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ESCOLA
DIPUTACIÓ

Una oferta variada d'activitats

extraescolars

Servei acollida: de 7:45 a 9:00 h.
i de 16:30 a 18 h.

Casal de Nadal, de Setmana
Santa i d'estiu
Colònies d'estiu primera
quinzena de juliol.

Activitats extraescolars
segons edat:

Anglès

Teatre

Iniciació musical

Guitarra

Escacs

Ioga

Ball 

Natació

Iniciaicó esportiva

Psicomotricitat

Gimnàstica rítmica

Bàsquet

Futbol

Karate

Patinatge

Les nostres instal·lacions

6 aules educació infantil amb PDI.

13 aules d'educació primària amb panells

digitals.

2 aules d'educació especial.

1 aula d'acollida.

1 biblioteca.

1 aula de creació plàstica.

1 aula de descoberta.

1 ludoteca

1 pati per alumnat P-3 i P-4.

1 pati per alumnat de P-5, 1r i 2n.

1 pista poliesportiva per 3r a 6è.

1 gimnàs amb vestidors i dutxes.

Menjador -cuina

Cuina pròpia

Ecològica i de

proximitat

Menús

equilibrats

Premi Slow food

Un equip de professionals
il·lusionats, creatius, implicats

i que vetllen per fer de cada
dia un moment únic per a

cada un dels nostres alumnes.



Plantejament educatiu
L'escola Diputació és una escola pública,
catalana i de qualitat, adaptada al món
actual.. Treballem per a una millora del
desenvolupament global de cada infant.

Projectes d'investigació a l'aula.

Creiem que l'escola és una comunitat, on la

implicació de tots i totes és imprescindible.

Comissions mixtes de treball escola- famílies

Trets d'identitat

La comunitat

educativa

Promotora de

valors

Catalana
Activa

Inclusiva

Sostenible De l'Eixample

Prioritat d'actuació de l'escola

La competència comunicativa

Tallers de llengua

oral.

L'hora del conte.

Ambients de llengua

30 ' diari de lectura

Tallers de llengua.

Projecte innovació

ILEC.

L'aprenentatge de l'anglès

Taller speaking.

Science: part

currículum medi.

Projecte e-twinning

Science fair.

Treball per projectes

Congrés de ciències.

Experimentació.

significació.

Globalitat.

Recerca-preguntes.

Millora el barri.

Reptes.

Escola Sostenible.

Treball amb comunitat.

Colònies des de P3

Viatge fi de curs de 6è a
Irlanda

Aprenentatge cooperatiu
Interacció entre iguals

Millora la comunicació

Paper actiu de l'alumnat

Prendre decisions

conjuntes

Assumir responsabilitats

Millora les habilitats

socials

L'autoestima l'escolta

activa

Competència matemàtica

Racons de matemàtiques

EI.

Tallers de matemàtiques

a EP.

Activitats manipulatives

i pràctiques de la vida

diària.

Competència digital

Panells i pissarres digitals

Tauletes.

Iniciació robòtica.

Plataforma on-line.

Competències personals

Hàbits i autonomia.

Joc i gaudir.

Fem escola tots junts.


