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Departament d’Educació
Escola de Pràctiques I

PROGRAMES
D’INNOVACIÓ

ESCOLES VERDES/AGENDA 21
Proporciona accions educatives que tinguin 
la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els 
nous reptes i valors de la sostenibilitat.
“ENGLISH EVERYWHERE”
PROJECTE GEP
(Generació Plurilingüe): 
Aprendre llengües estrangeres a través de les 
matèries. La finalitat d’aquest programa és 
millorar la competència en llengües 
estrangeres de l’alumnat.
XARXA DE COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES TERRITORIALS
Model de formació entre iguals i en xarxa que 
implica la creació d’experiències afavorint els 
aprenentatges dels alumnes, reflexionar-hi i 
portar accions de millora a l’aula.
L’EDUCACIÓ EMOCIONAL PER 
UNA MILLORA DE LA 
CONVIVÈNCIA I LA 
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
El projecte pretén implementar l’Educació 
Emocional a tots els nivells educatius amb la 
finalitat de millorar la convivència escolar.

C/ Ballester, 21
25002 · Lleida

Tel. 973 26 72 06
www.practiques1.com

escola@practiques1.com

“PROJECTE ESCOLTA’M”
AMB ALUMNAT I FAMÍLIES
Escoltar-nos és la base de la proposta de 
tutoria personalitzada, basada en el desig 
d'escoltar i de comprendre.
BIBLIOTECA PUNTEDU
Foment de l’hàbit lector i el gust per la 
lectura possibilitant la participació de
tota la comunitat educativa.
“ESCACS A L’ESCOLA”
Projecte per promoure els escacs com 
eina educativa en horari lectiu.
TALLERS ARTÍSTICS
Activitats on gaudim de l’expressió i
dels descobriments artístics tots els 
companys/es del mateix cicle.
PLA CATALÀ D’ESPORT A 
L’ESCOLA
Es pretén fomentar hàbits de vida 
saludable promocionant l’activitat física 
fora de l’horari lectiu.
CENTRE FORMADOR DE 
MESTRES EN PRÀCTIQUES
El centre té una llarga tradició acollint 
aprenents de mestre.
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ESCOLA VERDA

ESCOLA PRÀCTIQUES 1

L’ESCOLA:
“UN MÓN PLE
D’EMOCIONS”

Aquests i d’altres projectes queden integrats en el nostre PLA ESTRATÈGIC PER A L’AUTONOMIA DE CENTRE, 
que ens permet definir les finalitats educatives pròpies i les estratègies que, en funció del context i dels 

objectius del sistema educatiu, considerem més adequades.



QUÈ FEM I
QUÈ OFERIM?
· Anglès des de l’Educació Infantil.
· Integració de les noves tecnologies (TIC), en la 
dinàmica quotidiana de l’aula des de P3.
· Sortides escolars al llarg del curs lligades amb el 
currículum. Aules de Natura.
· L’atenció a la diversitat comporta diferents tipus 
d’agrupaments: grups flexibles, desdoblaments, 
suports, intercicles, internivells, grups reduïts.
· Biblioteca informatitzada amb servei de préstec.
· Participar en la vida cultural i esportiva de l’entorn, 
barri, ciutat...
· L’educació emocional per una millora de la 
convivència: tutories de grup, tutoria entre iguals, 
projecte “Happy” de resolució de conflictes i 
prevenció del bullying, projecte Escolta’m,
Filosofia 3/18.
· Servei Psicopedagògic i d’orientació cap a l’ESO i a 
les famílies.
· Fomentar la participació de les famílies: delegats 
d’aula, AMPA, projecte Escolta’m amb famílies, 
xerrades, tallers...
· Formació permanent del professorat.
· Celebració de festes tradicionals.

SERVEIS GESTIONATS 
PER L’AMPA
· Acollida matinal de 8.00 a 9.00 h i de 8.30 a 9.00 h.
· Obertura del recinte escolar (8.45 h).
· Servei de menjador (cuina pròpia de mercat).
· Activitats extraescolars de migdia i tarda.

· Entenem l’educació com un procès de 
formació integral en el que l’escola i la família 
treballen per aconseguir uns objectius comuns.
· Partint de la realitat individual de cada nen/a, 
ens proposem arribar a un desenvolupament 
global òptim:

· en el que els nens i les nenes puguin 
sentir-se compromesos amb el seu entorn 
social i natural
· en el que l’educació en els valors, el 
respecte i la solidaritat, siguin compatibles 
amb el desenvolupament de les iniciatives 
personals i el treball cooperatiu.

· Treballem per una participació real i efectiva 
de tots els estaments que composen la 
Comunitat Educativa: AMPA, Ajuntament, 
Serveis Socials..., potenciant el diàleg, la 
informació i la participació constant a tots els 
nivells per obtenir una gestió administrativa 
clara i transparent.
· Tot això sense oblidar la feina pròpia 
curricular i el desenvolupament intel·lectual.

SÓM L’ESCOLA
PRÀCTIQUES 1, 
l’escola pública i 

de qualitat al 
centre cultural 

de Lleida.

EL NOSTRE
PROJECTE EDUCATIU


