
 

 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Sant Josep – El Pi 
  
Avda. Josep Tarradellas i Joan, 122 
08901 L’Hospitalet de Llobregat 
Tel. 93 337 23 35     
a8042883@xtec.cat  

www.esjep.cat 

 

 

 

 

ELS NOSTRES ORIGENS 

L’Escola Sant Josep-El Pi actual és el resultat de molts anys de treball docent i de col·laboració de 

família-escola. Al llarg de 78 anys, el centre ha passat per diferents moments que han contribuït a la 

seva consolidació com a centre educatiu al barri de Sant Josep: 

● La Sala Mercuri i El Pisito (1940-1958) 

● L’ Acadèmia San José i el Parvulario El Pi (1958-1983) 

● La Cooperativa de mestres Sant Josep – El Pi (1983-1987)  

● Escola Pública Sant Josep – El Pi (1987- fins l’actualitat) 

 

COM ENS ORGANITZEM  

Som una escola d’1 línia per les etapes d’ Educació Infantil i Primària (P3 a 6è), amb un claustre 

de 15 mestres, un vetllador, un conserge i un administratiu a mitja jornada. 

El nostre horari lectiu  és de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30 hores. Al Cicle Infantil es fa entrada 

acompanyada de 9 a 9:10 durant tot el curs.  Els alumnes de P3 realitzen "Pla d'adaptació" amb horari 

especial de matins els primers dies del curs. 

Cada tutor fa una reunió de grup a inici de curs,  per comunicar les informacions rellevants de 

l’aula. A més, al llarg del curs, es fa una reunió individual, mínim, per informar del progrés dels alumnes. 

Sempre que sigui necessari, escola o família poden demanar una reunió per resoldre dubtes, trobar 

solucions.... 

 

 



 

TRETS D’IDENTITAT 

● La llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge.  

● Metodologia activa i participativa per treballar el currículum oficial de cada etapa.  

● Desenvolupament globalitzador de totes les habilitats de l'alumnat i de les seves competències. 

● Valors que promouen la convivència, l’autonomia personal per tal de fer els nostres alumnes 

competents socialment. 

● L’educació dels alumnes entesa a tres bandes: família, alumnes i escola. On totes tres tenen drets i 

deures. 

● La socialització dels recursos del  centre per garantir que tots els alumnes participen de totes les 

activitats ( lectives i complementàries). 

● Festes d’escola obertes a les famílies. 

● Foment de la interacció i la participació amb entitats del barri i la ciutat: “Projecte Tàndem Teatre” 

amb la companyia Plàudite, Auditori Barradas, Biblioteca Tecla Sala, Piscina Municipal, CAP Sant 

Josep, Guàrdia Urbana, Centre de Recursos Pedagògics de l’Hospitalet (CRP), Equip 

d’Assessorament Pedagògic (EAP), Serveis Socials, Fundació Probitas, Instituts de la Zona 

Educativa. 

 

METODOLOGIA  

Per tal de garantir els aprenentatges, l’escola planteja una metodologia basada en l’ús de diferents 

recursos materials, personals i organitzatius segons les necessitats. 

● Treball per Projectes a tots els nivells educatius, partint de l’àmbit de  Coneixement del Medi i 

treballant de manera transversal els diferents àmbits de coneixement que marca el  currículum. 

 

● Dinamització d’agrupaments: individual, en parelles, en grup, tallers internivell a l’Educació 

Primària, racons a Educació Infantil i Primària, ambients internivells a Educació Infantil, 

desdoblaments a tots els nivells, mestres de suport a l’aula a les àrees estructurals, lectura 

intercicle Padrins lectors ( alumnes de 6è i 2n) i suport individual a la lectura amb mestre de 

reforç,  suport a la conversa en llengua anglesa, “Sharing to Learn” amb alumnes i ex-alumnes 

del centre (cicle mitjà i 4t ESO), desdoblament per treballar la llengua anglesa des de P4.  

● Ús dels diferents espais del centre: biblioteca escolar dins i fora d’horari lectiu, hort escolar, 

aula de ciències, ludoteca, sala TIC, gimnàs/psicomotricitat, aula d’anglès, aula de música, aula 

de plàstica, aula de llum, pati com un espai més d’aprenentatge. 

● Diversitat de recursos materials: agendes, llibreta d’escriptura lliure al Cicle Inicial, llibre de 

text com a eina de consulta, material joc simbòlic, jocs de taula, material didàctic, materials 

manipulatius pels àmbits de llengua, matemàtiques i ciències naturals... 

● Recursos tecnològics: pissarres digitals o projectors a totes les aules, aula de TIC, tablets d’ús 

pels alumnes, ordinadors portàtils, aula de ciències amb ordinadors, lupes binoculars i 

microscopis per treballar l’àmbit de coneixement del medi. 



 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I FESTES D’ESCOLA 

Són aquelles activitats que complementen el treball lectiu en un àmbit més vivencial i que formen 

part del Projecte Educatiu de Centre com activitats amb caràcter curricular. 

 EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

SORTIDES 

Representacions teatrals, 

concerts, tallers, visites 

culturals, sortides 

coneixement de l’entorn 

proper... 

Representacions teatrals en 

diferents llengües, concerts, 

tallers, Cantània, Musiquetes, 

Tabalada, activitats 

esportives, visites culturals... 

COLÒNIES 

Des de P3: 

2 dies/1 nit 

Cicle Inicial 3 dies / 2 nits 

Cicle Mitjà 3 dies / 2 nits  

Cicle Superior 4 dies / 3 nits 

ACTIVITAT AQUÀTICA 

P3 a partir del gener 

P4 i P5 tot el curs 1 cop per 

setmana 

 

Cicle Inicial tot el curs / 1 cop 

per setmana. 

Cicle Mitjà 1 trimestre per curs 

/ 1 cop per setmana 

 

Les  Festes d’escola són obertes a les famílies amb la col·laboració necessària de l’AFA: 

Castanyada, Concert de Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi i Festa Final de curs. Normalment, s’ofereix 

berenar per a famílies i alumnes del centre. 

 

SOCIALITZACIÓ DELS RECURSOS 

L’escola parteix del concepte de la socialització dels recursos com eina per aconseguir que 

tots els nostres i totes les nostres alumnes puguin realitzar el total de les activitats programades al llarg 

de curs escolar. L’AFA és un dels pilars per poder portar a terme aquest Projecte Socialitzat, per això és 

imprescindible ser soci d’aquesta mateixa ( mireu full “PAGAMENTS CURS 2019-20”). 

 

 



 

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES (AFA) 

La implicació i col·laboració de les famílies és bàsica pel bon funcionament de la nostra escola. 

Així, la relació Escola-AFA és constant, ja que és un element imprescindible de la nostra comunitat 

educativa. S’organitza per comissions pròpies i col·labora i planifica activitats pels alumnes i les famílies 

( menjador, socialització, extraescolars, econòmica, festes d’escola, solidària...). A més, promou 

l’organització xerrades i formacions per les famílies del centre. La quota de soci de l’AFA és de 22€ 

anuals per família que es factura al mes de juliol amb la Socialització. 

 

SERVEIS AFA - ESCOLA (tots els preus estan subjectes a la revisió pertinent cada inici de curs). 

Temps de migdia - Menjador Escolar 

El Servei de Menjador està  gestionat per l’empresa Tots a Taula. L'escola disposa de cuina pròpia al 

centre on s'elabora el menjar diàriament. A banda dels hàbits i l'autonomia, també es treballa per oferir 

una dinamització del temps de migdia que sigui de qualitat. 

Preu curs 19-20:  Usuari Fixe: 6,20€      Usuari esporàdic: 6,90€ 

Servei d’Acollida 

L'AFA ofereix Servei d'acollida Matí ( 8-9h) i Tarda (16:30-17:30h), sempre que hi hagi suficient 

demanda, també gestionat per l’empresa Tots a Taula. 

PREU ACOLLIDA MENSUAL 

 1 DIA SETMANAL 
2 DIES 

SETMANALS 
3 DIES 

SETMANALS 
4 DIES 

SETMANALS 
5 DIES 

SETMANALS 

NEN/A GERMÀ/NA NEN/A GERMÀ/NA NEN/A GERMÀ/NA NEN/A GERMÀ/NA NEN/A GERMÀ/NA 

MATÍ 9€ 8€ 16€ 14€ 22€ 18€ 25€ 23€ 28€ 26€ 

TARDA 11€ 9€ 20€ 16€ 26€ 23€ 30€ 27€ 34€ 31€ 

ESPORÀDIC 6€ alumne (matí o tarda) 

 

 

Activitats Extraescolars  

Cada inici de curs es fan diverses propostes per alumnes i famílies. En funció de la demanda se'n fan 

unes o altres. La gestió és a càrrec de l’AFA a través de la comissió d’activitats extraescolars. 
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PAGAMENTS AL LLARG DEL CURS ESCOLAR 

Per poder entendre els pagaments del curs, cal saber que l’escola parteix del concepte de la 

socialització dels recursos com eina per aconseguir que tots els nostres i totes les nostres alumnes 

puguin realitzar el total de les activitats programades al llarg del curs escolar.  El centre entén com a 

socialització dels recursos el fet de pagar entre tots els alumnes totes les despeses del curs . Així, es 

fan dos tipus de pagaments: 

A. Quota mensual de setembre a juny, que s’extreu de: 

1. Calcular el total de despeses del centre per un curs escolar ( material fungible, activitats 

complementàries, sortides, colònies, activitat aquàtica...). 

2.  Dividir el total de la despesa del curs entre el nombre total d’alumnes. 

3. La quantitat per alumne es divideix entre 10 mesos.  

B. Un pagament anual en concepte de PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE MATERIALS I 

LLIBRES, per sufragar les despeses en concepte de material didàctic, recursos tecnològics, llibres, 

agendes....És un projecte que implica ser soci de l’AFA, ja que participa de totes les activitats, 

festes, col·labora en la gestió diària del centre, del servei de menjador.... Totes les famílies són 

sòcies de l’AFA. La quota es paga per família, independent del nombre de germans o germanes. 

 CURS 20-21  
( SETEMBRE 

A 
DESEMBRE) 

CURS 20-21  
( GENER A JUNY) 

JULIOL 

QUOTA MENSUAL 
( es revisa cada gener, ja que el 
Departament ens fa funcionar per any 
natural, no per curs escolar. Inclou 
material fungible, sortides, colònies, 
natació, festes d’escola....). 

 
 

42,00€ 

 
 

42,00€ 
( pendent de revisió al 
gener en Consell 
Escolar) 

 

SOCIALITZACIÓ+AFA 
(inclou renovació material didàctic, 
llibres, agendes, recursos tecnològics....) 

  1 fill:  102€ ( 80 + 22) 
2 fills: 182 € (160+22) 
3 fills: 262 € (240+22) 
(80€ socialització de 
materials per alumne + 22€ 
euros quota AFA) 

 

IMPORTANT: amb el pagament d’aquestes quotes, els alumnes tenen dret a tenir tot el material necessari 

per la classe ( colors, retoladors, fulls, llibretes, llapis, goma, compàs, regles, fotocòpies, recursos 

tecnològics….), així com a participar a totes les sortides, colònies, natació i altres activitats que organitza 

el centre.  A partir de 3r, els i les alumnes han de portar un estoig i una carpeta classificadora. Els 

pagaments estan domiciliats, l’escola s’encarrega de tota la gestió. 


