
 

Equipaments, instal·lacions i serveis 

• Ubicada en el barri de l'Eixample  
• Edifici de primària: biblioteca , aules de petits grups i laboratori 
• Edifici d'infantil: aules d’educació Infantil especialment condicionades per 

aquesta etapa educativa i pati exclusiu amb sorral 
• Aules interactives( PDI, connexió Internet...) 
• Gimnàs i pista poliesportiva 
• Hort ecològic 
• Laboratori 
• Biblioteca tutoritzada i biblioteca escolar 
• Servei de menjador escolar amb cuina pròpia 
• Assessorament psicopedagògic al llarg de l’escolaritat (EAP) 
• Associació de Mares i Pares d’alumnes (AMPA): activitats extraescolars diverses 
• Servei d’acollida al matí  
• Casal d'estiu i d’ altres 
• Servei de menjador escolar: Fixes 6,20€/ Esporàdics 6,80 €  
• Servei d’acollida al matí : 1h30' 37€ mensuals/1h 25€/30' 12€ (aprox) 

Aspectes a destacar 

• L’anglès com a llengua estrangera a partir de P3 
• Informàtica des de P3 
• Ambients a Ed. Infantil 
• Tallers d’ educació plàstica 
• Treball per  projectes 
• Desdoblaments a català, matemàtiques i anglès  
• Projectes pedagògics: PROSEL ( prosocialitat i educació emocional), apadrinament 

a Infantil... 
• Campanyes sobre temes diversos( salut, educació viària, solidaritat...) 
• Sortides, visites culturals  i colònies des de P3 
• Celebració de festes populars lligades a les nostres tradicions  (Castanyada, 

Nadal , Carnaval, Sant Jordi…) 
• Programa municipal d’ activitats: teatre, cinema i música 
• Pla d’ animació a la lectura de la Biblioteca Can Butjosa 
• Participació de l’AMPA  i les famílies a les activitats de l’escola 
• Activitats obertes a les famílies, xerrades, tallers... 
• Comissions mixtes ( mestres/famílies) 

ESCOLA VILA PARIETES 

Característiques més rellevants de la nostra escola 

❑ COMUNITAT d’APRENENTATGE: Som una comunitat educativa on tots els 
integrants família, alumnes, mestres… participem en la millora dels aprenentatges 
mitjançant la participació voluntària en diferents tasques: grups interactius, 
comissions, tallers… 

❑ Escola Pública: Depenem d el Departament d’educació de la Generalitat de 
Catalunya 

❑ Escola Catalana: La llengua d’aprenentatge i vehicular és la llengua catalana. Dins 
del projecte lingüístic es planificarà l’ensenyament de la llengua castellana (des 
del Cicle Inicial de Primària) i de la llengua anglesa des d’Educació Infantil 

❑ Escola Pluralista i democràtica: Defensa la llibertat i la igualtat, no exclou ningú 
en funció de les seves afiliacions o creences 

❑ Escola inclusiva i atenta a la diversitat: respecta les característiques pròpies 
de cada nen/a , entenem la diversitat com a riquesa per a l’ aprenentatge  

❑ Escola arrelada al medi natural i social: Transmet i potencia les realitats 
culturals, històriques, geogràfiques i lingüístiques, de l’ entorn i del país 

❑ Escola solidària: Fomenta la solidaritat sense cap discriminació per motiu de 
raça, sexe o llengua 

❑ Escola que fomenta els aspectes expressius, creatius i artístics, donant les 
tècniques instrumentals necessàries 

❑ Escola oberta i participativa: Estableix els màxims mecanismes de comunicació 
entre l’equip de mestres i les famílies, entenent l’educació com un treball conjunt 
entre escola i família 

❑ Escola que respecte els drets dels infants i vetllem pel seu compliment. 
❑ Escola que valora el gust per l'estètica tant en l'aspecte de treballs com en el 

dels espais de l'escola. 


