
 

 

        

 

 



                      

 

L’ESCOLA PÚBLICA A MANLLEU ÉS GARANTIA DE QUALITAT 
 

Les escoles i instituts públics de Manlleu compartim un mateix projecte 

pedagògic, metodologies i principis educatius conjunts: des de la col·laboració 

amb les famílies, la convivència, el respecte als drets humans i els valors 

democràtics, l’esforç i la responsabilitat, l’autonomia personal i el treball 

cooperatiu, ... els centres públics proposem un pla de formació que permeti a 

l’alumnat el seu ple desenvolupament com a individus i ciutadans de la societat 

del segle XXI. 

Des de ja fa uns quants anys, els mestres de les escoles públiques de Primària 

i els professors dels instituts públics de Secundària de Manlleu es reuneixen 

diverses vegades durant el curs escolar per tractar conjuntament temes 

relacionats amb l’educació del seu alumnat, des de la manera de treballar els 

hàbits de treball fins als deures que cal fer a l’estiu o la planificació de les 

activitats i les sortides que es programen per a cada etapa educativa. 

A més d’aquest butlletí, a través de les pàgines web i dels blogs de cada 

centre, trobareu més informació sobre les diferents ofertes educatives, de les 

activitats i novetats de cadascun dels centres. 

 

Jornades de portes obertes 

Dimarts 4 març: Escola Quatre Vents     

Dimecres 5 març: Escola Pompeu Fabra                        

Dijous 6 març:   Escola Puig-Agut   
 
Dissabte 7 de març: Secció d’Institut La Teuleria sessions informatives a les 
10h i a les 12h. 
 
Dissabte 7 de març: Institut Antoni Pous i Argila sessions informatives a les 10h 
i a les 12h. 
             
  



 

La lectura com a estratègica per la millora de l'èxit escolar de tots els 

alumnes. 

El treball sobre la lectura i 

l’hàbit lector que estem portant 

a terme té com a objectius 

generals: 

-    Millorar la competència 

lectora per augmentar el 

rendiment acadèmic de tots els 

alumnes i afavorir així l'èxit 

educatiu. 

 - Ajudar els nens i nenes a esdevenir  aprenents autònoms  amb capacitat per 

accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura l'eina per a 

l'aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum. 

 - Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint. 

Actuacions que portem a terme que ens ajuden a aconseguir aquests objectius: 

Espais actius de lectura, on a més de la importància de la descodificació, té un 

paper rellevant l’activació de coneixements previs, la 

formulació d’hipòtesis, fer inferències, resumir i 

recapitular, fer-se preguntes, potenciar l’esperit 

crític,… 

Activitats on no 

només els mestres 

són model de 

lectura, sinó pares 

i mares, voluntaris, 

i fins i tot els 

mateixos alumnes: 

marató de contes per Sant Jordi, suport 

individual de lectura, contacontes, padrins de lectura (alumnes de CS),… 

Participació dels alumnes en activitats del Departament d’Ensenyament: 

Concurs de Lectura en Veu alta, Jocs Florals de Catalunya,… 



Activitat de teatre dels alumnes de cicle superior i de petites representacions en 

anglès a cicle mitjà. 

A més a més, aquest curs els alumnes de 4t faran un de recitació poètica amb 

escenografia  a partir de la música del Carnaval dels Animals de Saint Saëns.  

 

AULA D’INFORMÀTICA D’EDUCACIÓ INFANTIL PIONERA A LA 

COMARCA 

Aquest curs s’ha muntat l’aula d’informàtica 

d’Educació Infantil a partir de la instal·lació de 

terminals lleugers Raspberry-LTSP-Linkat. S’ha 

partit des de l’arrel del programari lliure que es 

troba ben documentat a la xarxa. 

Els terminals lleugers són ordinadors o petites 

plaques computadores que treballen en 

connexió amb el servidor de terminals, que és 

qui realitza la majoria de les tasques. 

S’ha utilitzat la placa computadora la Raspberry Pi com a terminal dins d'un 

entorn LTSP (Linux Terminal Server Project)  

La Raspberry pi no disposa de cap programari instal·lat i accedeix al servidor a 

través de la xarxa que li proporciona el sistema operatiu necessari per executar 

els programes. 

Aquesta opció abarateix el preu dels equipaments, i cost zero en llicències, 

donat que tot és programari lliure.  No hi ha problemes de virus, l’execució de 

programes és més ràpida i és més fàcil la gestió i el manteniment. A més a 

més, els terminals lleugers suposen un important estalvi energètic.  

Aquest projecte ha estat gràcies a la col·laboració d’un pare i un mestre de 

l’escola, que hi han destinat temps, experiència i il·lusió. 

 
 
 
 
 
 
 
Per més informació: 
http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikili

nkat/index.php/P%C3%A0gina_principal

http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/P%C3%A0gina_principal
http://linkat.xtec.cat/portal_linkat/wikilinkat/index.php/P%C3%A0gina_principal


Obrim l’escola: Diferents activitats de l’escola  Puig-Agut 

 

 

Aquesta és la web de l’escola. 

http://www.xtec.cat/ceip-puig-agut-

manlleu/ 

 

 

 

Educació infantil: 

 

http://blocs.xte

c.cat/puigaguti

nfantil/?page_i

d=557 

Projecte: Va de llengua 

 
Els més petits de l’escola també fem teatre. Aquest any hem fet a la classe 

en TABALET. Entreu i mireu. 

 

Cicle inicial: 

 

http://blocs.xtec.cat/ciclei/ 

Una activitat que potencia l’escola des 

d’educació infantil fins a Cicle superior 

és la visita a la biblioteca de Manlleu. La 

finalitat d’aquesta visita és potenciar la 

lectura. 

Una activitat que potencia l’escola des d’educació infantil fins a Cicle 

superior és la visita a la biblioteca de Manlleu. 

 

http://www.xtec.cat/ceip-puig-agut-manlleu/
http://www.xtec.cat/ceip-puig-agut-manlleu/
http://blocs.xtec.cat/puigagutinfantil/?page_id=557
http://blocs.xtec.cat/puigagutinfantil/?page_id=557
http://blocs.xtec.cat/puigagutinfantil/?page_id=557
http://blocs.xtec.cat/puigagutinfantil/?page_id=557
http://blocs.xtec.cat/ciclei/
http://www.xtec.cat/ceip-puig-agut-manlleu/
http://blocs.xtec.cat/puigagutinfantil/?page_id=557
http://blocs.xtec.cat/ciclei/


Cicle mitjà: 

 

 

https://vimeo.com/11

2904510 

Com cada any, hem 

participat en el taller de 

Curtmetratges. 

 

 

Cicle superior: 

 

 

http://blocs.xtec.cat/puigagutsuperior

/category/presentacio/ 

Treball d’expressió oral, sortides escolars ... 

 

 

 

 

Ràdio Puig-Agut 

 

 

http://blocs.xtec.cat/radiopuigagut/ 

Cada trimestre fem un programa de ràdio. 

Expliquem contes, rodolins, notícies...  

https://vimeo.com/112904510
https://vimeo.com/112904510
http://blocs.xtec.cat/puigagutsuperior/category/presentacio/
http://blocs.xtec.cat/puigagutsuperior/category/presentacio/
http://blocs.xtec.cat/radiopuigagut/
https://vimeo.com/112904510
http://blocs.xtec.cat/puigagutsuperior/category/presentacio/
http://blocs.xtec.cat/radiopuigagut/


 

Des que es va inaugurar l’edifici de 

l’escola, sempre s’ha intentat donar-li un 

altre ús a les instal·lacions a les hores de 

pati, oferint als alumnes diferents 

competicions.  

Veient que aquesta idea agrada entre 

l’alumnat i es va consolidant de mica en 

mica, fa un parell d’anys que hem 

establert diferents competicions a l’hora 

de pati, que van variant segons el curs, el 

trimestre i la climatologia. Entre les competicions que s’ofereixen tenim futbol, 

basquet, voleibol i escacs.  

Des de l’àrea d’Ed. Física creiem que és una bona manera de dinamitzar les 

hores de pati, d’aprendre jocs nous, de crear noves cohesions de grup, 

relacions socials i de fomentar valors esportius. 

Atentament, Mestres d’Ed. Física, Escola Quatre Vents 

Estructura de salzes al pati d’Educació Infantil 

Aquest any, al pati d’Educació Infantil s’hi ha introduït un nou element: una 

estructura de salzes en forma de serpent perquè els nostres alumnes puguin 

jugar a les cabanes, a amagar-se, a passar pel túnel... i gaudir d’un espai 

natural que fomenta l’activitat 

psicomotriu i la imaginació. A més, 

ofereix la possibilitat de reconèixer el 

canvi d’estacions, passant de 

l’estructura nua que deixa traspassar 

el sol a l’hivern fins a l’ombra d’estiu 

quan ja han brotat i tot és ple de 

fulles. En breu, aquest túnel esclatarà 

de verd amb l’arribada de la 

primavera, donant un altre color al 

nostre pati. 

 

 

  



LES MATEMÀTIQUES A 3r 

Aquest curs els nens i nenes de 3r segueixen 

la mateixa metodologia de matemàtiques que 

els cursos passats. 

A part de continuar treballant la suma i la resta, 

introduïm la multiplicació i la divisió amb 

diferents estratègies, i tenint en compte les 

propietats d’aquestes operacions. 

Perquè tot això sigui significatiu treballem amb 

problemes relacionats amb les situacions reals que es poden trobar els nens i 

les nenes d’aquesta etapa. 

Totes aquestes estratègies ens serveixen perquè els nens siguin capaços de 

calcular mentalment de forma ràpida i eficaç. 

                                                                          

 

 

 

 

 

Noves tecnologies a l’escola Quatre Vents 

Aquest any l’escola Quatre Vents ha fet una gran inversió en equipaments 

informàtics, per tal d’adaptar-se als canvis que ens imposen les noves 

tecnologies. S’ha dotat l’aula d’informàtica amb 26 ordinadors nous juntament 

amb l’últim sistema operatiu de Microsoft. Aquesta dotació afegida a l’arribada 

enguany de la fibra òptica, ha permès 

obtenir un flux de treball àgil i eficaç. 

Un altre canvi que cal destacar és 

l’adquisició de 3 pissarres digitals per 

dotar a més aules de l’escola. 

Totes aquestes millores fan que els 

nostres alumnes puguin disposar de 

l’última tecnologia en hardware i 

software i seguir evolucionant en el seu 

alfabetisme digital. 



Ja fa uns quants anys que a Cicle Superior es treballa i es porta a terme una 

obra de teatre per a cada nivell. 

L’escola disposa d’un gran espai equipat amb escenari, on els nens poden 

escenificar l’obra i tant el públic de l’escola com el públic de les famílies en 

poden gaudir. 

L’AMPA ens ofereix una monitora que està especialitzada en estudis de 

Dramatització. Aquesta professional dirigeix tot el treball per l’elaboració del 

text de l’obra i la seva posada en escena, i orienta també en tots els aspectes 

d’escenografia, vestuari, etc…   

A través de les obres de teatre es realitza un treball molt important en expressió 

oral i expressió corporal, a l’hora que fomenta la cohesió de grup, el treball en 

equip i els valors de convivència i de respecte. 

 

 

 

 

  



 
 

EN UN ENTORN ENVEJABLE 

La Teuleria es troba enmig d’un entorn molt ric en 

oportunitats d’aprenentatge: 

L’Arborètum: Espai ideal per a l’estudi del medi 

natural i les diferents espècies que hi habiten, tant 

vegetals com animals.  

Des de l’aula estant es poden observar els canvis 

de la vegetació al llarg de l’any, algun martinet o 

bernat pescaire despistat a pocs metres de les 

finestres, gripaus i granotes encantats de visitar el 

pati, ... i sortint de l’aula es pot aprofundir en el 

coneixement d’altres conceptes del medi natural, 

reconeixement d’espècies i estructures vegetals, 

l’acció de la humanitat en l’entorn, etc. 

El riu Ter: LA Teuleria es troba a pocs minuts del riu Ter en el seu tram més 

aprofitat des de fa molts anys i fins ara. Segueix essent un dels motors de 

l’economia de Manlleu. El canal i les turbines, les antigues fàbriques, les 

indústries actuals, els horts, el rentador, el passeig i el Museu del Ter, ... sovint 

són visitats pels nostres alumnes per fer aprenentatges “in situ”.  

 



TREBALL COOPERATIU I  PER PROJECTES 

Periòdicament, els nostres alumnes 

realitzen projectes on es treballen totes 

les àrees de manera interdisciplinar. 

Cal fer un treball on es combina la 

recerca d’informació, la recollida de 

dades, la investigació o la creació 

artística. Amb tot el recollit s’elabora un 

producte especial, que tant pot ser un 

curtmetratge, una revista digital o un 

estudi sobre algun aspecte interessant 

de Manlleu. Sovint els projectes estan 

relacionats amb l’Aprenentatge-Servei. 

 Així, a més de desenvolupar habilitats de 

cooperació, d’ajuda mútua, d’entesa i de 

compromís amb el grup, també adquireixen 

actituds de compromís amb la societat més 

propera. 

 

SEGUIM AMPLIANT ELS EQUIPAMENTS I ELS RECURSOS 

 

 

De mica en mica s’han anat aconseguint els 

mitjans necessaris per realitzar el procés 

d’ensenyament-aprenentatge amb garanties 

d’èxit.  

El context socioeconòmic que ens ha tocat viure implica que haguem 

d’optimitzar les instal·lacions i els equipaments que de mica en  mica van 

omplint el centre. S’ha augmentat l’equipament informàtic i les pissarres digitals 

per treballar els alumnes, l’utillatge del laboratori, les eines de tecnologia, el 

material de visual i plàstica o esportiu, la biblioteca de cada aula …   



Constantment lluitem per millorar i oferir el millor al nostre alumnat, no perdent 

de vista que el principal recurs del centre és la seva gent i la il·lusió de tota la 

comunitat educativa. 

 

CONNECTATS AMB LA CULTURA I LA SOCIETAT  

Les sortides i activitats que es 

fan al llarg del curs es veuen 

com una oportunitat educativa 

més.  

Conèixer en directe el 

funcionament de la ràdio o la 

televisió, visitar monuments 

del patrimoni cultural, o veure 

la cadena de producció d’una 

empresa fan que els 

aprenentatges s’assoleixin i 

s’integrin millor. 

I quan hi ha l’oportunitat, són les entitats o els personatges que visiten el nostre 

centre: escriptors, músics, artistes diversos ... deixen als alumnes un record 

inoblidable. 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

Segell de Qualitat Europeu 

eTwinning és una plataforma 
d'aprenentatge – fundada e 2005 - que 
fomenta la col·laboració entre centres 
europeus. El professorat registrat en 
aquesta plataforma pot associar-se amb 
altres centres per treballar en projectes 
comuns (Twinspace). 

En el projecte ETT Comenius, portat a 
terme entre el 2012 i el 2014, es va 
utilitzar eTwinning com a plataforma de 
comunicació entre els centres.  

Aquesta feina va ser reconeguda amb un Segell de Qualitat Nacional i 
posteriorment amb un Segell de Qualitat Europeu. Tots els productes d'aquest 
projecte es troben en aquest enllaç de Twinspace. 

Enguany també es participa en un projecte eTwinning en un projecte de francès 
de 3r d'ESO i també s'utilitza la plataforma en l'intercanvi que es fa amb 
Overpelt a primer de Batxillerat. 
 

Nou Bloc de la Biblioteca 

 

Aquest curs dins el projecte Biblioteca Puntedu estrenem un nou espai virtual 

per comunicar les novetats, activitats, recursos o qualsevol notícia relacionada 

amb la biblioteca del nostre institut.  

http://insantonipousbiblioteca.blogspot.com.es/ 

http://www.etwinning.es/
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p85498/welcome
http://twinspace.etwinning.net/799/home
http://twinspace.etwinning.net/799/home
http://twinspace.etwinning.net/799/home
http://twinspace.etwinning.net/799/home
http://twinspace.etwinning.net/933/home
http://twinspace.etwinning.net/933/home
http://insantonipousbiblioteca.blogspot.com.es/


Viatje a Mojacar  

Els alumnes del CFGS d'Atenció a Persones en Situació de Dependència de 

l'INS Antoni Pous, per segon any consecutiu marxen a Mojácar del 3 al 8 de 

Maig amb l'objectiu de participar en un curs formatiu organitzat per la 

Universitat de Granada. Aquest any el curs tractarà sobre «L'orientació 

sanitària i recolzament a cuidadors informals de la gent gran». Valorem molt 

positivament la participació en aquesta activitat, on, apart de la qualitat de la 

formació rebuda, permet un espai de trobada amb altres estudiants i docents 

del mateix àmbit, afavoreix la visió d'altres realitats i potencia la cohesió de 

grup.  

Projecte d'intercanvi amb AVENIR 

"Aquest curs 

alumnat i professorat 

de Cicles Formatius 

de Grau Superior de 

l'Institut Antoni Pous 

(del CFGS 

d'Integració Social i 

del CFGS 

d'Educació Infantil) 

participem d'un 

projecte d'intercanvi 

d’experiències, 

tècniques i 

coneixements amb 

una entitat local del 

Regne del Marroc 

coneguda com a AVENIR. Està ubicada a Fez (Marroc) tot i que es considera 

d'àmbit estatal. Aquesta entitat treballa en l’àmbit del desenvolupament i la 

integració social. La seva tasca es centra en aportar eines i coneixements a 

diferents centres socials (casa d'acollida a dones maltractades, centres 

residencials de menors orfes, etc....). Com a part del projecte FES-SI, 

organitzat per l’entitat, els nostres alumnes faran una estada d'una setmana a 

la ciutat de Fez. Durant aquesta estada visitaran diversos centres que els 

permetrà parlar amb professionals, conèixer de primera mà els serveis i la 

població, i inclús, aportar alguna petita activitat de collita pròpia. Esperem que 

aquesta experiència ajudi a completar la formació professional i humana del 

nostre alumnat i ens aporti a tots plegats un vivència digne de repetir els 

propers cursos". 


