Quins serveis
oferim?
Nivells:
des de P3 a 6è, 2 grups per nivell.

Horari:

Escola
Mas i Perera

de 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h.

Menjador: Servei amb cuina pròpia, amb
alguns productes ecològics.

Des del curs 80/81

Acollida fora d’horari lectiu:
de 7:45h a 9h i de 16:30h a 18h.

Centre públic
d’educació infantil
i primària

Biblioteca oberta durant l’hora del pati i
totes les tardes de 16:30h a 18:00h.

Activitats complementàries:
Sortides i colònies
Teatre
Natació
Tallers i xerrades dirigides per especialistes
Celebració de festes populars
Jornades amb col·laboració amb l’AMPA:
jornades literàries , primavera cultural, matinal verda, jornada esportiva, jornades de
pati, cursa d’orientació, ...

Activitats extraescolars:
“Les tardes…al Mas i Perera” organitzades
per l’AMPA i el Patronat Municipal d’Esports
de l’Ajuntament.
Activitats organitzades per l’AMPA.

Plaça Espirall, 5
08720 Vilafranca del Penedès
Te: 938922396
Email: a8036111@xtec.cat
www.escolamasiperera.cat
@masiperera

L’Escola
Mas i Perera

Projectes

Com
aprenem?

L’escola és un lloc de convivència i de formació, on
tota la comunitat educativa treballem conjuntament,
des de la col·laboració i cooperació.

Escola verda: treballem els principis i valors de

Educació infantil:

Considerem l’educació en la diversitat un fet enriquidor en el desenvolupament de l’alumnat i fomentem
la creació d’un clima escolar positiu i motivador.
Potenciem les habilitats: intel·lectuals, físiques, afectives, artístiques i socials.
Els alumnes participen activament i vivencialment
en aprenentatges significatius a les aules, als espais
comuns, al pati, a l’entorn proper i en excursions i
colònies.
Eduquem en valors: diàleg, comunicació, respecte, tolerància, responsabilitat, interès, cooperació i
solidaritat en el dia a dia i en activitats específiques
com les assemblees de classe, activitats intercicles,
col·laboracions,...
Treballem l’autonomia personal, l’educació emocional
i l’aprenentatge en grups cooperatius.
Introduïm l’alumnat en el domini de les habilitats i recursos tecnològics perquè puguin valorar els beneficis personals i socials de les TIC i els puguin aplicar
en el seu procés d’aprenentatge.

la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida escolar,
potenciant el respecte al medi ambient a través d’accions com l’estalvi energètic, el reciclatge, el treball a
l’hort i espais verds del pati, la cura i gaudi de l’entorn
natural,...

Biblioteca: fomentem el gust per la lectura a tra-

-Racons matemàtics i de llengua
-Consciència fonològica.
-Taules d’experimentació i de llum
-Treball per projectes
-Joc simbòlic
-Filosofia 3/18

vés de diferents espais i activitats com el masibiblioteca, el Biblitots (sessions familiars d’explicació de
contes fora d’horari lectiu), el préstec de llibres, les
jornades literàries,…

-Psicomotricitat

Escola Saludable de l’Alt Penedès (ESAP):

Educació primària:

potenciem hàbits saludables, en els infants i les
seves famílies, a través d’un projecte transversal de
salut comunitària amb activitats que promocionen la
vida activa i l’ alimentació saludable (dia de la fruita,
motxilla saludable, INFADIMED, rutes en família...)

-Tallers
-Jocs, cançons i contes en anglès a partir de P4

-Racons matemàtics
-Speaking and writing en mig grups
-Enrola’t, lectura en veu alta, exposicions orals, escriptura
creativa,...
-Tecnologies: ús responsable de les tecnologies,

+música: desenvolupem la sensibilitat artística, el

googleapps for education, iniciació a la robòtica,...

pensament lògic i les habilitats motores i rítmiques
aprenent a tocar el trombó, el clarinet o el saxo.

-Experimentació a l’aula de ciències

Reutilització de materials didàctics:
disposem d’un fons de llibres i material pedagògic en
servei de préstec a les famílies.

-Reptes a educació física
-Tallers de plàstica
-Filosofia 3/18

