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IDEARI DE CENTRE
 Escola pública al servei de tots.
 Escola catalana integradora de totes les
cultures.

ESPAIS I EQUIPACIÓ
 Aula d’informàtica, amb connexió a internet i
en xarxa interna amb totes les aules de
l’escola.

 Atenció i dedicació a la diversitat.

Aula d’informàtica portàtil amb connexió
WIFI a tota l’escola.

 Escola participativa on pares, alumnes i
mestres col·laboren activament en el
funcionament de centre.

Aula de música amb instruments, equip de
música, piano i projector.
Aula d’Anglès, amb equipament específic.
Aula de ciències per experimentació.

LÍNIA PEDAGÒGICA

Carro de tauletes tàctils.

 Educació en el respecte, sensibilitat,
l’interès i la reflexió envers les diferents
manifestacions lingüístiques i culturals.
 Treball d’hàbits.
 Desenvolupament i treball amb les
tecnologies.

noves

SERVEIS

Totes les aules estan equipades amb projector
i pissarra digital.
Totes les aules amb aigua dins les classes, les de
parvulari amb WC.
Pista poliesportiva.
Gimnàs amb vestuari i dutxes.
Sala de Psicomotricitat.
Menjador, amb cuina pròpia.

 Servei de menjador diari. Cuina pròpia.
 Activitats extraescolars de 16’30 a 17’45
 Servei d’ acollida en horari de matí i tarda.
 Servei de l’EAP ( Equip d’assessorament

psicopedagògic ).

ACTIVITATS ESCOLARS
Sortides pedagògiques, per cicle i per nivell,
més diverses sortides culturals pel poble
(audicions, teatre, cinema...)

 Treball amb ordinadors portàtils, Ipad’s i
robots a les classes amb connexió WIFI.
 Aplicació i programació amb les últimes
tecnologies. Pissarres digitals.
 Blocs interactius a cada nivell com a eina
de comunicació amb les famílies.
 Treball de les festes populars amb la
participació activa de pares, alumnes i
mestres.
 Treball d’ajuda psicomotriu.
 Treball curricular mixt amb llibres i
projectes per desenvolupar totes les
competències bàsiques.
 Elaboració al llarg del curs de dos projectes

interdisciplinaris amb la participació de tota
l’escola de manera simultània : Projecte
ProjectArt, on es treballa un vessant artístic a
partir de la visita a un museu i la Setmana
Cultural, cada curs dedicada a un tema
diferent.

ÒRGANS DE L’ESCOLA
Consell Escolar, òrgan de direcció de
l’escola on estan representats de manera
democràtica tots els membres de la
comunitat escolar.
 AMPA, organització de pares i mares que
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.

