
LA NOSTRA 
COMUNITAT 

D’APRENENTATGE 

ESCOLA  
VILA PARIETES 



 
 

Som una escola inclusiva en la que tothom té les 
mateixes oportunitats, en la que tothom aporta 

les seves idees i entre tots col·laborem en 
l’educació dels nens i nenes. 

 
 

La nostra escola està plena 
de projectes i d’il·lusions.  

 
Tots i totes en formem part. 



COMUNITAT D’APRENENTATGE: 
PRINCIPIS 

• Tots els nens i nenes tenen capacitat per aprendre. 

 

• La necessitat d’augmentar totes les interaccions que 
potencien l’aprenentatge i d’utilitzar tots els mitjans i 
recursos per aconseguir el màxim nivell d’aprenentatge. 

 

• La col·laboració es fa des d’un diàleg igualitari.  

 

• La diversitat cultural, de capacitats...                                           
és enriquidora i produeix més                                        
aprenentatge si s’aprofita al màxim. 

 
• La solidaritat és criteri de                                          

funcionament del centre, de l’aula                                                     
i de tota  la comunitat educativa. 
 



COMPOSICIÓ i ORGANITZACIÓ 

• Creada al curs 2006-2007 
• Alumnes: 265 
• Famílies: 191 
• Mestres: 20 
• Serveis externs: EAP i CREDA 
• Grups – Classe (curs 17-18):  

– 1 de P3 
– 1 de P4 
– 1 de P5 
– 1 de 1r  
– 1 de 2n 
– 1 de 3r 
– 2 de 4rt 
– 2 de 5è  
– 2 de 6è 

• AMPA 
• Comissions mixtes (mestres - famílies) 



Les actuacions d’èxit van dirigides a la transformació 

social i educativa. 

Aquest model educatiu està en consonància amb les 

teories científiques a nivell internacional que destaquen 

dos factors claus per a l’APRENENTATGE:  les 

INTERACCIONS i la PARTICIPACIÓ de la comunitat.   

 

 

ACTUACIONS D’ÈXIT  
PRÒPIES DE LES  

COMUNITATS D’APRENENTATGE 

ACTUACIONS D’ÈXIT 
 

•Grups interactius 

•Tertúlies literàries 

•Biblioteca tutoritzada 

 

 

 



Els grups interactius són una organització diferent per 
treballar dins de l’aula. Es formen petits grups heterogenis 
on es treballen activitats curtes sobre una mateixa àrea 
(matemàtiques o llengua).  

Cada grup de nens/es està amb una persona adulta 
(familiar, voluntari o un mestre de l’escola) qui s’encarrega 
de realitzar la mateixa activitat a tots els grups.  
 

GRUPS INTERACTIUS 



Les tertúlies literàries estimulen la lectura i estan 
basades en la metodologia de “lectura dialògica” és 
a dir, en les interaccions i el diàleg, les converses i 
les reflexions que es fan amb els infants.  

 

TERTÚLIES LITERÀRIES 



BIBLIOTECA TUTORITZADA 

Amb la Biblioteca Tutoritzada s’amplia el temps 

d’aprenentatge més enllà de l’horari escolar i es 

realitzen els deures, es resolen dubtes, etc... 

 S’ofereix l’oportunitat d’ajudar aquells nens/es que 

per la seva situació familiar presenten més 

dificultats  a l’hora de fer els deures.  



Amb les pràctiques educatives que realitzem a l’escola 
millorem la convivència i l’aprenentatge. 

 

 

PRÀCTIQUES EDUCATIVES  

PRÀCTIQUES EDUCATIVES 
 

•Treball per projectes 

•Tallers a Cicle Inicial 

•Ambients a Infantil 

•Anglès des de P3 

•Protagonista de la setmana 

•Colònies i sortides 

•Padrins de lectura 

•Assemblea de delegats 

•Ràdio 

 

 

 



EL P3 A LA NOSTRA ESCOLA 

- L’adaptació: els primers dies d’escola 

- Treball d’hàbits 

- El pelut: la mascota viatgera 

- La capsa màgica 

- Treballem les emocions i                        els 
valors 

- Coneixem el nostre entorn:                   
biblioteca Can Butjosa i                       
Escola de la Natura  

- Treball manipulatiu 

 

 

 

 

 

 

 



EL P3 A LA NOSTRA ESCOLA 

- Els nostres projectes: el nom de la classe i 
setmana cultural 

- Ambients 

- Coneixem el nostre cos: 

el Kuais i psicomotricitat 

- Tertúlies literàries 

- El treball del nom 

- Música 

- Anglès a partir d’hàbits i                                
contes (mètode Artigal) 

 

 

 

 

 

 

 



• Hàbits d’entrada: ens saludem, ens posem la 
bata, mirem contes, cantem cançons (bon 
dia, els dies de la setmana i del temps que 
fa). Passem llista.  

 
• Activitat 
 
• Esmorzem de 10.30h a 11h a l’aula. Els 

divendres és el dia de la fruita. 
 
• Sortim al pati 

 
• Activitat  

 
• Hàbits de sortida  

EL DIA A DIA A P3 



AMBIENTS a EDUCACIÓ INFANTIL 

Art 

Simbòlic (en anglès) 

Matemàtiques 



AMBIENTS a EDUCACIÓ INFANTIL 

Experimentació 

Grafisme 



TREBALL PER PROJECTES 
Ens ofereix l’oportunitat d’aprendre de forma compartida:  

mestres, alumnes, famílies i entorn proper. 



Els tallers afavoreixen el desenvolupament de la creativitat i la 
iniciativa . 

Ens els tallers, els alumnes s’agrupen per cicles per tal de 
treballar diferents tècniques plàstiques i artístiques.  

En aquests tallers comptem amb la col·laboració dels voluntaris. 

 

TALLERS a Cicle Inicial 



PROTAGONISTA DE LA SETMANA 

El protagonista  
exposa la seva conferència 



DESDOBLAMENTS:  
català, anglès i matemàtiques 



EXPERIMENTEM 

 

 



ANGLÈS 

Anglès des de P3 

Conferències en anglès a Cicle Mitjà i Superior 



TREBALLEM LES TAC 



MOTIVACIÓ PER LA LECTURA 

Pla Lector de la biblioteca Can Butjosa 

Lectura diària a l’aula 



PADRINS DE LECTURA 

Els més grans de l’escola ajuden a llegir als nens i nenes de P5 i 1r 



EDUQUEM PER UNA BONA CONVIVÈNCIA 
PROJECTE GRODE i PROSEL 

PROJECTE PROSSEL 
 
• Treballem les nostres emocions i la 

dels altres 
• Aprenem tècniques per millorar el 

nostre autocontrol 
• Construïm relacions positives amb 

els altres 
• Resolem conflictes de manera 

responsable 
 

PROJECTE GRODE 
 
Assessorament de la 
psicopedagoga Maria 
Jesús Comellas per 
treballar les relacions. 



POTENCIEM EL TREBALL EN EQUIP 



RÀDIO PARIETES 

• Millorar la competència 
comunicativa 

• Estimular l'ús de la 
comunicació oral, ensenyar a 
utilitzar la veu, ampliar el 
vocabulari... 

• Identificar la ràdio com una 
mitjà de comunicació. 



ASSEMBLEA DE DELEGATS i  
CONSELL D’INFANTS 

Reunió dels delegats/des amb els/les 
mestres per compartir  

i decidir temes de l’escola 



SORTIDES 

L’olivera 
El bosc 

Can Butjosa 

Escola de la 
Natura 

Marineland 

La granja 



COLÒNIES 



MENJADOR i ACOLLIDA 

* Cuina pròpia 
* Preus: 6.20€ (fix) i 6.80€ (esporàdics) 

* Acollida matinal des de les 7.30h 



AMPA 

* Quota per famílies: 25€ 

* Hora atenció famílies: dimecres de 15.15h a 16.15h 

* Facebook: https://ca-es.facebook.com/AmpaVilaParietes 

* Twitter: https://twitter.com/AMPAVilaPariete 

* Email: ampavipa@hotmail.com 

* Web: http://ampaparietes.entitats.parets.cat 

mailto:ampavipa@hotmail.com
http://ampaparietes.entitats.parets.cat/


PREINSCRIPCIÓ CURS 18-19 
Presentació sol·licituds: 

- De dilluns a divendres de 9h a 10h 
- Dilluns, dimecres i divendres de 15h a 16.30h 



PREINSCRIPCIÓ CURS 18-19 

Documentació que cal portar en fer la preinscripció: 

• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents 
relatius a la filiació. 

• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la 
targeta de residència on consta el NIE si es tracta 
d’estrangers. 

• Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). 

• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne               
si en té. 



PREINSCRIPCIÓ CURS 18-19 

Documentació acreditativa dels diferents criteris de 
baremació, que només s’han de presentar si 
s’al·leguen: 
 

- Beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda 
mínima d’inserció. 

- Proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant. 

- Existència de germans/es escolaritzats en el mateix centre. 

- Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans. 

- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa / 
monoparental vigent. 

-Malaltia crònica de l’alumne que afecti el sistema digestiu, 
endocrí o metabòlic. 

-Si el pare, mare, els tutors o els germans                           
han estat escolaritzats al centre. 




