
-Reunió general d’inici de curs. 

-Reunió de famílies nouvingudes (juny)                                

-Reunions puntuals de grups. Sortides. 

-Entrevistes individuals amb tutors/es. 

-Reunions de consell escolar amb famílies i alumnat 

-Informes trimestrals a les famílies. 

-Reunions  de coordinació amb l’AMPA I Equip directiu. 

-Juntes de delegats i delegades  de grup (pares, mares, 
alumnes amb equip directiu) 

-Projecte socialització de llibres i material  curricular. 

-Implicació i organització en activitats pedagògiques. 

TRANSPORT 
-Gestionat per l’Ajuntament 
-Gestionat per l’Ajuntament. 

ESCOLA-FAMÍLIES 

MENJADOR ESCOLAR 
- Fixes o eventuals 
- Gestionat per  l’empresa de serveis, AMPA 
i amb el suport del Consell Comarcal 

ACOLLIDA MATINAL 
- Fixes o eventuals 
De 3/4 de 8 a 3/4 de 9  del matí, gestio-
nada per l’AMPA.  

 

 

 
“L’art  d’ensenyar és 

l’art d’ajudar a 
descobrir” Mark Van 

Doren 

C.Joan Carles I, 17  

 

TELÈ FO N : 9 77 6 57 19 0  
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EQUIPACIÓ ESPORTIVA I BATES 
-Venda gestionada per l’AMPA. 

SEP (suport escolar personalitzat) 
-Fora i dins horari lectiu 
Gestionat pel Dep. Enseny. I’ escola. 

PREINSCRIPCIÓ –

PORTES OBERTES  

curs 2017-2018 

DIES I HORES:  
21 de març –8:50h 
 30 de març-  15:05h 

 
Contactar amb  

secretaria  

EXTRAESCOLARS 
-Gestionades per l’AMPA. 
 

 ESCOLES ESPORTIVES (PCEE) 
 -Gestionat pel Patronat d’esports i 
l’AMPA, amb el suport del Consell espor-
tiu del Tarragonès. 

PREINSCRIPCIÓ: inscripcions al centre, del 23 
de març al  4 d’abril de 2017. Ambdós inclo-
sos. 
 
MATRÍCULA: del 12 al 16 de juny de 2017. 
Ambdós inclosos. (es confirma la inscripció 
definitiva) 

SERVEIS 
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Equip de professionals docents i no docents: 
• Educació infantil 
• Primària 
• Música 
• Educació especial 
• Audició i llenguatge 

• Anglès 
• Religió 
• Educació física 
• Vetlladora 
• Equip EAP 
• Equip CREDA 
• Conserge - auxiliar administrativa 
• Auxiliar administrativa 
• Monitores i coordinadora de menjador 

 

QUI SOM? 

-Una escola pública  catalana creada el curs 2007-2008. 

-Una escola oberta a la col·laboració i la participació amb la 
Comunitat Educativa: famílies, mestres, escoles del municipi 
i Institut, Ajuntament, Departament d’Ensenyament, enti-
tats... 

-Una escola arrelada al medi, al poble, que treballa les se-
ves festes i  tradicions. 

-Una escola amb ganes d’aprendre i ensenyar junts. 

-Una escola  amb il·lusions per endegar nous projectes i 
donar-los continuïtat. 

-Una escola per a tots i per a totes. 

-Treballem en equip : família +alumnat +mestres, amb el 
suport del Departament d’Ensenyament. 

Oferta de grups curs 2017-2018 
 
• 1 Grup de P3 d’Educació Infantil 

• 1 Grup de P4 d’Educació Infantil 
• 1 Grup de P5 d’Educació Infantil 
• 1 Grup de 1r d’Educació Primària 
• 1 Grup de 2n d’Educació Primària 
• 1 Grup de 3r d’Educació Primària 
• 1 Grup de 4t d’Educació Primària 
• 1 Grup de 5è d’Educació Primària 
• 1 Grup de 6è d’Educació Primària 
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• Aules d’educació infantil      
• Aules de primària 

• Aula  de música 

• Hort escolar ecològic 

• Aula d’ordinadors. TIC-TAC 

• Zones d’esbarjo  diferenciades 

• Aula de medi natural i social / plàstica 

• Aula de psicomotricitat   

• Aula de joc simbòlic             

• Aules de reforç /suport 

• Biblioteca i audiovisuals 

• Cuina i menjador 

• Aula d’ed. especial/audició i llenguatge. 

• Poliesportiu municipal cobert. 

• -Pista poliesportiva exterior del centre. 

ESPAIS DEL CENTRE: 

PROJECTES-ACTIVITATS: 
- Lectura pautada diària: 
.Lectura autònoma 
.Padrins lectors 
.Club de lectura a CS 

.Lectura des de les àrees 

.Lectura en veu alta 

.Lectura del clàssics 

-Sortides dins i fora del munici-
pi  
-Exposicions orals i de materi-
als (alumnat)  
-Educació Mediambiental amb 
tècnics de l’Ajuntament 
-Educació Viària amb la Policia 
Municipal 
-Conta-contes amb les famílies, 
els alumnes i  els mestres 
-Pati-Tac 
-Biblioteca Puntedu 
- Bibliopati. 
-Assemblees d’alumnes 

-Junta d’alumnes delegats i 
equip directiu 
-Revista escolar  
- Jornades de portes obertes 
-Escoles Esportives (PCEE) 
-Càlcul global de P3 a 6è 
-Esmorzars saludables 
-Teatre escolar 
-Hort Escolar ecològic 
-Projectes interdisciplinaris 
-Enfocament constructivista a 
llengües. 
-Festa major petita o de  l’Ecce 
Homo 
-Castanyada 
-Nadal 
-DENIP 
-Carnaval 
-Pasqua 
-Sant Jordi  
-Concurs literari 
-Festa final de curs amb famílies 

Horari de l’alumnat:  
Matí: 8:45h a 12’15 
Tarda: 15h a 16:30h 

Horari menjador: 
De 12’15h a 15h 

Treballem en xarxa 

Treballem amb coherència 


