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Qui som? 
 
L’Escola Marinada imparteix Educació Infantil i Primària.  
 
Ens definim com una escola inclusiva on tothom té cabuda, respectant les 
característiques i necessitats de cada alumne, a fi de desenvolupar les potencialitats 
de cada infant i enriquir-nos com a comunitat en la diversitat que entre tots 
conformem.  
 
Què pretenem? 
 
La nostra finalitat és afavorir una educació integral adreçada a formar persones amb 
eines de treball i d’aprenentatge, capacitat expressiva, criteri propi, valors humans i 
compromís social, tot pensant que els nostres alumnes s’han d’incorporar a la 
societat de forma activa i participativa per  millorar-la. 
 
Què fem? 
 

 Educació en valors, hàbits i rutines en totes les àrees curriculars per  afavorir 
l’autonomia  personal a l’hora d’integrar nous aprenentatges i la integració 
escolar i social. 

 Aprenentatge de la llengua anglesa a partir de P.4. 
 Aprenentatge de la llengua francesa a partir de 5è. 
 Biblioteca escolar i animació a la lectura  dins l’horari lectiu. 
 Projectes musicals i artístics. 
 Fonamentem el treball en els llenguatges ( expressió i comunicació ) i en la 

descoberta de l’entorn més proper. 
 Llegim. En parelles, individualment, en grups… 
 Exposicions orals.  
 Participació activa dels alumnes a través del Consell de Delegats. 
 Ràdio a l’escola, l’escola a la Ràdio. 
 Projectes interdisciplinaris per cicles relacionats amb les competències 

lingüístiques, artístiques, matemàtiques i experimentals.  
 
 
Com ho fem? 
 
L’objectiu és que els alumnes siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge. 
Per aquesta raó emprem metodologies múltiples, sempre partim de situacions 
contextualitzades i vivenciades. El mestre/a guiarà i ajudarà, respectant el punt de 
partida i processos dels infants en la construcció dels coneixements.  
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Fonamentalment ens basem en els Racons de treball i de joc, el Projectes de treball 
potenciant el treball cooperatiu i la reflexió individual i els treballs d’investigació amb 
exposicions orals que permetin compartir el que hem après  i aprendre dels altres. 
 
La diversitat didàctica ens porta a  diversificar agrupaments i fer desdoblaments dins 
el grup–classe, internivells,… I per tant, també diversificar els espais d’aprenentatge: 
aula ordinària, biblioteca, informàtica, pati, gimnàs, aula d’anglès. 
 
 
Els recursos per tant seran també diversos, però  molt específicament les noves 
tecnologies en el sentit més ampli ja que permeten accedir a la informació, 
seleccionar-la i expressar-la. 
 
Potenciem la col·laboració i participació de les famílies a través de l’AMPA, els/les 
Delegats/des de Classe i famílies voluntàries  en tallers i sortides escolars. 
I màxima coordinació amb els agents educatius i socials externs. 
 
Valorem i avaluem l’èxit educatiu dels alumnes  a través dels progressos individuals.  
 
 
 
 
 
 


