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Qui som? 

L’escola Torre Roja és una escola pública depenent del Departament 

d’Ensenyament. 
 

És un centre obert a tot tipus d’alumnes amb edat i capacitat per rebre 

Educació Infantil i Primària, sense discriminació per raó de sexe, raça, classe 

social, nacionalitat i/o creença i, a la vegada, es compromet a potenciar també 

aquesta mateixa actitud entre els /les alumnes. 

 

HORARI DE CLASSES 2017-18 

 

 

MATINS:    De 8:30 a 12:30 hores 

TARDES:     De 15:00 a 16:30 hores, 

                        excepte dijous que no hi ha classe per als    

                        alumnes (a la tarda). 

JUNY: la jornada intensiva serà a partir del 4 de juny. 

 
SETEMBRE: Les classes comencen normalment entre el 12 i el 15 de setembre 
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Principis lingüístics 
 

• El català, llengua vehicular.  El català, com a llengua pròpia i oficial pel 

territori, és la llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge i s’utilitza 

també en totes les actuacions del Centre, tant didàctiques, com 

administratives i de relació.   

• Competència lingüística.  L'escola proporcionarà als alumnes una adequada 

competència lingüística en català i en castellà i es garantirà el coneixement i 

l’ús bàsic de l'anglès encaminant el projecte lingüístic cap al trilingüisme. 

 

Principis ideològics 
 

Som una escola que vetlla per l’educació integral de l’alumne/a. Els nostres 

objectius són: 

 

• Autoestima: educar persones que se sentin respectades i valorades, amb una 

imatge positiva de sí mateixes. 

• Responsabilitat: promoure el coneixement d’un mateix i la reflexió sobre les 

pròpies actituds, assumint les conseqüències positives i negatives de cada 

acte.  

• Esforç: destacar en els alumnes la importància de l’esforç com a superació en 

el camí del creixement personal. 

• Esperit crític: potenciar la capacitat d’anàlisi, reflexió, discussió i decisió.  

• Creativitat: fomentar una actitud oberta a tot tipus de manifestacions 

artístiques i culturals.  

• Actitud ecològica: fomentar la curiositat i el respecte pel món que ens 

envolta, treballant la importància de respectar i conservar el medi natural. 

• Humanisme: educar en el respecte pels drets i llibertats fonamentals i en 

l’exercici de la tolerància. Formar alumnes per la pau, la cooperació i la 

solidaritat. 

• Hàbits de treball: afavorir l’adquisició d’hàbits de treball intel·lectual en 

l’alumnat, ajudant en el desenvolupament de la capacitat d’observació i recerca 

de la informació, i facilitant tècniques per a l’estudi. 
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Trets diferencials: 
 

Escola sense parets. Tot i ser una escola de dues línies, els cursos disposen 

d’un espai per a compartir activitats i projectes. 

 

Assemblea. Tots els divendres. És la reunió setmanal de TOTS els/les alumnes 

i mestres de l’escola amb una doble finalitat:                                                                                                                          

- actua com a nucli de comunicació interactiu (informacions diverses, 

conferències, actuacions...).                                                                                            

-  actua com a impulsor de l’expressió oral i l’oratòria en general, alhora que 

podem aprendre a escoltar per discernir i desenvolupar un esperit crític. 

 

La Ràdio Torre Roja. Portada per alumnes de 6è, és l’ànima de l’escola, on 

cada dia s’enceta la jornada amb un bon dia, informacions, música i també 

felicitacions. 

 

Tutories compartides. Els/les alumnes d’un mateix curs comparteixen espais i 

tutors responsables, que coordinen els projectes i activitats de tot el grup,  

alhora, es disposa d’espais diferenciats per a facilitar els grups reduïts.  

 

El projecte estrella “ EL PROJECTE SECCIÓ”.  És una franja horària de 

dues hores diàries i quatre dies a la setmana on tota l’escola treballa les 

instrumentals (llengües i matemàtiques) d’una manera sistemàtica. On les 

agrupacions d’alumnes es fan per a poder respectar els diferents ritmes 

d’aprenentatge de cadascú i amb l’objectiu d’aconseguir que tots i cadascun 

dels alumnes assoleixin les competències que els pertoquen.  

 

Anglès a partir de 3 anys. Introduïm la llengua anglesa a E.I. 3 anys, ja que 

les edats primerenques afavoreixen una millor assimilació de l’idioma.                                                                                                             

El Coneixement del Medi Natural i Social des d’Educació Infantil 5 anys fins a 

6è està seqüenciat de manera que alguns dels temes són en llengua anglesa. 

 

El Projecte artístic de l’escola. És un projecte que engloba diferents 

dimensions com a objectiu de fomentar la part creativa dels nostres alumnes.                                                                                                       

Esmercem molts esforços en el text creatiu, els tallers d’art, dansa, música, 

fotografia, en els projectes de classe, en l’Ed. Física o a l’expressió corporal 

donant molta importància al teatre, conferències, lectures... 
 

 
-  -  



5 

 

 

 

 

 

Conferències. Cada curs, tots els alumnes de l’escola, des d’EI. 3 anys fins a 

5è, es preparen una conferència que exposaran davant tots els seus companys 

de classe. Els alumnes de 6è també faran la conferència però a l’Assemblea 

General, davant de tota l’Escola. 
 

Escacs. Introduïm els escacs a Educació Infantil 5 anys, a 1r i a 2n, ja que 

considerem que és un joc/esport que ajuda al desenvolupament maduratiu i 

intel·lectual dels infants. A partir de 3r es proposa com a activitat 

extraescolar. 
 

Els projectes. Cada curs treballem un projecte general que és el que dona nom 

a les classes. Enguany ha estat el Projecte de “Els parcs Naturals”. A EI. 3, 4 i 

5 anys es treballa a partir de tres projectes, un per trimestre i, aquests, 

engloben totes les dimensions.                                                                                                                           

A tots els demés cursos emprem diferents metodologies de treball com ara els  

projectes, racons, tallers, treball individual i per grups, afavorint així el 

treball cooperatiu, com per exemple: 
 

• El tractament de les matemàtiques. A part de treballar la 

sistematització d’una part de les matemàtiques a dins del projecte 

Secció, tots els cursos tenim el projecte específic de matemàtiques 

manipulatives organitzat per racons: MAT-MAN. 
 

Recursos TIC. Hem fet una aposta per les noves tecnologies. Totes les aules 

estan equipades amb pissarres digitals. Disposem també de tauletes per a 

poder treballar en alguns tallers, matèries o projectes. El nostre principal 

objectiu és ajudar els nostres alumnes a fer un us raonable de les noves 

tecnologies. 
 

Activitats: L’escola organitza un reguitzell d’activitats que venen a 

complementar i enriquir les diferents àrees. 
 

- Concert de Nadal 

- Fira de SantaLlúcia 

- Pastorets 

- Setmana Cultural 

- Projecte Euromania 

- Projecte “El Montseny a l’escola” 

- Cantània 

- Trobada dansaire ”Fem dansa” 

- Concurs de Poesia 

- Certamen de lectura en veu alta 

- Olimpíades 

- Festa de Fi de Curs 
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Serveis 

 
• Departament psicopedagògic: equip format per psicòlegs i pedagogs que tenen la missió d’ajudar i 

orientar tant els alumnes com els pares (EAP). 

• Biblioteca 
o Biblioteca de classe des d’Educació Infantil. 

o Espai biblioteca per a potenciar la lectura a l’hora del pati. 

 

• Altres:  

Menjador. L’escola disposa de menjador escolar i cuina pròpia per a tots els alumnes de l’escola. 

Intentem educar cap a una alimentació saludable i de proximitat (introduint verdures 

ecològiques), una educació en valors i en higiene, la qual cosa també està lligada amb el projecte 

“esmorzars saludables” que fa l’escola a Educació Infantil. 

Servei d’acollida: servei de 8h. a 8:30h. i de 16:30 a 17:30 h. 

Transport escolar. És competència del Consell Comarcal (cal apuntar-se durant el mes de juny). 

 

Serveis que ofereix l’AMPA 

 

L’AMPA ofereix una sèrie d’activitats extraescolars per als alumnes. Aquestes es presenten a 

començament de curs: 

 

ACTIVITATS DIJOUS DE 15:00 A 16:30 hores  

- Tallers infantils : adreçats als alumnes d’Educació Infantil de 3 i 4 anys. Es realitzaran diferents 

activitats lúdiques que desenvoluparan les habilitats manuals dels nens/es. 

- Anglès lúdic :  per a alumnes de P3 a 2n de primària 
- Natació :  adreçada als  alumnes a partir d’educació infantil 4 anys. Es fa a l’Esportiu de Llinars del 

Vallès. 

- Taekwondo:  adreçat preferentment als alumnes de 1r, 2n, 3r, 4t i 5è. Iniciació a aquesta modalitat 

esportiva. 

- Robòtica: adreçat als alumnes de 5è i 6è 

- Ciències experimentals: adreçat als alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t 

- Tallers d’escacs:  adreçats als alumnes de 3r 6è 

- Teatre : Adreçat als alumnes de 4t, 5è i 6è 
 

ACTIVITATS de 12:30 a 13:30 hores 

-  Programa Aloha (càlcul mental) 
-  Classes de guitarra 

 

ACTIVITATS DE 16:30 A 17:30 hores 

- Tennis: adreçat preferentment als alumnes de P5 a 6è. Iniciació a aquesta modalitat esportiva. 

- Handbol: adreçat preferentment als alumnes de P4-P5 

- Patinatge artístic sobre quatre rodes: adreçat preferentment als  alumnes de 1r, 2n i 3r. Iniciació 

a aquesta modalitat esportiva. 

- Anglès: per a alumnes de 3r a 6è. 

 

NOTA: Aquestes activitats són les del curs 2017-18 i poden variar per al proper curs. 
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Per fer la preinscripció: 

 

o Cal passar per l’escola a buscar els impresos i el full d’instruccions. 

o Al taulell d’anuncis de l’escola hi ha el calendari de preinscripció i 

matriculació. 

✓ Documentació a presentar per la preinscripció (en tots els casos) 

• La sol·licitud que faciliten gratuïtament els centres és única i cal presentar-la 
al centre demanat en primer lloc.   

• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la 
filiació. 

• Original i fotocòpia del DNI del pare i de la mare, tutor/a o guardador/a  de la 
targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres. 

• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne si el té. 

• Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària individual (TSI) de l’alumne.  

 

✓ Documentació a presentar per acreditar el criteri o criteris de prioritat 

• Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent. 

• Quan el domicili habitual no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant 
o de la targeta de residència on consta el NIE: s’ha de portar el certificat de 
convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. 

• La proximitat del domicili, quan es tingui present el lloc de treball, 
s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un 
certificat emès a l'efecte per l'empresa.  

• Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que tingui 
aquesta condició, emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. S’admeten 
els certificats de discapacitat emesos per l’ Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques (ICAM) o pels organismes competents d’altres comunitats 
autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%. 

• Altres, segons el criteri o criteris. 

   

Seguiu la informació a: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 

PREINSCRIPCIÓ DEL 13 al 24 D’ABRIL 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
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L’ESCOLA LA 
FORMEM TOTS, 
ÉS IMPORTANT 

CONÈIXER BÉ EL 
FUNCIONAMENT 
I PODER DONAR 
UN COP DE MÀ. 

 

NOMÉS LES COSES 
QUE CONEIXEM 

ENS PODEN 
CAPTIVAR I 
AGRADAR. 

 

US DEMANEM LA 
VOSTRA 

COL.LABORACIÓ 
I COMPRENSIÓ. 

 


