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1. BENVINGUDA 

 
Benvolguts pares i mares, 
 
El Claustre de professors i professores us vol donar la benvinguda a aquest nou curs escolar. Un any 
més pretenem fer una bona feina i desenvolupar diferents projectes pedagògics, així com fomentar 
un marc de col·laboració amb cada família. Esperem que aquest curs puguem aprendre i créixer 
plegats, seguint una línia educativa de qualitat. 
 
 
 

2. PROFESSORAT DEL CENTRE I ALTRES COL·LABORADORS: 
 
Educació Infantil: 
 

-     P-3. A. Mar López Ribera 
-     P-3. B. Olga Sillue Cuchi 
-     P-4. A. Carmina Torres Sanz/ Andrea Garcia Ibáñez 
- P-4. B. Conchi Baíllo Mompean 
- P-5. A. Vanessa Galera González 
- P-5. B.  Mª Rosario Calabuig Peiró 
- Suport a Ed. Infantil: Beatriz Rodríguez Lores, Elena Parra Nova, Andrea Méndez Lara 
- Técnica d’Educació Infantil: Arantxa Navarro Ramón 
- Especialista d’Anglès: Violant Alsina Mata i Carolina Patiño Díaz- Alejo 
- Especialista de Música: Núria Borrut Rovira 

 
 
Educació Primària: 
 
Cicle Inicial: 

- 1r. A. Ester García Punsola 
- 1r. B. Jordina Moreso Martí   
- 2n. A. Yolanda Farell Escudé 
- 2n. B. Gea Suárez Llamas/ Rosa Álvarez Saltó 
 

Cicle Mitjà: 
 

- 3r. A  Montserrat Llorens Espinosa. 
- 3r. B. Alícia Páez Lafont 
- 4t. A. Karolina Karlsen López 
- 4t. B. Isabel García Egea 

 
Cicle Superior: 

- 5è. A  Helena Soriano Vivo/Marien Isern Capdevila 
- 5è. B. Lourdes Sevilla Arriazu 
- 5è. C. Héctor Margalef Casado 
- 6è. A. Elisabeth Càlix Tomás 
- 6è. B. Elisabeth Mañas Tiscar 
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Especialistes: 
- E. Especial/Pedagogia Terapèutica: Roser Pallerola / Carme Negrillo / Núria Grau Bastardas 
- Suport Escolar Personalitzat: Núria Borrut Rovira/ Raúl Cañete/ Núria Grau Bastardas 
- Música: Núria Borrut Rovira 
- Religió Catòlica:  Bea Rodríguez Lores 
- Educació Física:  Raúl Cañete Santos /Héctor Margalef 
- Anglès: Violant Alsina Mata/ Carolina Patiño Díaz-Alejo/ Gemma Querol Domènech 
- Auxiliar de Plàstica: Antonieta Veciana Guinovart 
- Técnica d’Educació Especial: Rosa Maria Avilés Luna 
- Noves tecnologies: Mateu Vives Carrió 
 

Equip directiu: 
-     Directora: Carme Negrillo Falcó 
-     Cap d’Estudis: Rosa M. Álvarez Saltó 
-     Secretària: Vanessa Galera González 
 
Coordinadors/es: 
-  Educació Infantil: Mar López Ribera 
- Cicle Inicial : Roser Pallerola Planes 
- Cicle Mitjà: Isabel García Egea 
- Cicle Superior: Elisabeth Càlix Tomás 
- Riscos Laborals: Isabel García Egea 
- Lingüística i Cohesió social: Alícia Páez  Lafont 
- Informàtica: Rosario Calabuig Peiró 
-      Erasmus i GEP/Plurilingüisme: Gemma Querol 
- Programa SI: Elena Parra Nova 
-   Escola Verda: Carmina Torres Sanz 
 
Personal del centre: 

- Auxiliar administrativa: Esperanza Navarrete López 
- Conserge: Manel Segovia Uréndez 

 
Professionals col·laboradors: 

- Inspectora: Olga Fernández López 
- Psicopedagoga: Pilar Masdéu 
- Assessora L.I.C: Immaculada Graset  
- Treballadora Social: Neus Trillas 
- Educador Serveis Socials de l’Ajuntament: Ginesta Paredes 
- Tècnics Regidoria Ensenyament de l’Ajuntament: Montserrat Sendra / Sara Cochs 

 
 Serveis Educatius que col·laboren amb el Centre: 

- EAP (Equip psicopedagògic del Tarragonès) 
- CRP (Centre de Recursos Pedagògics del Tarragonès) 
- SERVEI L.I.C. (Servei de llengua, interculturalitat i cohesió social) 
- Serveis educatius, socials, culturals i d’esports de l’Ajuntament de Vila-seca. 
- Mossos d’Esquadra (Vila-seca/Salou) 
- ABS (Àrea Bàsica de Salut) de Vila-seca 
- Universitat Rovira i Virgili 
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4. CALENDARI  I HORARIS DEL CURS ESCOLAR 2018-2019 
 

- Jornada partida de matí i tarda: Des de setembre fins a juny l’horari a l’Educació Infantil i 
Primària és de 9 a 12:30h  pel matí i de 15 a 16:30h per la tarda. A partir del dia 10 de juny 
fins a final de curs l’horari serà de 9 a 13 hores. 

- Vacances: 
▪ Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener de 2019 (ambdós inclosos) 
▪ Setmana Santa: del  13 al 22 d’abril  de 2019  (ambdós inclosos)  
▪ Estiu: A partir del 22 de juny 2019. 
- Dies festius: 12 d’octubre de 2018, 1 de novembre de 2018, 6 de desembre de 2018, 8 de 

desembre de 2018, 17 de gener i 1 de maig de 2019. 
- Dies de lliure disposició: 2 de novembre de 2018, 7 de desembre de 2018, 4 de març de 

2019, 20 de maig de 2019, aprovats pel Consell Escolar Municipal. 
- Jornada Intensiva: 21 de desembre de 2018 i del 10 al 21 de juny del 2019.  

 
5. HORARI DE VISITES  
 

Els mestres d’educació primària i educació infantil tenen establerta com a hora de visita def 
famílies: Dimecres de 12:30h a 13:30h. 

-2n A- Dilluns de 12:30 a 13:30 h. 
-2n B- Dimecres de 11:00 a 11:30 h. 

 
La resta d’equip tenen establerta com a hora de visita de famílies els següents dies: 

- Núria Borrut, mestre d’Educació Musical: Dilluns de 10h a 11 h 
- Raúl Cañete, mestre d’Educació Física: Dimecres de 9h a 10h  
- Psicopedagoga: Dijous matí  (Cal concertar cita prèvia) 
- Directora: Dilluns de 9:30h a 11:30 h. i dimecres de 15h a 16h. (Cal concertar cita prèvia) 
- Cap d’estudis: Dimecres de 15:15h a 16:00h., dijous de 9 a 10 h. (Cal concertar cita ) 
- Secretària: Dimarts de 15:00h a 16:00 h.  
- Administrativa: Horari fix a la porta de secretaria.  

 
Els pares, mares o altres familiars podran entrar al centre a parlar amb el professorat o amb altres 
professionals en l’horari establert de visites. Es recomana no demanar l’atenció dels mestres en 
altres hores ja que això pot repercutir en l’atenció dels alumnes per part d’aquells. Cal que respectin 
l’horari d’atenció de l’Equip Directiu, ja que també tenen alumnes al seu càrrec. 
 
 
6. NORMES BÀSIQUES DE L’ESCOLA 

 
L’objectiu general de totes aquestes normes és facilitar les tasques educatives i organitzatives del 
Centre i  en darrer terme estan pensades per al benefici dels/ de les alumnes i de tota la comunitat 
educativa. 
 

- Instruccions per a les entrades i sortides al centre 
S’obriran les portes del carrer Tarragona a les hores d’entrada (9 hores i 15 hores) i el  conserge es 
quedarà vigilant a la porta interior. Els pares, mares o acompanyants d’alumnes de P-4 a 6è no 
podran entrar. Només es permet l’entrada dels pares, mares o acompanyants de l’alumnat de P-3 i 
dels que vinguin a fer gestions a Secretària o al Menjador. Cal que les persones que esperin 
deixin lliure el passadís central. La porta exterior es tancarà 10 minuts després de les hores 
d’entrada.  
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- Entrades d’Educació Infantil: 

Recordeu que no està permès l’entrada al recinte d’Educació infantil de motos, bicis, patinets... 
excepte els cotxets dels nadons. Recordeu a les famílies que les fileres dels alumnes tenen prioritat, 
si trobeu una filera heu d’esperar. 
 
Els/les alumnes de P-3 entraran amb els acompanyants fins l’aula. La resta d’alumnat (P-4 i P-5) 
entraran i faran filera dins el pati d’infantil (al lloc indicat per cada classe). Els pares i mares podran 
entrar al fons del pati (prop del carrer) per acompanyar els seus fills/es. Caldrà romandre a l’espai 
reservat per les famílies. En cap cas es pot entrar a la resta de zones escolars.. 
 

- Entrades d’Educació Primària: els/les alumnes entraran de manera ordenada fins les aules 
corresponents. Els/les mestres es col·locaran a diferents espais de l’entrada, de les escales i 
de les aules per vigilar que els alumnes pugin ordenadament a les seves aules. 

 
- Sortides de cada cicle: 

 
● Educació Infantil: Les famílies de l’alumnat de P3 entraran al passadís fins a les portes de 

les aules de P3 per recollir als infants. Només poden entrar a recollir els infants de P-3, els 
tutors o persones autoritzades. Els acompanyants o altres familiars d’aquests infants, cal que 
esperin a la porta principal de l’escola.  
La resta d’alumnat (P-4 i P-5) seran lliurats per part de cada mestra a la persona responsable/ 
autoritzada de la recollida al pati d’infantil. Cal que aquests romanguin als fons del pati  
d’infantil a l’espai reservat per les famílies. 
Els pares i mares d’alumnes de Parvulari, després de recollir aquests, si tenen fills/es a 
Educació Primària,  s’han d’esperar a la zona de recollida de Primària fins que aquests 
darrers surtin.  

● Cicle Inicial i Cicle Mitjà: els/les alumnes de 1r del Cicle Inicial faran fileres a la tanca que 
dóna al pati d’infantil i els alumnes de 2n de Cicle Inicial al costat de la tanca de la biblioteca. 
Els/les alumnes del Cicle Mitjà faran fileres a la tanca de la biblioteca al costat de la porta 
interior. Es faran per ordre de nivell. Cada mestra/e lliurarà cada alumne/a a la persona 
responsable de la recollida.  

● Cicle Superior: els/les alumnes d’aquest cicle sortiran ordenadament acompanyats/des del 
mestre/a responsable del grup en aquell moment i seran recollits pel tutors/es legals o 
persones autoritzades. 

 
Els dies de pluja els familiars podran entrar a recollir els alumnes dins el recinte escolar. 
 

- Retards en l’entrada: En cas de retard no justificat i reiterat de l’alumnat es farà un 
seguiment per part de l’escola i es notificarà als Serveis Socials. 

 
- Entrades/sortides d’alumnes fora de l’horari habitual: Si per algun motiu concret i justificat 

(visita al metge, etc.) els alumnes han d’entrar o sortir del Centre en hores no habituals, ho 
faran preferentment als canvis de classe, per no destorbar el normal funcionament de les 
aules. S’haurà de portar una comunicació dels pares a l’agenda i passar a recollir els 
nens/es a les hores indicades, ja que no es permet la sortida de cap alumne/a sol/a si no ve el 
seu pare, mare o tutor. S’haurà de complimentar un full de recollida abans de la sortida de 
l’escola. 

 
- Faltes d’assistència: Les faltes d’assistència s’han de justificar amb antelació si són degudes 

a una causa prevista, enviant una nota escrita, normalment a través de l’agenda,  al mestre/a. 
També cal justificar-les per escrit posteriorment en cas que no s’hagi fet abans. 
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- Esmorzar per als seus fills/es: És convenient que els nens/es hagin esmorzat a casa. Es 

recomana l’ús de la carmanyola per l’esmorzar que portin a l’escola, el qual ha de ser variat i 
saludable (fruita del temps, petits entrepans, làctics, fruits secs, cereals…i aigua) No es 
permès venir al voltant de la tanca de l’escola a donar res de menjar a cap alumne del centre.  
En cap cas les mestres d’Educació Infantil no repartiran llaminadures, ni obsequis, invitacions 
d’aniversari. 

 
- Bates i equips d’Ed. Física: És obligatori l’ús de la bata per als nens/es fins a 4t d’Educació 

Primària. És obligatori l’ús de l’equip reglamentari d’Educació Física de l’escola (xandall, 
samarreta i sabatilles d’esport / de velcro per als nens de Parvulari i Cicle Inicial) els dies que 
estan fixats per a la realització d’aquesta àrea per a cada grup.  

 
- Higiene després de les activitats d’Educació Física: Els/les alumnes, després de les 

classes d’educació física, es rentaran. Cal que portin dins del necesser els estris necessaris 
per a poder portar a terme aquestes tasques d’higiene.  

 
- Malalties: En cas de brots esporàdics de paràsits (polls) i/o malalties transmissibles, es 

recomana que el nen/a es quedi a casa per evitar contagis i seguir un tractament adequat. 
 

- Manipulació d’aliments: Si es porten aliments per consumir en un centre s’han de tenir en 
compte les normes bàsiques d'higiene alimentària que estableix l'Agència Catalana de 
Seguretat Alimentària en el document Quatre normes per preparar aliments segurs. En tot 
cas, cal evitar les elaboracions amb ou cru o amb nata. Els alumnes amb al·lèrgies només 
poden usar materials i aliments que no continguin al·lergògens. 

 
- Actualització de les dades: Si hi ha algun canvi en les dades bàsiques familiars com adreça, 

telèfon, dades relacionades amb la salut dels nen/a... cal que ho facin saber al tutor/a per tal 
de poder-les actualitzar. També cal que es comuniqui per escrit a Secretaria. 

 
- Material escolar i llibres: Els alumnes hauran de portar a l’escola el material escolar i els 

llibres recomanats pels mestres per a poder desenvolupar les activitats educatives del curs. 
Caldrà que es conservin en bon estat durant el curs escolar i que respectin el material d’ús 
comú. L’agenda de l’escola és d’ús obligat i la facilita l’AMPA. Tanmateix es poden sol·licitar 
beques per a l’adquisició dels mateixos, de les quals es rebrà informació puntual. El 
programa de reutilització ofereix l’ús gratuït d’alguns llibres a les famílies que s’hi adhereixen.  

 
- Sortides escolars: Per assistir a la sortida escolar cal fer el pagament i lliurar l’autorització i 

el justificant del pagament bancari en el termini establert pel tutor/a.  
 

- Normes de convivència: Els nens i les nenes de l’escola i en general tots els membres de la 
nostra comunitat educativa, tenen uns drets i uns deures que han de complir. En aquest sentit 
les normes de convivència de l’escola recollides en el document de Normes d’Organització i 
Funcionament (NOFC) contemplen i concreten el respecte d’aquests drets i deures. Són 
d’obligat compliment per tota la comunitat educativa. 

 
- Ús de mòbil: Està prohibit  l'ús del mòbil a l’escola per part de l’alumnat per tal de garantir la 

protecció de la imatge i dades dels infants i la no interferència en el normal funcionament de 
les activitats del centre. Només es permet l’ús de dispositius mòbils de l’escola que 
s’utilitzaran exclusivament sota la supervisió dels mestres responsables i amb finalitat 
didàctica. 
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- Dret d’imatge. El centre vetllarà però no es farà responsable de la presa d’imatges dels 
menors per part del qualsevol persona aliena als/les professionals del centre, així com tampoc 
de l’ús que en pugui fer, ni de les implicacions i conseqüències legals i/o penals en què pugui 
incórrer la persona que les prengui o utilitzi.En els actes públics a l’escola, cal complir la 
normativa establerta legalment en matèria de presa d’imatges a menors. 

 
- Col·laboració famílies/escola: L’Equip Directiu i el Claustre de mestres estan oberts a 

col·laborar amb els pares i mares en totes aquelles qüestions que puguin beneficiar a tota la 
comunitat educativa. Cal, però,  canalitzar de forma adequada aquests espais de 
col·laboració i entesa. Així, l’AMPA i els representants de Consell Escolar poden recollir tots 
aquells suggeriments que es vulguin fer. A més els pares, mares o tutors signen una Carta de 
Compromís que estableix uns acords de col·laboració entre l’escola i la família.  

 
 
 
7. MATERIAL ESCOLAR DE CARÀCTER INDIVIDUAL I APORTACIONS  ECONÒMIQUES PER 
ACTIVITATS ORGANITZADES PEL CENTRE. 
  
El Consell Escolar del nostre centre en relació al material didàctic de caràcter individual de l’alumnat  
ha aprovat que el material didàctic de caràcter individual pugui ser adquirit pel centre, pagant les 
famílies el seu cost. Aquesta és l’opció proposada des de l’escola per qüestions organitzatives i de 
funcionalitat.  
 
També estableix que les famílies podran optar voluntàriament per pagar el seu cost al centre o 
aportar el material. En aquest segon cas l’escola facilitarà una relació inicial d’aquest material que la 
família haurà d’aportar a requeriment dels/de les mestres, així com tot el que es necessiti al llarg del 
curs. Les famílies que optin per aquesta segona modalitat hauran de comunicar-ho al mestre/a abans 
de començar el curs escolar.   
 
En relació al material didàctic de caràcter  individual i activitats didàctiques no gratuïtes de 
l’alumnat: 
- Les decisions sobre l’import d’aquestes aportacions estan integrades en les decisions d’aprovació 
del pressupost anual i en les modificacions d’aquest pressupost. Els preus a pagar per les famílies 
són coneguts i aprovats pel Consell Escolar. 
- Coneix que els possibles dèficits relacionats amb el material individual i activitats no gratuïtes mai 
no podran ser sufragats a càrrec de l’assignació del Departament d’Ensenyament per a despeses de 
funcionament. 
- Els pagaments d’aquestes quantitats es faran al compte bancari del Centre, del  Banc Sabadell 
situat a la Rambla Catalunya nº 4  de Vila-seca, aquests ingressos es poden fer a través de 
transferència al número de  compte ES14-0081-0331-25-0001110320 o bé al caixer automàtic del 
Banc Sabadell amb qualsevol targeta, realitzant un pagament a tercers amb el codi 0918.  
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8. SORTIDES I DIES DE REUNIONS PREVISTES 

 

           
DATES PREVISTES DE LES REUNIONS DE PARES I DE MARES: 

 
NIVELL/CICLE 

 
DATA 

 
P-3 

 

 
Dijous 4 d´Octubre a les 16:45 

 
P-4 

 

 
Dimarts 25 de Setembre  a les 16:45 

 
P-5 

 

 
Dimecres 26 de Setembre a les 16:45 

 
 
 

 
DATES PREVISTES DE LES REUNIONS DE PARES I DE MARES: 

 
NIVELL/CICLE 

 
DATA 

 
1r-Cicle Inicial 

 

 
24 de setembre a les 12.35 h 

 
2n-Cicle Inicial 

 

 
26 de setembre a les 12.35h 

 
3r- Cicle Mitjà 

 

 
3 d’octubre a les 12.35h 

 
4t- Cicle Mitjà  

 

 
1 d’octubre a les 12.35h 

 
5è- Cicle Superior 

 

 
8 d’octubre a les 12.35h 

 
6è. Cicle Superior 

 

 
10 d’octubre a les 12.35h 
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 SORTIDES PREVISTES 

 
SORTIDES D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 
  

PRIMER TRIMESTRE 
 

SEGON TRIMESTRE 
 

TERCER TRIMESTRE 
 

 
P-3 

 
----------------------------- 

 

A concretar segons el 
projectes de la classe o 

el nivell 
Sortida Final de Cicle 

 
P-4 

 
Mel Múria 

15 de Novembre 

A concretar segons el 
projectes de la classe o 

el nivell 
Sortida Final de Cicle 

 
P-5 

 
Mel Múria 

15 de Novembre 
 

A concretar segons el 
projectes de la classe o 

el nivell 

Colònies Granja-Escola Mas Baget ( 
Alforja ) 

16 i 17 de Maig 

 
P3-P4-P5 

Sortida Final de Curs  ( A concretar ) 
 
 

 
SORTIDES CICLE INICIAL 

  
PRIMER TRIMESTRE 

 
SEGON TRIMESTRE 

 
TERCER 

TRIMESTRE 
 

 
1r 

-Port de Tarragona 
31/10/2018 

-Teatre interescolar 
A concretar. 

-Parc Samà (Cambrils) 
12/04/2019  

 

-Pont del diable 
(Tarragona) 
       06/06/2019 

 
 

2n 
-Teatre interescolar 

A concretar  
 

-Parc Samà (Cambrils) 
12/04/2019  

 -Pont del diable 
(Tarragona) 
       06/06/2019 
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SORTIDES CICLE MITJÀ 

  
PRIMER TRIMESTRE 

 

 
SEGON TRIMESTRE 

 
TERCER TRIMESTRE 

 
3r. 

 
Santes Creus 

 
Visita Simon Coll 

sant Sadorní d’Anoia 
Teatre interescolar 

A concretar 
 

 
Tennis Park Tarragona/ 

La Pineda 
A concretar 

 
4t. 

 
Sèquia Major 

Vila-seca 
Santes Creus 

 

 
Visita Simon Coll 

sant Sadorní d’Anoia 
Teatre interescolar 

A concretar 

 
Tennis Park Tarragona/ 

La Pineda 
A concretar 

 
 
 

 
SORTIDES CICLE SUPERIOR 

  
PRIMER TRIMESTRE 

 

 
SEGON TRIMESTRE 

 
TERCER TRIMESTRE 

 
 
 

5è 

 
 

Visita Comissaria Mossos 
d’Esquadra 

 
 
 
 

 
Teatre interescolar 

A concretar 
 
      Tarragona Romana 
          Circ, Amfiteatre 

 
Platja de la Pineda 

 
Jumpland  Aventura 

Cambrils 
A concretar 

 
 

6è 

A concretar 
 

Visita al clavegueram de 
Vila-seca (SOREA) 

 
       Teatre interescolar 

A concretar 
 

Colònies Rasquera 
(Ca Manxol) 

18/03/19 fins 20/03/18 

 
 
 

Jumpland Aventura 
Cambrils 

A concretar 
 
 
 

 
Algunes d’aquestes sortides ja estan confirmades i reservades. D’altres estem a l’espera que ens 
confirmin la data o l’activitat mateixa. Uns dies abans de la realització rebran la informació adient. Les 
sortides habituals que es fan al poble seran notificades oportunament. 
 
El pagament de les sortides s’efectuarà de la mateixa manera que els pagaments de la quota de 
material. Els pares i/o mares cal que portin el resguard de l’ingrés i l’autorització al tutor/a 
corresponent, dins dels terminis que s’estableixin. 
 
Cal considerar que les sortides i activitats que es realitzen fora de l’escola tenen un caràcter didàctic; 
els/les mestres les han programades atenent aquest criteri, per tant els/les alumnes haurien d’assistir 
a totes. Els/les mestres també som conscients que per algunes famílies pot suposar un esforç 
econòmic. Amb aquesta informació de sortides es pot fer una previsió en l’economia familiar. 
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9. INFORMACIÓ  DE  L’AMPA 
 
Que és l'AMPA? 
És una associació on totes les mares i pares de l'alumnat de l'Escola tenen la possibilitat de participar 
amb l'objectiu de ser un element viu en la vida escolar dels seus fills i filles i participar en la millora de 
la seva educació. Per mitjà de l'AMPA, els pares i mares estan representats en el Consell Escolar, 
màxim òrgan de decisió de la comunitat educativa que conforma una escola.  
 
Les seves dades de contacte són: 
 

− L’oficina a la planta baixa del Pavelló Central del centre, oberta els dijous de 16:30h a les 18h. 
− Telèfon: 977393876 
− E-mail: ampatorrojaimiret@hotmail.com   / Facebook: AMPA Antoni Torroja i Miret 
− Presidenta: Miriam Casanovas 

 
 
10. DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES 
 
Durant el curs actual hi ha una sèrie de projectes, alguns dels quals es desenvolupen des de cursos 
anteriors. Tot seguit us els presentem i us demanem la vostra col·laboració: 
 

- Programa GEP. Plurilingüisme. 
L’escola desenvolupa la llengua anglesa en diferents àrees com l’educació plàstica, teatre, projectes, 
hort, telenotícies...  L’alumnat utilitzarà la llengua anglesa en diferents espais i amb diferents usos de 
manera funcional. Hi ha 5 especialistes de llengua anglesa que portaran a terme diverses activitats 
del projecte. 

 
- Pla d’aprenentatge primerenc de llengua anglesa. Departament d’Ensenyament. 

L'aprenentatge d'una llengua estrangera és considerat un element enriquidor en l'Educació Infantil. 
Des de fa diversos cursos l’alumnat de P3, P4 i P5 aprèn anglès d'una manera lúdica i estimulant que 
afavoreix habilitats lingüístiques bàsiques que facilitaran l’aprenentatge a  l'Educació Primària. 
 

- Projecte Erasmus+ Unió Europea  
Amb el Projecte “Aprenentatge actiu i global per arribar a ser ciutadans competents”, la nostra escola 
participa en el Programa Europeu Erasmus+. Durant aquest curs i el següent es col·laborarà amb 
escoles europees de diferents països compartint experiències i aprenentatges. Al mateix temps el 
professorat del nostre centre es formarà en metodologies innovadores a Irlanda i Regne Unit per 
aplicar tècniques actuals i funcionals en l’ensenyament-aprenentatge CLILen llengua anglesa. 
 

- Projecte Vincles  
A través d’aquest projecte es vol crear un espai de col·laboració entre la família i l’escola. Cada curs 
es convida a que cada alumne/a juntament amb la seva família comparteixi algun aspecte o 
experiència amb la resta del grup-classe. A P-3 es presenta la família i s’expliquen elements de la 
pròpia vida com el nom, interessos, activitats lúdiques... A P-4 s’explica el conte preferit de cada 
infant i a P-5 es comparteixen notícies significatives. Aquestes activitats facilitaran “els vincles” entre 
l’escola i la família. 

 
Per continuar aquesta línia de participació de les famílies, a Educació Primària, cada família pot 
aportar de manera voluntària la seva experiència relacionats amb l’àrea de Coneixements del Medi 
Natural i Social,  o bé,  per tal de fomentar la lectura. A començament de curs s’oferiran temàtiques i 
activitats que les famílies podran desenvolupar conjuntament amb les mestres. 
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- Projecte TAC Skills 
A través d’aquest project es vol desenvolupar competències per a l’ús apropiat de les tecnologies 
amb diferent varietat de dispositius i programes informàtics, navegadors, aplicacions, robòtica… al 
llarg de tota l’Educació Infantil i Primària. 
 

- Programa de Salut Integral. Fundació SHE (Valentí Fuster i Dep. Ensenyament) 
Aquest programa neix amb la voluntat de promoure la salut amb l’adquisició d’hàbits saludables a la 
infància que redueixin els riscos de malalties cardiovasculars i millorin la qualitat de la vida a l’edat 
adulta. Els objectius del Programa SI són alimentació saludable, activitat física, coneixement del 
funcionament del cos i del cor i gestió de les emocions. Es realitza a tots els nivells. 
 

- Programa d’Escoles Verdes. (Departament d’Ensenyament i Medi Ambient) 
Aquest distintiu acredita la participació en un projecte que treballa i fomenta l’adquisició de valors i 
hàbits de respecte i cura vers el nostre medi ambient i la seva sostenibilitat. Accions com la recollida 
selectiva, l’estalvi energètic, la reducció de residus, l’ús sostenible dels recursos, la cura de l’entorn 
(jardins i hort) i d’altres són iniciatives que es porten a terme habitualment a les aules. 
 

- Pla d’Entorn. Departament d’Ensenyament. (Ajuntament Vila-seca / Dep. d’Ensenyament) 
L’escola participa en aquest pla de col·laboració i xarxa entre escoles, entitats i l’Ajuntament de Vila-
seca. Es planifiquen i organitzen diverses activitats a nivell municipal per tal de fomentar el 
coneixement del municipi i la interacció entre l’alumnat dels centres educatius i entitats de Vila-seca. 
 

- Centre formador, d’aprenentatge-servei i servei comunitari. 
L’escola és centre formador reconegut pel Departament d’Ensenyament i la Universitat URV, fruit del 
caràcter innovador i obert de l’equip docent. Per aquest motiu els estudiants de grau de mestres 
poden venir a fer pràctiques al nostre centre. També l’alumnat dels instituts realitza activitats de 
col·laboració i servei comunitari al nostre centre com una àrea d’aprenentatge pràctic de valors 
socials emmarcats al centre. 

 
Altres programes o projectes que es porten a terme al nostre centre: 

 
● Estimulació de la llengua catalana (Pla de l’impuls de la lectura). Departament 

d’Ensenyament. 
● Metodologies globalitzades i treball cooperatiu (Dep. Ensenyament i URV) 
● Teatre Escolar Municipal gratuït. 
● Aplicació del programa de descoberta de l’entorn de Vila-seca. (Ajuntament) 
● Programa d’activitats d’educació mediambiental l’Ajuntament de Vila-seca.(SOREA) 
● Projecte d’Educació emocional / Coeducació. (Departament d’Ensenyament) 
● Programa de reutilització de llibres i material escolar. (Departament d’Ensenyament / 

Ajuntament de Vila-seca). 
● Programa de Salut en col·laboració amb l’Àrea Bàsica de Salut de Vila-seca. 
● Pla de Consum de fruites. (Departament d’Agricultura Generalitat de Catalunya) 
● Projecte APQUA-STEM. (Departament d’Ensenyament i URV. Pla pilot a Catalunya) 

 
 
El Claustre de professors i el Consell Escolar del centre vetllarà per un bon funcionament de tots 
aquests serveis, recursos i propostes. Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta o 
suggeriment. 

 
GRÀCIES PER ENDAVANT, ESPEREM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ. 
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