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MÒDULS PROVISIONALS 



Mòduls curs vinent 



UBICACIÓ FUTURA 

Parcel·la d’uns 6500 metres quadrats 
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Globalitzadora Competencial Inclusiva 
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Projecte educatiu 
 

 

● afavorir el desenvolupament afectiu, social, intel· lectual i físic. 

● Educar en les emocions, la inclusió, la cohesió , la resolució i gestió de 

conflictes. 

● emprar  estratègies  diverses per a l’atenció a la diversitat. 

● Educar per a l’adquisició de les Capacitats i Competències Bàsiques. 

● treballar les intel·ligències múltiples. 

● Treballar cooperativament. 

● Treballar l’expressió oral com a instrument de comunicació. 

● Potenciar l’ús de les noves tecnologies. 

● Integrar les activitats complementàries al Currículum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projectes de centre 

1. pla d’acció tutorial. PAT 

2. treball per espais d’aprenentatge de p3 a 6è 

3. Tallers a Educació Primària 

4. educació artística: Visual plàstica i música 

5. plurilingüisme 

6. projectes interdisciplinars 

7. noves tecnologies 

8. biblioteca 

9. hort 

10.festes d’escola 

 

... Seguirem avançant i construint plegats 



 Pla d’acció tutorial 

● gestió de les emocions 

● treball cooperatiu 

● l’autoconeixement i l’autoestima 

● els sentiments i els valors 

● pedagogia sistèmica 

● pnl 

● projecte escolta’m  



ESPAIS D’APRENENTATGE 

 

 

 

Entenem el procés formatiu de l’infant com un camí de 

desenvolupament integral de l’individu, que respecta la persona, 

el seu ritme de desenvolupament i entén la importància de cada 

moment i etapa en sí mateixa.  

 

Prenem el compromís de vetllar pel benestar emocional i social 

que afavoreix el desenvolupament saludable físic i emocional. 

Plaça Nova 

Art 

Arquitectura 



Experimentació 

Filar prim 



PROJECTES INTERDISCIPLINARS 

Treballem conjuntament tota l’etapa        

d’infantil en un projecte comú, treballant 

les intel·ligències múltiples. 

● Què sabem? 

● Què volem saber? 

● Què podem fer? 

● Què hem après? 



Intel·ligències múltiples 

• Intel·ligència lingüística 

• Intel·ligència logicomatemàtica 

• Intel·ligència musical 

• Intel·ligència  espacial 

• Intel·ligència  cinestesicocorporal 

• Intel·ligència  naturista 

• Intel·ligència interpersonal 

• Intel·ligència intrapersonal 



Els tallers són uns espais de treball dirigit per potenciar 

l’aprenentatge de coneixements específics. El docent 

planteja reptes educatius que responen a les necessitats 

d’aprenentatge dels infants.  

 

Fan referència a continguts matemàtics concrets, a aspectes 

de la llengua oral i escrita (tant en català, com en 

castellà i anglès) i a continguts científics. 

TALLERS A ED. PRIMÀRIA 



NOVES TECNOLOGIES 
 

● LA INTEGRACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

SERVIRÀ COM A MITJÀ PER POTENCIAR NOVES METODOLOGIES 

D’AULA, PER ACCEDIR A NOUS MODELS D’ENSENYAMENT I 

APRENENTATGE MÉS ATRACTIUS I PEDAGÒGICS I PER 

ADAPTAR-SE ALS DIFERENTS RITMES D’APRENENTATGE DELS 

NENS I NENES. 

● ES TREBALLARÀ AMB ELS RECURSOS MÉS ADIENTS PER A 

L’APRENENTATGE DE FORMA GLOBALITZADA, AMB 

METODOLOGIES I ESTRATÈGIES ADEQUADES A CADA ETAPA 

EDUCATIVA.  

 

 

 

 

 



PLURILINGÜISME 

Conèixer i fer servir diferents llengües és una necessitat i un 

dret a la nostra societat global. 

El treball de diferents llengües a l’escola afavoreix els 

processos d’aprenentatge i l’aprenentatge d’altres llengües en 

el futur de forma eficient. 

per això som una escola plurilingüe que treballa el català 

(llengua vehicular), castellà i anglès des de p-3; i el francès a 

partir de 3r, donant gran protagonisme a l’expressió oral. 

  

 



BIBLIOTECA 

● és un espai d’aprenentatge  per al desenvolupament de les 

diferents àrees curriculars, on l’alumnat es formi com a 

persona autònoma, crítica i constructora del seu propi 

coneixement mitjançant la cerca, la investigació i el treball 

en diferents fonts d’informació. 

● és un espai que ofereix un ambient relaxat, de reflexió i 

aprenentatge. 

● és un lloc on es practica la cooperació, on es comparteix 

temps, treballs i lectures. 

● és potenciadora de l’hàbit lector. 

● és el racó de l’escola en el qual ens esperen mil i una 

històries i un munt de coneixements. 



HORT 

L’hort és un espai privilegiat per plantejar-se preguntes, 

formular hipòtesis i experimentar. Possibilita el tractament de 

problemes reals que s’originen, desenvolupen i reformulen de 

manera natural, i on viuen experiències que poden ser 

analitzades i compartides. Així mateix, és un context en el qual 

els alumnes poden gaudir del contacte amb la natura i 

aprendre a tenir-ne cura. 



EDUCACIÓ INFANTIL 

La finalitat de l'educació infantil a la nostra escola serà 

contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i 

motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració estreta 

amb vosaltres, proporcionant-los un clima i entorn de 

confiança on se sentin acollits i amb expectatives 

d'aprenentatge. 



Educació visual i plàstica 

A Educació Infantil els llenguatges visual i plàstic donen la possibilitat 

als infants de manifestar la seva capacitat creativa i comunicativa. 

Posar a l’abast materials de l’entorn perquè experimentin i desenvolupin 

amb llibertat els fonaments del llenguatge plàstic. 

Cal educar la mirada, l’apreciació artística, el plaer d’observar, les 

possibles interpretacions, la funció comunicativa de l’expressió artística. 

 

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA 



 

 

 

EDUCACIÓ MUSICAL 

 

EN L’EDUCACIÓ INFANTIL L’OBJECTIU FONAMENTAL ÉS LA 

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL. ES TRACTA DE PROPORCIONAR 

VIVÈNCIES MUSICALS POSITIVES A NIVELL DE CANÇONS, 

AUDICIONS, TREBALL AMB INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ, DANSA I 

MOVIMENT. 

A PRIMÀRIA S’INICIEN EN EL LLENGUATGE MUSICAL, CONCRETANT 

ELS ASPECTES TREBALLATS SENSORIALMENT. 



PERÍODE D’ADAPTACIÓ 

ELS INFANTS QUE INICIEN LA SEVA AVENTURA A L’ESCOLA 

NECESSITEN UN PERÍODE DE TEMPS PER TAL QUE EL NOU ENTORN, 

ELS NOUS ADULTS I ELS NOUS COMPANYS I COMPANYES 

ESDEVINGUIN CONEGUTS I, PER TANT, ELS TRANSMETIN 

SENTIMENTS DE SEGURETAT I CONFIANÇA. 

 

LES MESTRES SÓN LES PROFESSIONALS QUE VETLLARAN PER TAL 

QUE AQUEST PERÍODE SIGUI EL MÉS RELAXAT POSSIBLE, 

PROPORCIONANT TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER CREAR UN 

AMBIENT AFECTUÓS, SERÈ I CÀLID A L’AULA. 



HÀBITS D’AUTONOMIA 

● El concepte d’hàbit implica que l’individu ha après una acció i després 

l’executa adequadament, en el moment que correspon i sense que hagi 

de ser controlat externament per ningú. 

 

● Entenem per autonomia infantil la capacitat de l’infant per poder 

decidir per si sol, i resoldre les situacions diàries en què es troba, 

sense necessitat d’ajuda per part de l’adult.  

 

● El valor educatiu de les activitats d’alimentació, higiene o descans 

implica la necessitat de programar-les amb tanta cura i 

professionalitat com qualsevol altra activitat didàctica, per tal 

d’afavorir al màxim la participació de l’infant i garantir un bon 

procés d’aprenentatge i desenvolupament.  

 
 



FESTES D’ESCOLA 

● Benvinguda a l’escola 

● Castanyada 

● Concert de nadal 

● Sant Jordi 

● Fi de curs 



Benvinguda a  l’escola 

La Castanyada 

Tallers de Nadal amb famílies Concert 



COMUNICACIÓ  

ESCOLA      FAMÍLIA 

•Reunió de pares 

•Entrevistes 

•Informes  

•Ús de llibreta o agenda. 

•Documentació via mail: informacions diverses,    

comunicats, avisos,etc... 

•Blog de centre 



   Comissions mixtes 

Les comissions mixtes estan formades per mares, pares i mestres.  

 

Comissió de menjador. Aquesta comissió va triar l'empresa de temps de migdia, 

extraescolars i acollida. És reuneix cada dos mesos per fer el seguiment del que es 

fa a l'escola en aquest espai. 

Comissió de festes. Col·labora en l'organització de les diferents festes de 

l'escola. 

Comissió de biblioteca. És una comissió que busca col·laboracions externes 

per anar formant la biblioteca del centre, fent donacions. 

Comissió d'informàtica. Organitza l'espai web i tot allò que estigui 

relacionat amb l'entorn digital. 

Comissió d'hort i bricolatge. És la comissió més activa ja que diferents 

famílies, de la comissió o no, van fent aportacions d'idees per dur a terme. Munten 

mobles, arreglen joguines, planten, creen, etc. 

Comissió del logo. Han creat el logo del centre. A partir de diferents 

propostes, les famílies i les mestres van triar-lo. A més a més fan el seguiment i 

la distribució d'unes samarretes. 



SERVEIS AL CENTRE 

● servei d’acollida  

● temps de migdia 

● activitats extraescolars 

 

Gestionats per l’AFA de l’escola 



servei d’acollida 

● matinal i de tarda 

   horari matí: 8:00 a 9:00 

   horari tarda: 16:30 a 18:00 

● amb servei de monitors/es 

● quota segons demanda 

 



TEMPS DE MIGDIA 

● servei de menjador 

● p3 migdiada 



EXTRAESCOLARS 

● Sensibilització musical 

● Anglès 

● Piscina 

● Dansa 



 
 
 
“Jo no ensenyo els meus alumnes, només els proporciono les condicions en que puguin 

aprendre”           

     Albert Einstein 

“Sólo un corazón agradecido puede aprender” 
        
     Angélica Olvera 

“L’aprenentatge és experiència; tota la resta és només informació.” 

          

     Albert Einstein 

“Educar la ment sense educar el cor no és educació ” 

            

     Ernest Renan 

“L’art d’ensenyar és l’art d’ajudar a descobrir” 

            

     Mark Van Doren 

“Digues i ho oblido, ensenya’m i ho recordo, involucra’m i ho aprenc” 

            

     Benjamin Franklin 

 

 

 

 

 

  PENSAMENTS 



Com a docents i com a famílies 

hem de: 

● mirar-los 

● saber escoltar els infants 

● deixar-los que visquin experiències 

● ajudar-los sempre que calgui 

● deixar-los que s’equivoquin 

● parlar amb ells i elles 

● ser els seus guies 

● donar-los estratègies i recursos per avançar 

 
 

i… 

 

estimar-los 
 



Gràcies!!! 

Equip de mestres 

         Març 2017 



Dades d’interès 

Dates de preinscripció 

Del 23 de març fins el 4 d’abril 

Horari 

Matins: 9:15 a 13:30 

Tardes: 15:15 a 17:00 

Lloc de preinscripció.  

Avda. De la clota, 3 

Telèfon de contacte: 671573460/ 937076770 


