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Tfn. 977 15 92 56 
http://agora.xtec.cat/escelscossetans 

Els 
Cossetans 

Horari 
9 :15h i 15 :15h 

Altres serveis 
- Menjador escolar amb cuina pròpia 

- Acollida matinal 

- Activitats extraescolars 

- Transport de matí i tarda  

(Ajuntament – Consell Comarcal) 
 

Participació en activitats i 

projectes  externs 
 

- Festival de Teatre del Baix Penedès 

- Certamen de Lectura en Veu Alta 

- Cantània 

-Recollida de taps 

*PRIMER PREMI al MOBILE LEARNING AWARDS  (Mobile 

World Congress) 2015 – 2016 com a Escoles Innovadores 

en l’Aplicació de Tecnologies Digitals 

*Participació en les conferències ARA ÉS DEMÀ 2017 

(Departament d’Ensenyament) 

Cuidem el medi 
A la nostra escola realitzem activitats de 
reciclatge de residus, reutilització de 
materials, reducció en el consum 
d’embolcalls, treball a l’hort, dia de la fruita, 
estalvi d’energia... 
Tenim els delegats verds a cada classe. 

Metodologia  
- Metodologia activa i significativa basada en els interessos dels alumnes, fomentant la 

cooperació i col·laboració entre iguals, mitjançant llibres de text, ús de les tecnologies i 

activitats manipulatives. 

- Tallers intercicle setmanals INFANTIL mitjançant joc simbòlic, tècniques plàstiques, 

psicomotricitat, disfresses... que permeten desenvolupar les possibilitats d’expressió, 

autonomia, creativitat i relació entre alumnes PRIMÀRIA tallers experimentals de 

llengua, matemàtiques, medi i tecnologia. 

- Racons de treball fomentant la interacció entre iguals en grup reduït a través d’activitats 

més manipulatives i experimentals (infantil) 

-Projecte inerdisciplinari (tots els grups entorn a la temàtica del projecte de l’escola i 

infantil, també, el nom de la classe) 

-Atenció a la diversitat (desdoblaments, reforços, Educació Especial, Suport Educatiu 

Personalitzat i grups reduïts) 

-30 minuts de lectura diària (infantil consciència fonològica) (primària : padrins de lectura 

entre alumnes de diferents cicles, lectura expressiva, lectura individual…) 

- Colònies  a final de cicle (P5, 2n, 4t i 6è) 
 

 



 

 

PROJECTES DE L’ESCOLA Volem créixer amb vosaltres. 

 

 

PLA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA (PIL) 

Objectiu 

Millorar l’expressió oral en català de l’alumnat. 

Com es treballa ? 

- Protagonista (Infantil) 

- Joc simbòlic (Infantil) 

- A mi m’agrada… (C Inicial) 

- Vull parlar de… (C Mitjà) 

- Conta – contes (C Superior) 

- Teatre (C Superior) 

 

PLA D’IMPULS A LA LECTURA (ILEC) 

Objectiu 

Motivar i fomentar l’alumnat vers la lectura millorant 
també la seva comprensió 

Com es treballa ? 

- Padrins de lectura 

- 30 minuts de lectura 

- Tallers de Lectura 

PROJECTE DE LLENGÜES ESTRANGERES 
(PELE) 

Objectiu 

Impulsar l’aprenentatge de l’anglès com a 
llengua estrangera donant gran importància al 

treball oral.  

Com es treballa ? 

Grups reduïts de conversa en anglès a Educació 
Primària mitjançant exposicions i projectes. 

 

PROJECTE D’EDUCACIÓ EMOCIONAL 

Objectiu 

Donar eines als nens i nenes per a reconèixer les 
emocions que senten i dotar-los de recursos per 
gestionar-los, millorant així la seva autoestima, 

el seu autoconeixement i empatia i també la seva 
convivència en societat. 

Com es treballa? 

Activitats dirigides en les sessions dedicades a 
aquest fi i també de manera interdisciplinar en 

totes les activitats escolars. 

 

 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

Tutories, per telèfon i també 

mitjançant l’aplicació BYNAPP 

 

PROJECTE DE BIBLIOTECA 

Objectiu 

Apropar i promocionar l’ús de la biblioteca, fomentant  

així l’hàbit lector i també el gust per la lectura. 

Com es treballa? 

- - - Maletes viatgeres (Infantil) 

- L’hora del conte (Infantil) 

- Cromocontes (Infantil) 

- Servei de préstec (Primària) 

- Hora de biblioteca (tota l’escola) 

- Bibliopati (Primària) 

 

NOVES TECNOLOGIES 

Objectiu 

Fomentar l’ús de les noves tecnologies per crear 
continguts d’aprenentatges i fer-los més 

significatius i útils en els nous temps. També es 

fomenta: el treball en equip, la competència 

lingüística, l’audiovisual i la creativitat. 

Com es treballa? 

- Infopati (CM i CS) 

- Biblioteca digital 

-Tallers i impressió a 3D 

- Blocs (col·laboratiu, de classe, de centre i AMPA) 

 

TIMBRE MUSICAL 

Objectiu 

Ampliar la diversitat de la cultura musical i d’estils. 

Com es treballa?  A proposta dels membres de la comunitat educativa, es treballen cantants i grups 
amb els alumnes. Aquests són el referent a les entrades i sortides del centre. 

 


