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COM PORTEM A TERME EL PROJECTE 

EDUCATIU 

Eixos d’actuació per poder assolir els objectius del 

projecte educatiu 

 Respecte a la diversitat, amb una atenció 

individualitzada de cada alumne respectant el seu ritme 

d’aprenentatge. Suports individuals, en petit grup... 

 Pla de lectura de centre. Potenciació de la lectura  com 

instrument per saber llegir i adquirir nous coneixements. 

Com a recursos emprem: la dinamització de la biblioteca, 

la lectura a l’aula, llegir pels altres... 

 Projecte de robòtica, implantat tant a educació 

infantil com a primària. Utilitzem les noves tecnologies 

com a eina de treball. 

 El medi per projectes, on poden aprendre de fonts 

diverses, seleccionar, ordenar i comunicar el que aprenen 

amb mitjans diferents. 

 Idiomes, a 3r i 4t de primària l’àrea d’educació plàstica 

es fa en llengua anglesa. 

 Projecte de tutoria des d’on es fa l’acompanyament de 

cada alumne en la seva formació integral, educació en 

valors, educació emocional, sense descuidar, per suposat 

el seu aprenentatge. 

 Projecte de ràdio, amb els alumnes de 5è i Ràdio 

Vilablareix 

 L’Escola sensibilitzada pel medi ambient. Es porten a 

terme projectes  com l’hort (a P5 i 4t), 3R, mesura de la 

temperatura, dia de la fruita, control de llums... que 

sensibilitzen els alumnes per un món més sostenible. 

 Programa de socialització de llibres a P5 i primària. 

  Celebració de les festes tradicionals i pròpies de 

Catalunya i/o aquelles que segueixen el cicle de l’any. 

 Sortides pedagògiques (teatre, audicions, museus, 

tallers, activitats de natura, sortides i colònies a 6è) per fer 

més vivencial continguts que es treballen a l’aula. 

 Projectes per millorar la cohesió social: “Projecte 

Intergeneracional” “Projecte l’escola a casa i la casa a 

l’escola”. 

 Projecte “Apadrinem Escultures” promogut pels Amics 

de l’Unesco, on hi participen els alumnes de 2n. 

 

 

 

 

 

 

 

Altres actuacions i projectes específics que es 

realitzen a educació infantil 

 Treball sistemàtic d’hàbits que ajuda els alumnes a 

adquirir autonomia. 

 Treball per racons i projectes que desperten la 

curiositat i les ganes per aprendre i obren els nens i les 

nenes al món de la informació i del coneixement.  

 Tallers interaula que ajuden a adquirir 

coneixement  i milloren la convivència. 

 Inici de la llengua anglesa a P4 amb un treball 

d’expressió oral significatiu pels nens i les nenes. 

 Detecció precoç de dificultats de la parla als 

alumnes de P3 i iniciar la reeducació o el suport el més 

aviat possible.  

 Educació emocional que ajudi els nens i les nenes 

en el seu creixement personal. 

 

SERVEIS 

 Servei psicopedagògic (EAP) 

 Servei de guarda de 8 a 9h del matí 

(informació a l’Ajuntament) 

 Extraescolars a càrrec de l’AMPA 

 Servei de menjador (a càrrec del Consell 

Comarcal i ajuntament) 

 Servei d’acompanyament fins a la ludoteca 

a la tarda (informació a l’ajuntament)       


