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 Acollidora i inclusiva. 

 Oberta a l’entorn i a la cultura. 

 Treball globalitzat i metodologia activa. 

 Investigadora, flexible i competent. 

 Amb habilitats socials i valors. 

 Amb ganes d’aprendre i descobrir. 

 Amb una actitud activa, conscient i responsable. 

 Capaç de resoldre conflictes, situacions i problemes. 

 Capaç d’adaptar-se a l’actualitat i formar-se 

contínuament. 

 Responsable, competent, coherent i innovador. 

 Capaç d’aplicar la cultura avaluativa i treballart en 

equip de forma coordinada. 

 Compromeses, participatives i col·laboradores. 

 Disposició per compartir valors i llenguatges, des del 

respecte, el diàleg i la confiança. 
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PILARS PEDAGÒGICS 

 L’escola es fonamenta en 3 pilars: 

• Aprendre a aprendre 

• Aprendre a viure 

• Aprendre a conviure i cooperar 

 

 Som una escola pública, inclusiva, catalana i laica 

 

 Fomentem valors democràtics, de civisme, de companyerisme, 

d’esforç i de responsabilitat. 

 

 L’escola està formada per un col·lectiu de mestres que 

treballem en equip per a desenvolupar la nostra feina amb 

l'objectiu d'arribar a acords per tal que l'aprenentatge del 

nostre alumnat s'encamini en la interdisciplinarietat, el treball 

cooperatiu i el treball competencial.  
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OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS 

 Generar un bon nivell de comprensió de textos diversos. 

    millor rendiment en les diferents àrees del currículum. 

 

 Fomentar el treball en equip: 

       Potenciar individualitats + respectar diferències= aprenentatge entre iguals 

 

 Atendre els progressos i dificultats       millorar els resultats educatius de cada infant 

  

 Afavorir la creativitat       adquirir estratègies        resolució de diferents situacions  

 

 Generar una actitud d’aprendre a aprendre, per tal de donar resposta als canvis constants de la societat en 

que vivim  

 

 Fomentar un elevat nivell d’autonomia i responsabilitat, per a afavorir: 

• l’autoestima 

• l’esperit crític 

• esdevenir ciutadans compromesos  

 

 Conscienciar en la pertinença a l’entorn proper de l’escola, formar part i interactuar amb la comunitat. 

 

 Oferir un entorn de qualitat en llengua anglesa per tal de millorar-ne la competència. 
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CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

Atenen la 
diversitat 

Possibiliten 
partir de 
l’alumnat 

Faciliten la 
vivència i 

avaluació del 
propi procés 

d’aprenentatge 
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EDUCACIÓ 
INFANTIL 

- Treball per 
projectes, espais 
oberts 
d’aprenentatge i 
petit grup 

- Desenvolupament 
de les capacitats 
(Decret de 
currículum 
d’educació infantil) 

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 

- Treball individual, 
gran grup, grups 
reduïts i tallers 
intercicles 

- Desenvolupament 
de les competències 
(Decret de 
Currículum 
d'educació primària) 

BIBLIOTECA 
 

Tots els grups 
classe en fan ús 

com a recurs per al 
gust de la lectura i 

també per a la 
cerca d'informació 

TIC 
 

S‘incorporen tant 
dins com fora de 

l'aula com a recurs 
per aprendre i 

comunicar 

 

PADRINS 
 

Uns alumnes 
n’apadrinen a 

altres infants per 
llegir, aprendre 
alguna activitat 

concreta o bé els 
acompanyen en 
altres tasques 

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
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PROJECTES I ACTIVITATS 

Projecte 

CLIL  

Tallers de 

matemàtiques 

i de llengua a 

primària  

Projecte 

interdisciplinar 

col·lectiu  

Conversa 

en anglès  

Escola 

+ 

sostenible  

Aprofitament 

de l'entorn  

Sortides 

culturals 

i 

colònies  

Festes 

tradicionals  

Art 

Programa 

Escaqueja  

Espais 

oberts a 

infantil  

Ximi 

Xesca  

Piscina 
(P3-1r) 

Expressió 

corporal  

Ludoteca  

Jardineria  Experimentació  

Comunicació  

Marqueteria  

Programa 

ÈXIT  
Activitats 

extraescolars  

Projecte 

Binding  

Casal 

d’estiu  
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Àmbits de 

participació i 

col·laboració 

Xarxa d'escoles 
públiques 0-18 

d'Horta-Guinardó 

Xarxa de 
competències 

bàsiques 

Col·laboració 
amb l'escola 

Ginesta 

Col·laboració 
amb els instituts 

Monturiol i 
Mundet 

Manteniment TIC 
i pàgina web amb 

alumnat de 
pràctiques de 

l'institut Mundet 

Col·laboració 
amb l'escola 

Bressol L'Arboç 

Activitats 
puntuals amb els 

avis de la 
residència del 
recinte Mundet 

Col·laboració 
amb la 

Universitat 
atenent alumnat 

en pràctiques i en 
treballs de 
recerca. 
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AVALUACIÓ A l’escola avaluem els nostres resultats mitjançant unes 

proves internes i externes, les quals ens donen informació 

tant dels grups com de cada infant. 

L’estudi dels resultats ajuden a la reflexió 

pedagògica per tal de millorar en aquells 

aspectes on es detecta resultats més 

fluixos.  

Altres situacions que ens ajuden a veure els resultats: 

 Informació i seguiment dels alumnes a 1r d’ESO 

 Juntes d’avaluació 

 Reunions de seguiment amb inspecció educativa  

AVALUACIÓ 

INTERNES 

Proves Canals: 1r a 5è; Llengua catalana, 
castellana i matemàtiques. 

Proves PCL: 2n a 6è; comprensió lectora en 
diferents tipologies de textos 

Proves Binding: a 1r; nivell de lectura 

EXTERNES 

(les determina el 
Departament 

d’Ensenyament) 

Proves d’avaluació diagnostica a 3r: competències de llengua 
catalana, castellana i matemàtiques. 

Proves de competències bàsiques a 6è: competències de llengua 
catalana, castellana i anglesa, i matemàtiques. 


