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Presentació escola 

L’Escola Ginesta té el seu origen al 1988, quan va iniciar la seva activitat a l’actual edifici del C/Can 
Pous. Anteriorment havia ocupat els actuals espais de la Policia i del Bombers de Matadepera. 
Sempre ha estat una institució que s’ha identificat amb la cultura i la particularitat dels ciutadans i 
ciutadanes del poble, creixent amb ell. Posteriorment, al 1997 es va inaugurar l’edifici d’educació 
infantil, fet que va permetre donar una millor atenció a alumnes i famílies. 

Som una escola arrelada al poble, vivim i celebrem les tradicions locals i del país, estem oberts a 
l’entorn, comptem amb les famílies en el camí d’aprenentatge dels alumnes i col·laborem amb 
institucions, associacions i amb l’Ampa per a projectes compartits. 

Ens agrada destacar el caràcter familiar de l’escola. L’escola ha anat evolucionant amb elles, i 
actualment estem engegant un nou projecte de direcció que aposta per: 

- Aprenentatge globalitzat. 
- Introducció de noves metodologies col·laboratives basades en competències bàsiques i 

transversals. 
- Integració de la llengua anglesa com a eina de comunicació plurilingüe. 
- Educació emocional com a eina de millora de l’autoconeixement i capacitat de relació amb 

els altres. 
- Actuacions envers la convivència, la cohesió social i la col·laboració amb les famílies. 
- Ús de les noves tecnologies per a diversificar l’aprenentatge i assolir la competència digital. 
- Acció tutorial amb alumnes i famílies per millorar la comunicació i el suport a l’alumne. 
- Col·laboració amb la comunitat educativa per generar projectes comuns i com a eina de 

cohesió social. 
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Projecte educatiu de centre 

La nostra escola està al servei de l'educació dels infants de Matadepera, tenint com a objectiu 
fonamental el nen o la nena, el seu desenvolupament i el creixement integral de la seva 
personalitat. S'estimularà l'adquisició dels valors d'una societat democràtica: solidaritat, respecte i 
actitud de diàleg.  

A l’acabar l’Educació Primària l’alumnat haurà d'assolir un consolidat coneixement de les llengües 
catalana i castellana, així com un ús adequat de la llengua anglesa. 

L’alumnat ha de ser conscient del propi procés d’aprenentatge i ha de ser capaç d’autoregular-lo. 

La línia metodològica de l'escola afavorirà una educació fonamentada en l'experiència del propi 
nen o nena i la vida del seu entorn, que els reporti un aprenentatge significatiu, dins d'un marc 
constructivista. Es fomentarà la capacitat d'integració i comprensió de la pròpia realitat, la 
capacitat d'actuar, la realització intel·lectual i la pròpia autoestima, així com els valors ètics de la 
nostra societat.  

La metodologia emprada es basarà en observar, experimentar, descobrir, potenciar la creativitat, 
l'expressió, l'autonomia i esforç personal, la vida del grup, el propi sentit crític i l'anàlisi objectiva i 
rigorosa en qualsevol moment del procés d'aprenentatge, respectant les diferències individuals, 
intel·lectuals i físiques de l’alumnat. 

Cal fer ús de les TIC i Audiovisuals com a eines de treball integrades dins les diferents àrees 
curriculars.  

S’aprofitarà la biblioteca com a centre de recursos que recull, organitza i centralitza els materials 
en qualsevol suport que necessita el centre per recolzar els processos pedagògics i d’aprenentatge 
actiu, per a la recerca d’informació utilitzant diferents fonts, 

Dinamitzar la col·laboració dels pares i mares amb els professionals en la tasca educativa diària, 
mitjançant l’acció tutorial. Mantenir informades a les famílies del procés educatiu del seus fills/es, 
mitjançant les entrevistes i les comunicacions puntuals. 
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Instal·lacions 

L’escola Ginesta compta amb dos edificis, un per Educació Infantil, i una altre per a Primària.  

L’edifici d’Educació Infantil compta, a més a més de les aules ordinàries, amb una aula de música i 
expressió plàstica, aula de desdoblament, aula d’anglès, biblioteca, gimnàs per a les sessions de 
psicomotricitat, i menjador amb cuina pròpia. 

L’edifici de Primària compta, a més a més de les aules ordinàries, amb aula de música, aula 
d’anglès, aula de ciències, aula d’informàtica, aula de desdoblament, sala de plàstica, biblioteca, 
aules d’atenció a la diversitat, i menjador amb cuina pròpia. Alhora hi ha la secretaria i direcció de 
l’escola, així com el despatx d’atenció a les famílies de l’AMPA. 
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Treball globalitzat 

L’escola ha iniciat un camí de transformació per adaptar-se a la nova realitat legal del currículum 
d’Educació Primària, i per introduir les noves tendències pedagògiques en el marc de la neuro-
ciència. Aquest camí es visualitza en la visió d’un aprenentatge globalitzat i competencial, que sigui 
altament significatiu i participatiu per part de l’alumnat, i que permeti assolir les competències 
bàsiques i transversals establertes. 

El punt de partida inicial és considerar el propi alumne com a protagonista en la construcció del 
seu propi coneixement, i que provoqui una reflexió sobre el què sap, el que vol saber i en com 
hauria de fer-ho per assolir-ho. Afavoreix un aprenentatge significatiu. 

Aquesta metodologia incentiva processos d’investigació que permetin cercar, seleccionar i 
interpretar la informació a través de fonts diverses, i que li permetin establir relacions amb altres 
coneixements que ja té, o li generin noves inquietuds de recerca. 

El treball per projectes dóna gran rellevància al treball cooperatiu i al interdisciplinari. S’elaboren 
preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques, es posa en comú el 
resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat. Alhora és una 
metodologia que permet atendre la diversitat de l’aula, sent flexible en el ritme de treball, en les 
metodologies, els continguts… 

De la mateixa manera, fomenta l’autonomia dels alumnes, els ajuda a ser competents, i afavoreix 
la seva confiança i autoestima i es treballa valors molt importants com el respecte, la tolerància, la 
solidaritat i el treball en equip. 

A Educació Infantil els alumnes acaben generant un procés d’aprenentatge en base a uns centres 
d’interès determinats, i a Primària en funció dels interessos i inquietuds dels diferents cursos. 
Alhora, l’alumnat compta amb diferents llibres de text i quaderns específic per a treballar aspectes 
de treball sistemàtic dels diferents àmbits de coneixement. 
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Atenció a la diversitat 

L’escola posa a disposició dels alumnes els seus recursos per atendre la diversitat dins de l’aula, 
creant criteris mitjançant els quals s’aconsegueixi que tots els alumnes desenvolupin al màxim les 
seves capacitats respectant les diferències individuals. 

Les mesures d’atenció a la diversitat aniran destinades a detectar alumnes amb necessitats 
específiques en alguna àrea, alumnes amb retards importants en la consecució en l’assoliment de 
competències, alumnes amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals 
i/o socials atípiques o alumnes amb importants problemes de comportament. Alhora, caldrà 
atendre alumnes que puguin presentar altes capacitats. 

Per atendre aquesta diversitat, l’escola ofereix eles següents formes d’organització a tots els 
alumnes: 

- El treball per racons, amb petits grups per aspectes lingüístics i matemàtics. 
- Tallers de plàstica, treballant amb dues terceres parts d’alumnes del grup, amb tres tallers 

rotatoris de diferents formes d’expressió artística o digital. 
- Desdoblaments per als àmbits lingüístic i matemàtic, treballant amb la meitat d’alumnes 

del grup. 

Els alumnes que requereixin d’un suport específic, se’ls atén de la següent manera: 

- Suport Escolar Personalitzat (SEP), amb sessions individuals o de petit grup per dificultats 
en expressió escrita, lectura i comprensió lectora, numeració i càlcul matemàtic, i resolució 
de problemes.  

- Atenció a l’aula d’Educació especial, en petits grups o individualment. 
- Aula inclusiva, amb la presència del tutor i del mestre d’Audició i Llenguatge a l’aula. 

L’escola compta amb una Comissió d’Atenció a la Diversitat, on la Psicopedagoga de l’Equip 
d’Assessorament Pedagògic (EAP) dóna suport i ajuda a l’observació dels alumnes per definir 
mesures d’actuació. D’aquesta observació es pot derivar a professionals externs per ajudar a 
realitzar un diagnòstic i establir mesures de suport  a l’alumne, com el CESMIJ, CREDA, Serveis 
Socials de Matadepera, Gabinets de Psicologia privats... 
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Llengua anglesa 

L’objectiu de l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’escola és que l’alumne el valori com a eina 
d’aprenentatge i d’emprenedoria al llarg de la vida i com a capacitació i formació de qualitat, dins 
un món cada vegada més global, i com a eina de coneixement intercultural. 

L’escola Ginesta inicia l’aprenentatge de la llengua anglesa des de l’expressió oral i l’ús correcte 
del vocabulari, intentant reforçar l’ús pràctic de la mateixa. Posteriorment s’introdueix l’expressió 
escrita i la capacitat de comprensió lectora. Finalment s’introdueix l’ús de la llengua anglesa en 
entorn d’aprenentatge transversals i significatius, i obrint-la a àrees com l’Educació Artística, 
l’Educació Física i el Coneixement del Medi Natural i Social. 

Els trets distintius de l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’escola són: 

- Introducció des de P3 fins a 1r amb el Mètode Artigal, basat en l’expressió oral de 
l’alumnat mitjançant contes, dramatitzacions i cançons. 

- Treball a cicle inicial de Primària amb el material “The Magic Stone” dedicat a reforçar l’ús 
de la llengua i al treball amb el “Diary” sobre les seves experiències d’aprenentatge. 

- Activitats a cicle mitjà de jocs, cançons i ball, amb el projecte “Game on”. 
- Àrea d’”Investigate” a cicle mitjà i superior per realitzar projectes d’investigació de 

Coneixement del Medi Natural i Social. 
- Auxiliar natiu de llengua anglesa com a reforç a l’àrea d’”Investigate” de cicle mitjà i 

superior. 
- Educació Física  a cicle superior, amb projectes amb metodologia AICLE de treball 

cooperatiu. 
- Taller de plàstica a cicle inicial, mitjà i superior. 
- Obres de teatre en llengua angles a tots els cursos de l’escola. 
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Ambients a Educació Infantil 

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents 
propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, 
compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres. 

En dues franges setmanals els alumnes d’educació infantil van a fer ambients. Hi ha 6 grups de 
nens i nenes barrejats dels tres nivells d’educació infantil, i cada setmana van a fer l’activitat d’un 
ambient diferent per afavorir la descoberta i coneixement de tots els ambients. 

Els ambients de treball són: 

 Llums i ombres, on els alumnes experimenten a diferents activitats i materials per jugar 
amb ombres, transparències, projeccions, llanternes.... 

 Dits fins, dedicada a la psicomotricitat fina, estimulant la tonicitat i la força de les mans i els 
dits. 

 Imagina, amb diferents materials no estructurats com cordes, fustes, caixes, tubs, cartró... 
els nens i nenes construeixen en base a la seva imaginació. 

 Investiguem, dedicat a l’observació d’elements naturals i a la descoberta de nous 
materials, com terra, plantes, aigua, suro, pinyes... 

 Fem art, on els alumnes desenvolupen la seva capacitat artística, treballant amb diferents 
tècniques de dibuix, pintura, aquarel·les... 

 Teatre, dedicat a l’expressió corporal a partir de la presa de consciència del propi cos, i 
utilitzant material de dramatització. 

Una sessió a la setmana els alumnes realitzen sessions de psicomotricitat, basades en el Mètode 
Aucouturier, mitjançant el qual els nens i nenes es mouen amb llibertat o amb itineraris plantejats 
per la mestra, buscant formes d’expressió i joc diferent. Es mouen per espais diversos (motriu, 
simbòlic, sensorial...) escollint de forma personal, buscant la relació amb els altres o el joc 
individual. Amb aquests ambients sorgeixen possibilitats d’autoconeixement, de descoberta d’un 
mateix, de resolució de conflictes, d’interessos i motivacions personals... Ho utilitzem com a eina 
d’observació del nen o com a espai d’autoconeixement. 
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Àmbits de treball intercicles a Primària 

Amb la voluntat de millorar l’assoliment de les competències transversals, d’afavorir el 
coneixement en base a l’atenció a la diversitat, i de potenciar la relació entre els alumnes de 
diferents nivells, portem a terme el treball d’àmbits intercicles a Primària. 

Aquesta franja horària setmanal permet un agrupament flexible de l’alumnat, i facilita la mobilitat 
i ús dels espais de l’escola. Els alumnes de cada cicle s’agrupen en 5 o 6 àmbits diferents, depenent 
del cicle, i hi van participant de manera rotatòria. Les temàtiques poden ser diferents, però 
s’agrupen en: 

 Lingüístic de llengua catalana o castellana, dedicat al treball de l’expressió escrita, la 
lectura i la comprensió lectora. 

 Científic, dedicat a l’experimentació, la descoberta o la resolució d’hipòtesis. Centrat en 
continguts de Coneixement del Medi Natural, els alumnes visiten l’aula de ciències per 
treballar amb instruments i espais adequats. 

 Matemàtic, es treballen especialment continguts de geometria i de mesura, buscant un 
enfocament competencial. 

 Artístic, centrat en l’expressió artística, tant des de la vessant musical i d’expressió 
corporal, com des de l’expressió plàstica. 

 Llengua anglesa, a cicle inicial i mitjà, amb teatre, jocs i cançons, per reforçar l’expressió 
oral i introducció de vocabulari específic. 

En aquests àmbits els alumnes treballen competències pròpies de cada àmbit, segons el nou 
ordenament curricular, i també les competències transversals, d’”Aprendre a aprendre”,  
“Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria”, i la “Competència digital” 
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Educació emocional 

A l’escola considerem que l’aprenentatge que han de rebre els nostres alumnes no ha de ser 
només de continguts, i cal completar-ho amb actuacions que afecten a la personalitat, valors i 
actitud dels alumnes. Per tot això, l’escola compta amb una Comissió de Convivència que descriu 
els elements que cohesionen i ordenen les accions en aquest sentit. 

Dins d’aquest Pla hi incloem el projecte de “Padrins i Fillols” d’agermanament d’alumnes grans i 
petits, les activitats d’acció tutorial que relacionen alumnes amb mestres, la celebració conjunta 
de festes i dates significatives i altres activitats complementàries. 

Alhora l’escola té molta consideració amb la inclusió de l’educació emocional en el dia a dia dels 
alumnes, ja que afecta el seu desenvolupament, incentiva la seva motivació, predisposa a actituds 
més positives, millora les relacions entre alumnes i ajuda a millorar els resultats acadèmics. 

Considerem que cal generar un clima emocional positiu que ajudi als alumnes a gestionar les 
pròpies emocions: controlar la ràbia, conèixer la por, acceptar els errors, tenir empatia, tenir una 
bona autoestima … La relació amb els altres és essencial  i cal que ajudem els nostres alumnes a 
forjar-se una intel·ligència emocional, entesa com la capacitat de reconèixer les nostres pròpies 
emocions, les emocions dels altres i saber-les gestionar. Aquesta intel·ligència emocional és una 
habilitat que es va aprenent al llarg de la vida des de que som petits. 

Treballar la intel·ligència emocional a l’aula té molts beneficis en el seu creixement personal, com 
per exemple millorar la gestió dels conflictes, millorar l’autoestima, augmentar la tolerància a la 
frustració, gestionar les habilitats socials o millorar l’empatia. 
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Pla d’acció tutorial. Participació de les famílies. 

L’escola dóna molt valor al seguiment del procés d’aprenentatge dels alumnes, i considerem la 
figura del tutor com a molt important en l’acompanyament. Aquest ha de contribuir a la 
individualització i personalització dels processos d'aprenentatge, des d’un punt de vista integral 
(cognitiu, afectiu i valors), i detectar dificultats i necessitats especials per articular les respostes 
més adequades a cada alumne.  

De la mateixa manera, l’escola ha d’ajudar i informar a les famílies en aquest camí, contribuint a 
l'establiment de relacions fluides amb els pares i les mares per facilitar la relació entre escola i 
família. Es buscarà mantenir informats els pares i les mares de tots aquells assumptes que afecten 
a l'educació dels seus fills i filles i implicar-los en el seu procés d’ensenyament – aprenentatge i en 
les tasques de recolzament, en cas que fos necessari.  

Per a ajudar en aquest procés, l’escola portarà a terme diferents actuacions: 

- Tutories individualitzades amb els alumnes si les circumstàncies ho requereixen. 
- A nivell de grup-classe, sessions col·lectives per atendre les inquietuds, suggeriments, 

propostes de l’alumnat, tractar situacions irregulars o de conflicte que hagin sorgit o per 
introduir temes de discussió per part dels tutores. 

- Dues reunions amb les famílies del grup-classe, una a començament de curs i l’altra al 
segon trimestre, per tractar temes referents a l’organització del curs escolar, normes de 
funcionament, dinàmiques de funcionament, objectius competencials i per àrees, 
sortides,... 

- Reunions individualitzades amb les famílies, com a mínim una a cada curs escolar, per 
tractar temes relacionats amb l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat i tot allò que 
pugui ser d’interès. 

- Reunions amb altres professionals, si s’escau, com la mestra d’Educació Especial, la psico-
pedagoga de l’Equip d’Assessorament Pedagògic, ... 

- Comunicacions escrites i notificacions a través de l’agenda escolar que permet un contacte 
diari, directe i permanent. 

Per tal de fomentar l’intercanvi de coneixements, la cohesió del grup-classe i la col·laboració en el 
procés d’ensenyament, proposem a les famílies la realització d’una activitat al mostrant habilitats 
o coneixements propis. 
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Noves tecnologies 

L’escola aposta per les noves tecnologies com a element de diversificació i assoliment dels 
aprenentatges, i per integrar la competència digital en les capacitats dels alumnes. 

El treball que es fa amb eines audiovisuals i informàtiques es basa en: 

- Ús de tablets a Educació Infantil, per treballar mitjançant aplicacions escollides continguts 
com el traç, llengües, música, estimulació sensorial, geometria i jocs matemàtics. 

- Aula d’informàtica a Primària, on setmanalment els alumnes hi realitzen pràctiques amb 
programari d’ofimàtica, internet, i a partir de cicle superior l’ús de programes d’edició de 
vídeo i so. 

- Carro de portàtils, que es pot desplaçar a les diferents aules per realitzar activitats de 
recerca i investigació, en grups petits o desdoblaments. 

- Ús de correu electrònic escolar a partir de 4t de primària. Utilitzem eines de comunicació i 
documents compartits per relacionar-se entre els companys i amb els mestres. 

- Integració de les eines de Google Apps for Education a diferents àrees de cicle superior de 
Primària, com a eines de recerca, elaboració de projectes o presentacions. 
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Pla d’Impuls a la Lectura i treball de l’Expressió escrita 

L’escola compta amb una biblioteca reorganitzada des de la participació fa alguns anys al projecte 
Puntedu del Departament d’Ensenyament. Hi ha un extens catàleg de literatura infantil i juvenil, 
llibres de consulta i investigació, així com revistes i còmics. 

Els alumnes gaudeixen de l’estona del pati diari per visitar-la i utilitzar el servei de consulta o 
préstec, poden fer consulta de fonts audiovisuals amb ordinadors o simplement per gaudir d’una 
estona de lectura. 

Alhora, cada aula compta amb una petita biblioteca on, de forma trimestral, els alumnes 
gaudeixen d’una mostra de llibres adequats a la seva edat, per a llegir a les diferents sessions 
setmanals de lectura per plaer o dirigides. Aquest material és variat, amb llibres, revistes i còmics, i 
en les diferents llengües, català, castellà i anglès. 

Des de fa cursos participem de les accions del Pla d’Impuls a la Lectura del Departament 
d’Ensenyament, per dinamitzar i potenciar la lectura a totes les àrees curriculars per augmentar la 
competència lingüística i comunicativa, i el desenvolupament de l’hàbit lector dels alumnes. 

La Comissió de Biblioteca de l’escola dissenya i planifica la dinamització de la lectura a tots els 
cursos, per assegurar un bon nivell lector, i gaudir amb la lectura com a font de plaer i 
coneixement. Es programen visites d’autors i lectures col·lectives. 

Alhora es planteja com un espai de participació de les famílies en horari no lectius, activitats 
dinamitzades a través de l’AMPA. 

L’escola també té dissenyat un pla d’aprenentatge de l’expressió escrita com a element clau de 
l’aprenentatge a totes les àrees, fruit de la participació al programa “Ara Escric”, i d’una formació 
interna de centre dedicada a aquest àmbit. 
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Col·laboració amb la Comunitat Educativa. 

L’escola manté contacte amb altres institucions educatives del poble per tal de millorar la 
coordinació i coherència del projectes educatius de cadascun. Com a escola pública tenim relació 
periòdica a diferents nivells amb les altres escoles per vetllar per una línia educativa que satisfaci 
les expectatives de les famílies del poble, afavoreixi la cohesió social del municipi i faciliti la relació 
i el procés d’aprenentatge entre els alumnes. 

Per assegurar tot això participem amb les següents actuacions: 

- Col·laboració amb les Llars d’Infants del poble, tant Ralet- Ralet com Sagrada família, per 
obtenir un traspàs d’informació de les primeres etapes, així com activitats d’alumnes 
conjuntes. 

- Coordinació amb l’Escola Joan Torredemer i Institut de Matadepera, a través d’un grup de 
treball de Caps d’Estudi i Centre de recursos Pedagògics, per coordinar accions i millorar la 
coherència dels diferents projectes educatius, i proposar accions complementàries. 

- Coordinació amb Institut de Matadepera, per fer un traspàs d’informació dels alumnes que 
realitzen l’Educació Secundària en aquest centre i ajudar en el canvi d’etapa educativa. En 
aquesta línia es realitza una visita a finals del curs de 6è per conèixer les instal·lacions i la 
metodologia didàctica.  

- Realització d’activitats dels alumnes de l’institut de Matadepera per mostrar els seus treballs a 
alumnes d’Educació Primària, com a reforç positiu, i treball d’expressió i presentació. 

- Participació al Consell Escolar Municipal per vetllar per les actuacions envers les escoles del 
municipi, i reforçar el projecte educatiu conjunt. 

- Col·laboració amb l’Escola Municipal de Música en la realització de la Cantata de 1r de 
Primària. 

- Col·laboració amb diferents Regidories municipals per a projectes comuns, per exemple 
Esports, Cultura, Ensenyament, Benestar Social i Participació, i Medi Ambient. 

- Activitats de Diputació de Barcelona, per a sortides escolars de Pedagogia de l’espectacle o el 
cicle de xerrades d’escola-Família. 
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AMPA: menjador i tallers extra-escolars. 

L’AMPA de l’escola col·labora activament en l’organització i realització de projectes i iniciatives 
conjuntes. Hi ha diferents comissions que treballen per organitzar activitats pels alumnes i les 
famílies, per cohesionar el projecte educatiu de l’escola i com a suport de la tasca escolar. 

Enguany s’han organitzat xerrades per a famílies, festes i celebracions del calendari, activitats i 
esplais en dies no lectius,... 

Alhora, l’escola es beneficia de diferents activitats subvencionades per l’Ajuntament de 
Matadepera, i gestionades a través de l’AMPA, com són el reforç del servei de biblioteca, els 
cursets de piscina de cicle inicial, l’auxiliar de conversa de llengua anglesa de Primària, o el reforç 
de psicopedagogia a Educació Infantil, i diferents espectacles festius. 

De la mateixa manera l’AMPA assumeix anualment inversions de diferents elements en benefici de 
l’escola, com poden ser material audiovisual, jocs de pati,... 

L’AMPA també és l’encarregada de gestionar 3 actuacions molt importants per a les famílies: 

- Menjador, a través de l’empresa 7itria. S’encarrega de la gestió i seguiment del servei de 
cuina i menjador als dos edificis de l’escola. Els alumnes gaudeixen d’un menú elaborat 
amb productes ecològics, i es complementa amb activitats manuals, de joc, deures o de 
valors. 

- Activitats extra-escolars, a través de monitors propis o empreses especialitzades. Cada any 
l’AMPA presenta a les famílies una oferta de tallers en la franja de matí (acollida), migdia i 
tarda. Ofereix una diversitat d’activitats al voltant de la llengua anglesa (FIAC), música, 
audiovisuals, teatre, esports, escacs o esplai. 

- Llibres socialitzats. L’escola compta amb llibres socialitzats per poder aprofitar d’un any per 
l’altre. L’AMPA cobra una quota en concepte de renovació, manteniment, quaderns i 
material de projectes. 

 


