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HORARI del CENTRE

Infantil/Primària: 

de 9 a 12:30 hores i de 15 a 16:30 hores



NIVELLS EDUCATIUS

L’escola Antoni Gaudí és de doble línia. 
Al curs 2017-2018 hi haurà, doncs, dues 
aules de:

• P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, (...), 5è i 6è.

i tres aules de 4t (de manera
excepcional).



INSTAL·LACIONS DEL CENTRE

·Biblioteca

·Aula de música i àudio-visuals.

·Aules d’informàtica.

·Aula d’arts plàstiques. 

·Aula d’idiomes.

·Aules de desdoblament.

·Tutories.

·Gimnàs polivalent.

·Pistes esportives.

·Zona lúdica.

·Menjador i cuina.



ESPECIALISTES

La plantilla del centre inclou els especialistes de: 

•Educació Infantil (8 mestres i 1 TEI)

•Primària (12)

•Educació Física (2)

•Música (1)

•Anglès (3)

•Educació Especial (2)

•Religió catòlica (1/2)



PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL

ELS NOSTRES VALORS

LA NOSTRA MISSIÓ

LA NOSTRA VISIÓ



ELS NOSTRES VALORS

•Defensem la cultura de l'esforç
i del treball ben fet.

•Volem, per a l'alumnat,
les competències i habilitats
necessàries per al seu desenvolupament integral.

• La nostra escola és integradora amb els
nouvinguts.

•Eduquem en el dret d’expressar el propi
pensament, idees o opinions amb respecte.

• Som un Claustre compromès amb el 
Projecte del Centre. 



LA NOSTRA MISSIÓ

•Proporcionar les habilitats/competències i els instruments

necessaris per a què els nostres alumnes realitzin nous

aprenentatges.

•Atendre les individualitats de cada alumne/a.

•Posar les bases d'una formació basada en l'autonomia personal,

la responsabilitat, la solidaritat i la llibertat.

•Adaptar-se als canvis tecnològics i adequar les metodologies a la

realitat de l'alumnat.

•Contribuir a la integració social i cultural del nostre alumnat a la

següent etapa.



LA NOSTRA VISIÓ

VOLEM SER:

• un bon referent de 
qualitat educativa,

• una escola de qualitat 
que s’adapti als canvis,

• un equip de mestres
il·lusionat amb el PEC, 
en col·laboració amb 
l’AMPA

VOLEM QUE ELS/LES NOSTRES 
ALUMNES :

•siguin persones responsables, 
respectuoses i honestes,

•siguin persones autònomes, segures 
d'elles mateixes amb esperit de 
superació

•siguin persones autocrítiques i 
compromeses amb la societat i la 
cultura que els és pròpia,

•tinguin bona competència 
comunicativa en les tres llengües de 
l'escola. 



CARTA DE COMPROMÍS
•Estableix el marc de comunicació en què són possibles les aliances i
les complicitats entre la família i l’escola.

•Millora la comunicació i la col·laboració entre l’escola i la família.

•Fomenta la convivència i el bon clima escolar

•Expressa els objectius i les estratègies necessàries per assolir el
desenvolupament dels processos educatius en un clima de convivència
i de respecte.

•La carta de compromís l’han de signar la direcció del centre i les
famílies.

•És preceptiva en E. Infantil i Primària i s’ha de formalitzar en el
moment de la matrícula.

•Pot ser objecte de revisió periòdica si ambdues parts ho acorden.

•La carta de compromís de la nostra escola està penjada a la web
del centre.



LES LLENGÜES A L’ESCOLA

•La llengua d’aprenentatge és la
llengua catalana.

•S’introdueix la llengua castellana a

1r de primària.

•S’introdueix la llengua anglesa a P3.



ÀREES CURRICULARS

Educació Infantil

Nom de l’àrea Organització del grup

•Àrea de descoberta 
d'un mateix i dels 
altres.

Gran grup.

Desdoblament de grup 
(psicomotricitat, anglès, 
lecto-escriptura...).

Grups reduïts (atenció 
individualitzada...).

Tallers (informàtica, 
lecto-escriptura...).

•Àrea de descoberta 
de l'entorn.

•Àrea de comunicació i 
llenguatges.



ÀREES CURRICULARS
Educació Primària

Nom de l’àrea Organització del grup

•Llengua catalana. •Gran grup

•Desdoblament de grup 
(expressió oral, informàtica, 
anglès ...)

•Grups reduïts (àrees 
instrumentals)

•Tallers (expressió escrita, 
matemàtiques, anglès, dansa, 
plàstica, ràdio...)

•Llengua castellana

•Llengua anglesa

•Matemàtiques

•Medi natural

•Medi social i cultural

•Educació artística (música i 
plàstica)

•Educació física

•Religió catòlica (voluntària)/Ed. 
Valors.



METODOLOGIA

DIVERSITAT DE PROJECTES PEDAGÒGICS

Potenciació de la llengua anglesa:

A més del temps curricular prescriptiu, ampliem el

temps/activitats per a desenvolupar la llengua anglesa

(psicomotricitat, expressió oral, dramatització,

plàstica).

Des de l’AMPA també es potencia la llengua anglesa,

organitzant activitats extraescolars i l’hora del conte en

aquesta llengua.



METODOLOGIA
DIVERSITAT DE PROJECTES PEDAGÒGICS

Desenvolupament de l’expressió oral i escrita: Es treballa de

P3 a 6è, organitzant els alumnes i les activitats amb l’objectiu

de desenvolupar aquesta competència:

• La rotllana: el cap de setmana.

• La maleta viatgera i l’hora del conte (també des de la 
biblioteca d’escola/barri).

• L’entrevista.

• Exposicions orals a l’aula: el conte tradicional – altres contes 
– El poble que conec – La meva vida – El llibre que he llegit –
Un invent – Un experiment – teatre de titelles.

• Taller de ràdio.

• Mitja hora de lectura diària a tota la primària.



METODOLOGIA

DIVERSITAT DE PROJECTES PEDAGÒGICS

Projecte intergeneracional:

•Activitats amb la llar d’infants i la residència d’avis del 

barri.

Potenciació de les noves tecnologies:

•PDI a totes les aules ordinàries i d’especialitats.

•Treball de les àrees des de les aules d’informàtica.

•Taller de ràdio.

•Blocs de nivell.



METODOLOGIA

RECURSOS METODOLÒGICS

El llibre de text

Assegura la seqüenciació dels
continguts, d’acord al criteri del
centre.

BORSA DE LLIBRES:

Biblioteca d’aula – Infantil i cicle
inicial.

Llibres de text i biblioteca d’aula –
cicle mitjà i cicle superior. Pagament
d’una quota única per any i alumne/a.



METODOLOGIA
RECURSOS METODOLÒGICS

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

ACTIVITATS DE REFORÇ

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ

ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ

Avaluen el procés d’aprenentatge:
-Al llarg d’una unitat.
-Al final d’una unitat.

COM S’AVALUA:
•Observació sistemàtica.
•Converses.
•Avaluació individualitzada.
•El control.



METODOLOGIA

RECURSOS METODOLÒGICS

Els projectes a Infantil:

• Infantil 3 anys: “El cargol”.

• Infantil 4 anys: “El cos”, “Les mascotes”, “Els 

mitjans de transport” i “Els hipopòtams”.

• Infantil 5 anys: “Els animals del món”, “Els oficis”, 

“Els nens del món”, “la girafa” i “Gaudí”.



METODOLOGIA
RECURSOS METODOLÒGICS

Els projectes interdisciplinaris a Primària:

• Cicle Inicial: Egipte.

• Cicle Mitjà: Les torres de defensa de Castelldefels.

• Cicle Superior: Les colònies industrials.

Resolució de problemes (El mètode DECA)

Projecte intergeneracional: Activitats de cohesió amb l’entorn

proper: residència de gent gran i llar d’infants.

Ús de l’agenda:

• Organització de les tasques

• Mitjà de comunicació amb la família.



METODOLOGIA

DIVERSITAT D’AGRUPAMENTS

Els RACONS a Educació Infantil

Treball de Racons:

•Hi ha racons dins de l’aula dirigits: matemàtiques,
escriptura del nom, grafisme...

•Hi ha racons fora de l’aula de caràcter més lúdic:
maquillatge, cuineta, disfresses...



METODOLOGIA
TREBALL DE LES EMOCIONS A EDUCACIÓ INFANTIL

• És un ambient de treball amb activitats 
dirigides, un element per a la cohesió  família-
escola.

• A partir d’un conte es treballen les diferents 
emocions: la por, l’amor, la gelosia, l’alegria, la 
ràbia...  



METODOLOGIA
DIVERSITAT D’AGRUPAMENTS

Educació Infantil (3 anys)

Desdoblament de grup o petit grup:

• Psicomotricitat en anglès / Plàstica

• PDI (aula reforç) / Grafismes (aula ordinària)

• Càlcul mental / Comunicació i llenguatge

• Informàtica / Comunicació i llenguatge (3r trim.)

Dos mestres/TEI a l’aula:

• Anglès (treball llengua oral i cançons per reforçar

rutines) + tutor/a

• TEI + tutor/a



METODOLOGIA

DIVERSITAT D’AGRUPAMENTS

Educació Infantil (4 anys)

Desdoblament de grup o petit grup:

• Psicomotricitat en anglès / Lecto-escriptura o càlcul.

• Lecto-escriptura.

• Anglès / Plàstica o Grafisme.

• Informàtica / Comunicació i llenguatge a partir del

segon trimestre.



METODOLOGIA

DIVERSITAT D’AGRUPAMENTS

Educació Infantil (5 anys)

Desdoblament de grup o petit grup:

• Psicomotricitat en anglès / Plàstica o lecto-

escriptura.

• Anglès / Grafismes o lecto-escriptura.

• Jocs matemàtics.

• Informàtica / Comunicació i llenguatge.

Dues mestres a l’aula:

• Lecto-escriptura / lectura (3r trimestre).



METODOLOGIA
DIVERSITAT D’AGRUPAMENTS

Educació Primària

a) El gran grup.

b) Gran grup amb dues mestres.

c) Desdoblament de grup:

• Informàtica / Anglès

• Expressió oral i/o escrita.

• Educació Física / Instrumentals (al cicle superior)

d) En petit grup.

e) Els tallers.



METODOLOGIA
DIVERSITAT D’AGRUPAMENTS

Educació Primària

Els tallers: Durant 1,5 hores/setmana, els alumnes d’un
mateix nivell es distribueixen en activitats diferents (17
alumnes a cada grup).

1r- Plàstica / Plàstica / anglès a través del conte.

2n- Plàstica / Plàstica / anglès a través del conte.

CM- Plàstica (volum) / Plàstica (pla) / anglès a través 
del teatre.

CS- Plàstica (volum/pla) / Plàstica en anglès 
(volum/pla) / Ràdio.



ACTIVITATS 
SORTIDES COLÒNIES:

• Apropen al nen/nena els continguts que
es treballen.

• Ofereixen una manera diferent de
reforçar/ampliar els coneixements, més
experimental i/o emocional.

• Treballen comportaments i actituds
apropiades d’acord al nou espai visitat
(el saber fer / saber estar).

• Es programen a l’inici de curs i queden
reflectides al Pla General del Centre i
aprovades pel Consell Escolar.

• Les colònies es fan a 4t i 6è.



ACTIVITATS 

NATACIÓ: 1r i 2n d’Educació Primària.

MOBILITAT SEGURA: 1r, 3r i 5è de 

Primària.

FESTES: Castanyada, Nadal, 

Carnestoltes, Sant Jordi i Fi de curs.



 

SERVEIS
MENJADOR: Disposem de 
monitors de referència i de cuina 
pròpia. 

L’alumnat de P3 fa migdiada 
després de dinar.

De P3 a 6è es planifiquen diferents 
activitats: hort, biblioteca, esport, 
scrabble, ...

ACOLLIDA: (de 7:45 a 09:00 h.)

PERMANÈNCIA: (fins a 18h.) 

Es pot fer ús d’aquests serveis de 
forma fixa o bé esporàdicament, 

segons les necessitats de cada 

família.

CASALS: D'estiu, Nadal, 
Setmana Santa… (segons 
demanda).



Hi ha una AMPA que col·labora en la
dinàmica del Centre i gestiona el menjador escolar i les
activitats extraescolars, des de P-3 fins a 6è (teatre,
ball, psicomotricitat, activitats esportives, cuina, anglès,
xinès, francès...).
Aquestes activitats es poden fer al migdia o a la tarda.

L’AMPA s’organitza en diferents comissions de treball.

HI ESTEU CONVIDATS/CONVIDADES!!

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES



!!

Gràcies 
per la vostra assistència.


