
 APRENENTATGE DE LES LLENGÜES 

ATENCIÓ  A  LA  DIVERSITAT 

APRENENTATGE 

DE LES MATEMÀTIQUES 

    ENTENEM L’EDUCACIÓ 
COM UN PROCÈS INTEGRAL 

 

Continguts curriculars: aprenentatge vivencial a 

partir de metodologies competencials i el treball per 

projectes. 

 

Educació emocional: 

el nostre pla de 

convivència dóna als 

infants habilitats 

socials, valors i 

normes que possibiliten 

un bon clima relacional i de treball. 

 

 

Educació ambiental: som escola verda i 

promovem hàbits saludables i actituds 

respectuoses amb 

el medi ambient. 

 
 

Educació  física, esportiva i 

per a la salut: activitats de pati, 

a l’aula de psicomotricitat, 

pavelló escolar i piscina 

municipal amb accés directe des del centre. 

 
Educació artística, musical i cultural:  

danses tradicionals catalanes, plàstica 

d’autors, grafisme creatiu, concerts i 

danses, audicions, Jornada d’Escola 

Verda, Cantània ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introducció de l’anglès a educació infantil. 

 Ús sistemàtic de la biblioteca amb servei de 

préstec i Bibliopati. Aula dotada amb lector de codis 

i connexió a la xarxa de biblioteques. 

 Projecte d’inclusió a l’àrea de català als cicles 

mitjà i superior (estímul per l’escriptura). 

 Projecte d’expressió escrita al cicle inicial. 

 Tallers d’expressió oral a educació infantil, cicle 

inicial i mitjà. 

 Projecte Amic Lector entre el cicles inicial i 

superior. 

 Pla d’Impuls a la Lectura, per fer dels nostres 

alumnes uns lectors competents. 

 

 
 

 Desdoblaments, reforços i grups de treball 

reduïts. 

 Treball cooperatiu 

 Tutories personalitzades. 

 Educació Especial dins les aules per una 

atenció més individualitzada. 

 

 

 

 

 

  Participació al programa LECXIT. 

  Gestió de beques i ajuts. 

  Programa de socialització de llibres.

 

 

 
 

 Treball experimental, funcional i vivencial. 

 

 Resolució de 

problemes i càlcul 

mental com a treball 

sistemàtic i des d’una 

vessant competencial. 

 

 

 Materials 

manipulatius 

específics per a cada 

edat. 

 

 

 Treball per racons 

des d’educació 

infantil 

 

 Jocs didàctics 

específics per a la 

matèria. 

 

 Taller setmanal d’iniciació als escacs (P5 i 1r). 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 

SERVEIS 

 

l’APRENENTATGE ÉS UN PROCÈS    

VIVENCIAL,  FOMENTEM  UNA 

ACTITUD INVESTIGADORA I CRÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratori - Aula de ciències:  
Un espai ideal 

per treballar les ciències de 

manera vivencial i 

significativa, amb 

microscopis connectats a 

ordinadors, càmera mòtic i 

àmplia dotació. 

 També realitzem activitats d’aprenentatge i servei. 

 

Estima’t l’hort i 

l’hortimecres  
Obert als alumnes a les 

hores de pati. 

 

Oferim als infants una 

alternativa de lleure 

vinculada als seus propis 

interessos afavorint el 

benestar emocional. 

 

Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement: 

Disposem de pissarres digitals a les aules, portàtils, 

projectors, equips de so, tablets, aula d’informàtica. 

 

Sortides pedagògiques I colònies:  

complementen els 

continguts curriculars de 

l’aula. Fem colònies a 

camps d’aprenentatge, 

sortides de natura, visites 

dins de la mateixa 

localitat i excursions 

culturals.

 
Mantenir una relació de confiança i comunicació es  

imprescindible per tenir èxit 

a la tasca educativa de cada 

infant. 

  Pla d’acollida per a nous 

alumnes i famílies. 

 Reunions d’inici de curs i 

entrevistes personals. 

 Seguiment trimestral a través d’informes. 

 Taller Escola de pares de P-3 fins a 2n.  
 

La participació de les famílies a l’escola també és 

possible a través de: 

 Pla de pares i mares  

(delegats, pla de fruita). 

 Representació al Consell 

Escolar i a l’AMPA. 

 Racons de joc amb famílies 

 Participació al projecte Estima’t l’hort, l’Hortimecres 

i al pla de patis. 

 Altres activitats lectives segons cada cicle. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Servei de menjador (menús i dietes especials). Els 

infants de P3  tenen espai per dormir. 

 Servei d’acollida matinal a partir de les 8h.  

 Canguratge al migdia (germans a primària). 

 Equip d’Assessorament Psicopedagògic. 

 Coordinació amb les llars d’infants i els  instituts. 

 

LA SARDANA,  

UN ESPAI PER CRÉIXER, 

UN TEMPS PER 

APRENDRE I COMPARTIR 

 

http://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/ 
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