  Departaments  didàctics  de

manera molt justificada i seran avaluats per les coordinadores del Projecte Atenea i per vicedirecció.

Finalment, el Projecte Atenea vol participar i col·laborar amb tots els Departaments que organitzen

certàmens  o  concursos  integrant  als  guanyadors  en  el  Projecte  Atenea.  En la  mesura  que  siga

possible (depenent sempre de la dotació econòmica que ens oferisca l'Administració si és reconegut

de nou com a Projecte d'Innovació), el Projecte Atenea podria sufragar els premis.

4. DESENVOLUPAMENT  

El desenvolupament del programa es durà a terme seguint els següents passos:

A) REVISIÓ de les qualificacions i de les baremacions dels mèrits.

B)  COMUNICACIÓ  I  PUBLICACIÓ  DELS  RESULTATS.  Després  de  l'avaluació,  es

comunicarà a l'alumnat el  resultat  de la valoració dels mèrits. S'elaborarà un llistat  amb

l'alumnat  seleccionat  i  es  publicarà en el  tauler  d'anuncis del  centre.  Com més prompte

millor, se'ls citarà a una reunió informativa. 

C) REUNIÓ AMB L'ALUMNAT: Durant un esbarjo es convocarà a l'alumnat que complisca

amb  els  requisits  per  a  informar-lo  de  les  activitats  i  beneficis  previstos  com  a

reconeixement als seus mèrits i a la seua participació en el projecte Atenea. 

Si algun alumne o alumna no està interessat a participar en el `projecte Atenea haurà de comunicar-

lo al més prompte possible.

La revisió del llistat de participants es realitzarà cada avaluació, de manera que qualsevol alumna o

alumne podrà eixir o entrar del projecte al llarg del curs.

És  necessari  el  vistiplau  de  la  Junta  d'avaluació perquè  qualsevol  alumne  o  alumna  puga

participar en el programa. Així, pese al compliment dels requisits, un alumne podria ser exclòs del

projecte Atenea si la Junta d'avaluació considera que no compleix el perfil que es pressuposa ha de
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tindre un alumne participant. 

5. BENEFICIS I ACTIVITATS DEL PROGRAMA  

Està previst el reconeixement  de l'alumnat en cada trimestre, ja siga mitjançant  beneficis o amb

activitats extraescolars, tals com:

• Bons descompte en llibreries i botigues col·laboradores.

• Diploma de reconeixement  (final del curs acadèmic)

Es podria convidar a l'alumnat del projecte Atenea a col·laborar en l'organització d'activitats del

centre educatiu: acompanyament escolar d'altres alumnes o alumnes, mediació, jornades especials,

pàgina web…., tenint en compte que la seua participació sempre serà voluntària.

6. DIFUSIÓ DEL PROGRAMA  

És de vital importància el donar  conéixer  el projecte a tots els membres de la comunitat educativa i

de l'entorn local, així com difondre les diferents activitats i actuacions que s'estan duent a terme. Per

això es duran a terme les següents accions:

• Enviament d'una circular informativa a les  famílies per a donar a conéixer els objectius,

criteris de selecció i beneficis del programa.

• S'informarà el professorat a través del Claustre .

• Es durà a terme la comunicació a tot l'alumnat a càrrec dels tutors.

• Es publicarà la informació del projecte  en la pàgina web del centre.

• Les  notícies  relacionades  amb  el  projecte  Atenea  es  publicaran  en  el  tauler  d'anuncis

especifique: notícies, activitats, participants, entitats col·laboradores, iniciatives….

• S'informarà  l'AMPA i al Consell Escolar

• Comunicació a l'Ajuntament d'Alboraia. 

• Comunicació a papereries, llibreries, editorials i  altres  comerços que col·laboren amb el
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centre educatiu. 

• Es  difondrà   el  projecte  així  com  les  activitats  realitzades  o  qualsevol  altra  notícia

d'actualitat  en les xarxes socials del Centre. 

7. AVALUACIÓ  

 És necessari realitzar una valoració amb l'objectiu d'introduir canvis per a millorar  aquells aspectes

que han resultat ser punts febles  i així enfortir i enriquir el projecte. Per a això es durà a terme:

• Una  enquesta  anònima  online  (a  través  de  Google)  a  la  qual  podran  accedir  tots  els

implicats en el projecte: alumnat, pares, professors, famílies, entitats col·laboradores... Es

puntuaran  aspectes  com l'organització,  l'objectivitat  en  els  criteris  de  selecció,  nivell  de

satisfacció,... Així mateix s'introduirà un espai per a l'aportació de propostes de millora.

• Autoavaluació per part de l'equip coordinador del projecte, aportant també proposades de

millora.


