
Portes obertes
Curs 2018-19

Una escola que creix ...



Migdia   Al imentació saludable, de proximitat, de  
  temporada, de qualitat i  de compromís amb  
  el  medi ambient.

Equipaments curs 2018-19

2 aules de P3

2 aules de P4

2 aules de P5

Sala pol ivalent (Psico)

Espai de Bibl ioteca

Espais compar t i ts

Hor t

Pat i

L’ESCOLA
La nostra escola  va néixer amb dos grups de P3 el 
setembre de 2016. Som una escola amb una mirada 
competencial, global i tzadora i  inclusiva que trebal la 
ut i l i tzant di ferents metodologies: espais d’aprenantatge, 
projectes, anglès des de P3, hor t, gest ió de les emocions, 
intel . l igències múlt iples, etc., sempre creant un ambient 
confor table, atract iu i  motivador, respectant els di ferents 
r i tmes d’aprenentatge dels infants.

Una escola oberta i  propera a les famíl ies  amb un equip 
humà impl icat.

Horari escolar

Serveis de l’AFA

De di l luns a divendres,     de 9 a 16.30 h

Acoll ida Acol l ida matinal de 7:45 a 9 h 
  Acol l ida de tarda de 16:30 a 18 h 

Temps de
l leure educatiu

Extraescolars  P iscina, dansa, sensibi l i tzació musical i   
  anglès (més ofer ta segons demanda). 
  Horar i : de 16:30 a 18 h



PROJECTE
EDUCATIU

PROJECTE
DE CENTRE

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.

1. Pla d’acció tutorial. PAT.

2.  Espais d’aprenentatge de P3 a 6è:  
 Plaça Nova, Científic, Filar prim,  
 Art, Arquitectura, Interpretació i Jocs  
 de taula.

3.  Tallers de P4 a 6è: reptes educatius   
 amb material de caire manipulatiu.

4.  Caixes d’aprenentatge a Primària:  
 afavoreixen l’autonomia.

5.  Educació artística: Visual, plàstica i  
 música.

6.  Projectes interdisciplinars: treballar de  
 forma globalitzada.

7. Plurilingüisme: català, castellà i anglès  
 des de P3; i el francès a partir de 3r.

8. Projecte de Diversitat cultural.

9. Noves tecnologies.

10. Robòtica.

11. Biblioteca.

12. Hort.

13. Festes d’escola: Benvinguda a  l’escola,  
 Castanyada, Concert de Nadal, Sant  
 Jordi i Fi de curs.



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.

Els mestres són els professionals que 
vetllen 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.

Dates de la preinscripció
del 13 al 24 d’abril de 2018

On? A l’escola triada  
en primera opció:

Escola La Mirada
Avinguda de La Clota, 3
08174 Sant Cugat del Vallès

Tel. 937 076 770 
a8075268@xtec.cat

Horari per a preinscripcions
Matins: 9.15 a 13.30 h

Tardes: 15.15 a 17.00 h

Una escola que creix ...

http://agora.xtec.cat/esc-lamirada-santcugat/
mailto:a8075268%40xtec.cat?subject=Informaci%C3%B3%20JPO
https://twitter.com/esclamiradaSC?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fagora.xtec.cat%2Fesc-lamirada-santcugat%2F

