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CURS ESCOLAR 2021-2022

COM TREBALLEM?
 Escola pública al servei de tots.
 Escola catalana integradora de totes les

cultures.
 Atenció i dedicació a la diversitat.
 Escola participativa on pares, mares,

alumnes i mestres col·laboren activament
en el funcionament de centre.
 Educació en el respecte, sensibilitat,
l’interès i la reflexió envers les diferents
manifestacions lingüístiques i culturals.
 Treball d’hàbits i rutines.
 Desenvolupament i treball amb les noves
tecnologies.

QUÈ FEM?
 Treball curricular amb metodologia mixta

combinada per àrees, centres d’interès i
projectes per desenvolupar totes les
competències bàsiques.
 Material didàctic diversificat: llibres

fungibles, tauletes digitals, ordinadors,
pissarra digital, projector interactiu al
terra, robòtica...
 Projecte lector, tallers matemàtics,

experimentació, Setmana Cultural,
ProjectArt...
 Adaptació de EI3 anys progressiva amb les

famílies a través de la psicomotricitat.

 Sortides pedagògiques, per cicle i per nivell,
més diverses sortides culturals pel poble
(audicions, teatre, cinema...)
 Treball de les festes populars amb la
participació activa de pares, alumnes i
mestres.
 Blocs interactius a cada nivell com a eina de
comunicació amb les famílies. Treball amb
plataforma MOODLE.

INSTAL·LACIONS
 Edifici d’una sola planta, sense barreres
arquitectòniques i amb molta llum natural.
 Aula de música amb instruments, equip de
música, piano i projector.
 Aula d’informàtica fixa amb connexió a
internet i en xarxa amb totes les aules de
l’escola.
 Aula d’informàtica portàtil amb connexió
WIFI a tota l’escola.

 Tres espais de pati. El pati d’E. Infantil amb
estructures de joc. Pista poliesportiva.
 Sala de Psicomotricitat.

SERVEIS
 Servei de menjador diari. Cuina pròpia.
 Activitats extraescolars de 16’30 a 17’45
 Servei d’acollida en horari de matí (a partir
de les 7:30) i tarda (amb conveni amb
l’escola Bressol “La Baldufa”).
 Servei de l’EAP (Equip d’assessorament
psicopedagògic) i logopèdia.

ÒRGANS DE L’ESCOLA

 Aula de ciències (laboratori) per
experimentació.

 Consell Escolar, òrgan de direcció de
l’escola on estan representats de manera
democràtica tots els membres de la
comunitat escolar.

 Carro d’IPAD’s.

 AMPA, organització de pares i mares que

 Projector interactiu al terra (NINUS).

 Totes les aules estan equipades amb
projector i pissarra digital.
 Totes les aules tenen sortida directa al pati,
amb pica d’aigua i a més, les de parvulari amb
dos WC.
 Gimnàs amb vestuari i dutxes.

treballa pel bon funcionament de l’escola,
organitzant entre altres coses els serveis
d’extraescolars, menjador, d’acollida, i
participant activament en els diferents
projectes de l’escola.

