
PROCÉS DE 
PREINSCRIPCIÓ 

2017-2018 

info@escolafarigola.cat 

http://agora.xtec.cat/ceipfarigola-seva/    

 

@EscolaFarigola 

 Model imprès sol·licitud únic, que 
es presenta al centre demanat en 
primer lloc. 

 Si s’escau, original i fotocòpia DNI 
alumne/a. 

 Original i fotocòpia llibre família 
(pare, mare i fill/a) o altres docu-
ments relatius a la filiació. 

 Original i fotocòpia DNI persona 
sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o 
targeta de residència on consta el 
NIE (estrangers). 

 Original i fotocòpia TSI alumne/a 
(targeta sanitària individual). 

 Original i fotocòpia carnet vacuna-
cions alumne/a actualitzat o certi-
ficat mèdic acreditatiu. 

 Alumnat d’educació infantil: 1 foto 
actual en color mida carnet. 

 

Tel. 93.884.1075 

ESCOLA 

Documentació a presentar 

c/ dels Esports s/n  

08553 Seva 

Calendari 

Del 23 de març al 4 d’abril 

Dilluns de 15 a 16:30h 

Dimarts de 8:30 a 17h 

Dimecres de 9 a 11h 

Dijous de 9 a 13h 

Divendres de 8:30 a 17h 

Què oferim? 

 Educació  Infantil: P3, P4 i P5 

 Educació Primària: de 1r a 6è 

 Sortides i colònies/camps d’aprenentatge 

 Celebració de les festes tradicionals catalanes 

Serveis gestionats per l’Ampa: 

 Menjador escolar 

 Servei de vigilància (matí i tarda) 

 Activitats extraescolars (migdia i tarda) 
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 Fem tallers  d’expressió i experimentació 

Els nens i nenes de P3, P4 i P5 fan tots junts ta-

llers rotatoris: plàstica, experiments, teatre i  

noves tecnologies. 

 

 

 

 

 Fem projectes 

Els nens i nenes són els protagonistes dels 

aprenentatges. A partir de les seves aportaci-

ons es van construint els coneixements nous. 

 Música i anglès 

Tenim  un especialista de música des de P3. 

Iniciem l’anglès a P5 

 Tenim tauletes per començar a explo-

rar les possibilitats de les TAC  

 

 

 

 

 Parlem les emocions. 

Expressem el que 

sentim i aprenem a 

gestionar-ho. 

 

 Donem molta importància al joc sim-

bòlic  

A cada aula hi ha 

organitzats  dife-

rents racons de jocs 

i els nens /es poden 

participar a tots. 

 Projectes d’Escola, 

Participem en el projecte de Filosofia 

3/18; un espai per ajudar-los a ser crítics i 

a saber opinar i respectar les opinions de 

tothom. I en el projecte d’ Escoles Ver-

des on aprenen a cuidar el nostre entorn 

 

 

Com treballem a  Infantil? Aprenem de forma lúdica a través dels 

diferents espais de descoberta de l’aula: 

 Utilitzem taules sensorials 

Amb les taules sensorials 

els nens i nenes experi-

menten i aprenen, de for-

ma autònoma 

 Motricitat fina i Psicomotricitat 

Fomentem el desenvolupament motriu, tant 

pel que fa a la motricitat fina com a  la gruixu-

da 


