
ESCOLA
SA FORCANERA
Avinguda de la Pau, 31
17300 BLANES
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e-mail: b7008254@xtec.cat

Horari secretaria del centre
De dilluns a divendres:
De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.00 h

Què fem?
• Introduïm l’anglès des d’Educació 

infantil (P3)
• Fomentem la lectura. Padrins lectors
• Experimentem amb la ciència
• Cuidem de l’hort de l’escola
• Treballem l’expressió oral des

d’Educació Infantil
• Fomentem el treball per racons

manipulatius a l’àrea de llengua i 
matemàtiques

• Integrem les noves tecnologies a l’aula
• Som Centre examinador de Cambridge
• Fem sortides i anem de colònies
• Fem una sessió de l’àrea de visual i

plàstica en llengua anglesa a partir de 4t
• Potenciem els desdoblaments a les

àrees instrumentals per tal de treballar 
en grups reduïts

• Som un centre solidari
• Celebrem festes populars (Castanyada,

Nadal, Carnaval...)
• Participem en el certamen de lectura

en veu alta.



Instal . lacions
• Aules d’Educació infantil i primària amb

pissarres digitals
• Biblioteca
• Gimnàs (aula polivalent)
• Pista poliesportiva
• Aula de música
• Aula d’informàtica
• Aula de ciències
• Aula d’anglès
• Aula de psicomotricitat
• Patis 
• Hort
• Menjador amb cuina pròpia
• Zona de joc simbòlic

Ampa
L’Associació de mares i pares d’alumnes  
col·labora amb l’escola. És important la 
vostra implicació pel bon funcionament 
del centre. L’escola som tots.

Serveis
• Acollida al matí i a la tarda (organitzat

per l’AMPA)
• Activitats extraescolars organitzades

per l’AMPA
• Servei de menjador
• Atenció de l’EAP

Trets d’identitat
• Som una escola pública, catalana, vincu-

lada a l’entorn social i oberta a la comu-
nitat educativa.

• La nostra Escola té com a objectiu fona-
mental la formació integral de tot l’alum-
nat per tal que desenvolupi al màxim 
les seves capacitats perquè esdevinguin 
persones competencials, responsables, 
compromeses i actives.

• Una escola inclusiva de tots i per a tots, 
oberta al canvis, que compta amb la im-
plicació i dedicació de  tota la comunitat 
educativa per aconseguir les seves fites 
educatives i per crear un bon ambient 
acollidor. 


