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Benvingudes a l’ Escola Sant Josep—El Pi!

Un tastet del Projecte Eductiu del Centre. Els nostres principis són:

 Una escola que busca el desenvolupament actiu de totes les possibilitats
dels l'alumnes i de les seves competències. Tant en els aprenentatges indivi-
duals, en la construcció de nous coneixements i eines, com en el desenvo-
lupament de recursos col·lectius que  positivitzin les relacions, la convivèn-
cia i el respecte vers l'entorn.

 Fem servir una metodologia activa i participativa, partint de la realitat i in-
teressos dels alumnes, de manera que els aprenentatges cognitius tenen
una major significativitat i una motivació natural.

 Eines diversificades de treball: Treball per projectes, manipulatiu, amb su-
port de llibres, llibretes, materials multimèdia  i treball vivencial (sortides i
colònies).

 Dinamitzacions flexibles de grups (tallers, racons, ambients, desdobla-
ments, intercicles i internivells) i d’espais (biblioteca, hort, aula de ciències,
ludoteca, sala TIC, gimnàs/psicomotricitat).

 A l’escola fomentem els valors de llibertat, coeducació, respecte,  toleràn-
cia, empatia, solidaritat, responsabilitat, alegria, superació. Eduquem en el
diàleg i estem en constant formació per millorar les eines de resolució els
conflictes.

 El Consell escolar és l'òrgan vital i plural que mou l’escola. Es treballa i
conviu a través del consens i la participació de les famílies. La socialització
de recursos, és un altre dels elements clau del nostre projecte. Treballem
molt estretament amb l’AFA, el barri, entitats socials i la formació de nous
i noves mestres.



HORARI LECTIU:

L’horari de les classes és de 9 a 12’30 i de 15 a 16’30 hores.

Els alumnes de P3 realitzen el “Pla d’adaptació” els primers dies del curs.
Així, s’incorporen progressivament a l’escola, ajudant-los a trobar-se a
gust i que suposi un canvi més agradable i acompanyat.

ACTIVITATS I SERVEIS

L’escola i l’ Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) ofereixen una
sèrie de serveis per tal que la comunitat educativa funcioni el millor possi-
ble.

 SERVEI D’ACOLLIDA

Sempre que  hi hagi prou alumnes, l’AFA organitza i coordina el servei
d’acollida matinal ( 8 a 9 hores) i de tarda ( de 16:30a 17:30 h).

 MENJADOR

L’escola disposa de cuina pròpia al centre per poder donar aquest servei a
tots els alumnes . Així mateix, el centre contracta un equip de personal
qualificat per atendre els alumnes durant aquest espai  de temps. Els moni-
tors i monitores organitzen tallers i altres  activitats.

 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A ALUMNES I FAMÍLIES

L’AFA de l’escola programa i coordina les activitats extraescolars del
centre i participa a les festes d’escola. Cada curs l’AFA oferta unes activi-
tats possibles que es realitzen en cas d’haver  suficients usuaris.

 COLLA DE DIABLONS I TABALERS ESJEP

Tots els alumnes de l’escola poden formar part d’aquesta colla que
programa tota una sèrie d’activitats lúdiques i col·labora amb l’escola.



ASPECTES PEDAGÒGICS

El projecte Educatiu de l’ escola creu en el desenvolupament integral dels alum-
nes, tant a nivell de coneixements con a nivell personal.  Així mateix ens trobem
en un moment de canvi i renovació pedagògica que ens està fent replantejar i
millorar la manera de plantejar els ensenyaments aprenentatges:

SORTIDES I COLÒNIES

Per tal de poder consolidar i integrar els diferents
aprenentatges que es plantegen l’escola programa
activitats fora de l’aula (teatre, audicions musicals,
sortides i colònies). Fet que també promou que els
infants descobreixin i valorin els múltiples recursos que tenen al seu abast.

TREBALL PER PROJECTES  I MANIPULATIUS

Entenem l’aprenentatge com un procés on els alumnes han
de construir els coneixements i estratègies que portin al seu
assoliment, a través de la seva participació activa. Apostem
per una metodologia que potencia activitats d'experimenta-
ció, vivencials i manipulatives. Aprenentatges de medi a par-
tir de projectes, i enfoc manipulatiu i competencial de les Matemàtiques

ESPAIS ESPECÍFICS D’APRENENTATGE: ANGLÈS, MÚSICA, EBIBLIOTECA, PSI-
COMOTRICITAT , LUDOTECA, INFORMÀTICA I AULA DE CIÈNCIES

A l’escola hi ha diversos espais especialitzats per tal de treballar diferents aprenen-
tatges. Aquests espais permeten crear uns entorns més contextualitzats i amb uns
recursos específic pels aprenentatges que es pretenen treballar.



ANGLÈS I MÚSICA

S’han creat uns contexts específics  amb  recursos materials, visuals i tècnics
que afavoreixin i sensibilitzin la immersió dels alumnes amb el treball que
allà faran. La Música s'inicia a P3 i  l’Anglès a partir de P4.

BIBLIOTECA ESCOLAR

L’escola la considera una eina bàsica per enriquir i pos-
sibilitzar els aprenentatges escolars, i també la cultura i
el gust per la lectura. Per aquest motiu, els alumnes
assisteixen amb regularitat, hi ha servei de préstec set-
manal, activitats per a pares i mares i exposicions

PSICOMOTRICITAT , RACONS I LUDOTECA

Pensem que és cabdal a l’hora del desenvolupament integral dels nens i
nenes, que des de ben petits comencin a conèixer el
seu cos, treballar les seves emocions, els hàbits, les
normes i desenvolupar habilitats individuals i de so-
cialització a través de formes jugades i vivencials.

AULA DE CIÈNCIES

L’escola té aula de ciències i hort escolar, on es realitzen
activitats científiques relacionades amb l’àrea de coneixe-
ment del medi natural i d’altres àrees transversalment.

MULTIPLICITAT DE RECURSOS  SOCIALITZATS

Entenem que en un món canviant com el que vivim, és essencial aprendre
a dominar diferents eines i recursos per entendre la realitat i donar les mi-
llors respostes possibles. A banda del materials escrits de consulta, treba-
llem amb materials manipulatius, instruments d’experimentació,  tablets,
ordinadors i estem engegant una plataforma virtual pròpia del centre.



CELEBRACIONS

Al llarg del curs ens trobem amb dates que conviden a estar tots junts,
alumnes, pares, mares i mestres. Les més importants són: La Castanyada, el
Concert de Nadal, Carnaval, Sant Jordi i la Festa de fi de curs de l’escola.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

A més, l’equip de mestres de la comissió d’Atenció a la Diversitat
es reuneix setmanalment  amb l’Equip d’ Assessorament Psicopedagò-
gic ( EAP) del Departament d’Educació. També treballem amb Serveis
Socials i amb entitats d’esplai com l’Esplai Xixell, l’Esplai Sant Feliu o la
fundació Probitas.

REUNIONS AMB PARES I MARES

A l’inici de curs, els tutors dels grups convoquen els pares i les mares de
la classe  per informar de la planificació i funcionament del curs .

Els tutors mantenen una entrevista personal, com a mínim, al llarg de
curs, normalment al 2n trimestre. Si es creu convenient, se’n realitzen més al
llarg del curs.

Mensualment es fan reunions de coordinació escola-AFA per valorar
com està anant  el curs, fer seguiment de la comunitat educativa, parlar de
projectes, realitats del centre i proposar millores.



ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES

La formen les mares i els pares dels alumnes del centre. Col·laboren i
participen en el funcionament del centre de manera habitual i voluntària.

A més de les activitats pròpies de l’AFA (extraescolars, acollida, fes-
tes, revista, escola de pares, etc.) ofereix casal d’estiu i altres activitats.

La quota de soci de l’AFA és de 22€ anuals (es factura al Juliol)

SOCIALITZACIÓ DELS RECURSOS

La Socialització consisteix en unificar totes les despeses
de les activitats complementàries (sortides, colònies,
piscines, teatres, audicions, transport, etc.) i el material
escolar ordinari (material d’escriptura, llibretes, pintura,
agendes, etc.), de setembre a juny i repartir-la entre
tants alumnes com hi ha a l’escola. El total resultant, es divideix en els 10
mesos del curs escolar, i dona una quota mensual.

Per l’any 2017 la quota mensual és de : 39€

Els materials de lectura, manipulatius, de treball per projectes, i els recursos
i equipaments tecnològics, també estan socialitzats sota un concepte que
és el de “Socialització de materials pedagògics”.

Al Juliol es factura la quota anual de 80€

Participar a la Socialització és un requisit i un compromís que cal assolir
amb l’escola i amb l’AFA.

Podeu trobar tota la informació a : www.esjep.cat
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