
 

 

 

 

La nostra escola... 

 

Som una escola pública, catalana, laica i implicada amb el barri de Sant Narcís 

i la ciutat de Girona. Treballem pel desenvolupament integral dels infants en un 

model centrat en l’aprenentatge significatiu i en el desenvolupament de les 

competències pròpies del nostre temps.  

El respecte i les altes expectatives per a tots els alumnes configuren el marc 

des d’on es posa en valor l’acceptació de la diversitat, el treball vers l’equitat, la 

no exclusió i la cohesió de tota la comunicat per assegurar un procés educatiu 

compartit i efectiu. 

 

 

 

“L’objectiu de l’educació és crear persones que puguin 

fer coses noves enlloc de repetir les que altres 

generacions han fet” 

J. Piaget 

 

 



Projecte singular  

 

El projecte “Art integrat” té la voluntat de teixir des de l’entorn artístic més 

proper un seguit d’activitats i experiències encaminades a la millora acadèmica 

i personal dels nostres infants i de les persones que hi participen.  

S’organitzen sessions de Cartellisme, conjuntament amb l’associació de veïns 

de Sant Narcís; coral, amb la participació de l’Escola Municipal de Música de 

Girona; Expressió corporal, amb l’acompanyament de FAMA Girona; Sardanes, 

gràcies a la Diputació de Girona; Teatre, ajudats pel conveni de participació 

amb la Fundació Yehudi Menuhin; i Mitjans audiovisuals. 

 

 

 

“Tot el que es pot imaginar és real” 

Pablo Picasso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les llengües  a l’escola 

 

Des de l’escola es posa en valor el coneixement integral de les llengües.  

El català, el castellà i l’anglès, s’ensenyen amb un enfocament comunicatiu on 

es prioritza l’escolta activa i l’expressió oral a fi de garantir un correcte 

assoliment de competències pròpies d’altres dimensions (expressió escrita, 

comprensió lectora, ...). 

Les actituds de respecte fonamentades en el diàleg, la conversa, i l’intercanvi 

ordenat i respectuós d’opinions, marquen les pautes sobre les quals 

s’organitzen la resta d’aprenentatges. 

 

Algunes de les sessions de l’àrea de llengua catalana es realitzen en 

agrupaments flexibles i internivell. Es promou la intervenció de més docents a 

l’aula fent que l’atenció a l’alumne sigui més personalitzada. 

 

L’àrea de llengua castellana complementa l’àmbit lingüístic, emfatitzant les 

competències pròpies de l’idioma i reforçant-se amb les estructures comunes 

treballades a l’àrea de llengua catalana. 

 

 

 

 



El projecte “we’re the artists” és una proposta per a treballar l’àrea d’educació 

visual i plàstica en llengua anglesa i posar, d’aquesta manera, l’idioma en un 

pla de funcionalitat.  

La majoria de les sessions compten amb dos mestres de llengua estrangera 

dins l’aula a fi de generar situacions de conversa reals i contextualitzades. 

 

 

 

“Aprendre llengües és aprendre a comunicar-se i 

entendre’s amb altres persones de realitats i contextos 

multilingües” 

Escola Àgora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Treball cooperatiu 

 

El treball cooperatiu és una eina d'aprenentatge en la qual els alumnes 

s'organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d'aconseguir 

metes i objectius comuns.  

Es fomenta des de totes les àrees; és però, en l’àmbit matemàtic on es 

sistematitza aquesta proposta metodològica. S’organitzen, setmanalment, 

tallers internivell per posar en valor la funcionalitat de l’àrea i l’aprenentatge 

entre iguals. 

Els alumnes de CI i CM participen de l’activitat d’escacs “Observo, penso, jugo” 

conjuntament amb les seves famílies. A través del joc es comparteixen 

continguts propis de geometria, espai i forma i mesura. 

 

 

“Els grans descobriments i millores impliquen la 

cooperació del moltes ments” 

Alexander Graham Bell 

 

 

 

 



 

Educació mediambiental 

 

“L’hort, un tresor a l’escola” és un projecte transversal on cada nivell té una 

tasca pròpia d’intevenció a l’hort d’escola amb una correspondència curricular 

definida en diferents àmbits (medi, llengua...). 

Les famílies dels alumnes i l’escola bressol El Tren col·laboren en la proposta.  

 

 

 

“Una societat funciona bé quan els homes planten 

arbres perquè facin una ombra que mai gaudiran” 

Proverbi grec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola acollidora 

 

L’atenció a la diversitat és un fet característic del nostre centre. Comptem amb 

una organització curricular i una estructura metodològica adequada per atendre 

el ritme d’aprenentatge natural de cada infant. 

Els reforços dins l’aula, els suports lingüístics i escolars personalitzats,  les 

Aules d’Acollida i el treball que es realitza en relació a l’Educació Especial són 

part integrada del tarannà d’escola. 

 

 

 

“Crec fermament que el respecte a la diversitat és un 

pilar fonamental per vèncer la intolerància” 

Rigoberta Menchu 

 

 

 

 

 

 



Fem un pas! 

 

És un projecte de col·laboració amb l’escola bressol El Tren que es basa en un 

treball internivell d’experimentació lliure en l’àmbit matemàtic. 

L’equip de mestres d’Educació Infantil treballa conjuntament amb les 

educadores de l’escola bressol programant activitats i creant material 

manipulatiu per a la realització de tallers setmanals. 

La finalitat de la proposta és generar vincles entre infants de diferents edats i 

desenvolupar aspectes matemàtics a través del joc i el treball cooperatiu. 

 

 

 

“Els infants necessiten temps i espais per jugar 

plegats. El joc no és un luxe, és una necessitat”  

Kay Redfield Jamison 

 

 

 

 



Junts eduquem!  

 

L’escola fomenta la participació de les famílies en diferents activitats per tal que 

aquestes intervinguin en l’aprenentatge dels seus fills i formin part activa del 

projecte de centre. 

Es propicia a través de les comissions mixtes, els delegats d’aula, els 

voluntaris...  el sentiment de pertinença a una autèntica comunitat educadora, 

cohesionada i benavinguda.   

 

 

 

“La paraula convenç, però l’exemple arrossega” 

Proverbi àrab 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) 

 

L’AFA és una associació necessària pel bon funcionament de l’escola. 

Les famílies organitzen el servei d’acollida matinal “Bon dia!” , el menjador, i les 

activitats extraescolars (migdia i tarda). Aquestes s’organitzen tenint en compte 

la proposta artística que ofereix l’escola recollida en el Projecte Educatiu de 

Centre (PEC).  

 

 

 

“Si vols anar ràpid, ves sol. Si vols arribar lluny, ves 

acompanyat” 

Proverbi africà 

 

 

 

 

 


