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Espais i  grups 

El  proper curs  2020-2021  l‘escola  disposarà d’una aula de  P3, dues per  P4, una  per P5, una per 

1r, dos per 2n, una per 3r, dos per 4t, una per  5è i 6è, i dues per 1r de l’ESO. 

Els  espais  comuns  disponibles  són diversos: aules  d’informàtica, d’educació artística,  de 

música, de psicomotricitat per educació infantil  i  gimnàs per  educació  primària i ESO, dos aules  

d‘anglès, biblioteca, aula d’atenció a la diversitat, laboratori, taller de tecnologia,  racons  

d’infantil,  pista poliesportiva,  patis  de  parvulari  i  de 1r i 2n d’educació primària, hort, menjador 

i cuina pròpia. 

 

Tot  això, juntament amb un entorn tranquil i agradable permet  que  l' atenció  a l’alumnat  es  

pugui  dur  a  terme  en  unes condicions òptimes. 

Horari 

L' horari serà: 

Per educació infantil i primària:  l’horari matinal  és  de  9h  a  12:30h. El  de  tarda és de 15:15h a 

16:45h 

Per secundària: de dilluns a dijous matinal de 8:30h a 13h i a la tarda de 15h a 17h. Divendres de 

8:30h a 15h 

Exceptuant els períodes  en  què  el  Departament   d'Educació   autoritza  la  jornada  continuada.  

Professorat 

Cada  grup  classe està  sota  la  tutorització  d'un/a  mestre/a  a educació primària i dos a 
l’educació secundària, que  es  coordinen permanentment amb l’equip docent. 
 
Es planifiquen mesures i recursos per donar suport a cada alumne en el seu procés 
d’aprenentatge:  
-es fan desdoblaments de grups classe (meitat de l’alumnat) per aprofundir en el currículum de 
manera més individualitzada i poder atendre les intel·ligències múltiples de manera competencial. 
-realitzem suports en petits grups (4-5 alumnes) per atendre la diversitat de l’alumnat i afavorir els 
aprenentatges. 
-codocència: dos mestres a l’aula en algunes franges horàries per potenciar el treball globalitzat. 
 
El nostre centre per educació infantil i primària compta amb especialistes de Llengua  Anglesa, 
d’Educació Musical, d'Educació Física, d’ Educació  Especial, d'Audició i Llenguatge i de Visual i 
Plàstica. 
El professorat de secundària és polivalent i capacitat per impartir diferents matèries dins un 
mateix àmbit. 
 
El  professorat  participa  activament  en  cursos i seminaris  de  perfeccionament  i  actualització 
docent. 
 
L’escola compta amb el suport de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), del Centre de 

Reeducació Auditiva (CREDA) del Departament d’Ensenyament i de l’Ajuntament del municipi. 



 

Projectes  que es porten a terme 

 

 

 Projecte TAC per ensenyar  l’ús de les  tecnologies i la seva aplicació a nivell escolar. 
 Projecte Interdisciplinari, treball globalitzat, i Congrés d’Aprenentatges: treball 

cooperatiu, on l’alumnat  fa un procés d’aprenentatge al voltant d’un eix temàtic amb 
mostra final oberta a la comunitat educativa. 

 English Day, Dia de l’Art i Jornada Esportiva: jornades d’aprenentatges competencials on 
participa tot l’alumnat del centre. 

 Desenvolupament de la pràctica psicomotriu a l’etapa infantil, per millorar 
l’autoconeixement i l’autocontrol. 

 Impuls a la lectura: biblioteca escolar i programes ILEC i Llegim en parella, per fomentar 
els hàbits lectors, per desenvolupar les estratègies de recerca, anàlisi d’informacions, 
comprensió lectora, aprenentatge entre iguals  i fomentar el gust per la lectura.    

 Joc simbòlic, per afavorir el desenvolupament del llenguatge de l’alumnat d’educació 
infantil.      

 Aula de ciències, on es fan pràctiques que ajuden a consolidar els coneixements teòrics   
per fomentar el treball en grup.       

 Mirart, projecte d’educació artística per potenciar la reflexió, l’anàlisi visual, l’oralitat i el 
coneixement d’artistes plàstics. 

 Artistes a les escoles, projectes d’educació artística en el que es treballa l’art de manera 
interdisciplinària de P3 a ESO amb l’assessorament i acompanyament d’un artista local. Es 
realitza una exposició de cloenda amb totes les escoles del poble. Impulsat pel centre. 

 Projecte de reutilització de llibres de text, per aprendre a conservar i socialitzar aquest 
material a més d’ajudar econòmicament a les famílies que participen. 

 Projecte llengua anglesa per millorar l’expressió oral dels alumnes en aquest idioma. 
S’imparteix des de P3. 

 Fem música: Instrumentació Orff i ukeleles 
 Cantània, alumnat de 5è, projecte global de música amb actuació a l’Auditori de Sant 

Cugat. 
 Dansem, alumnat de 2n, projecte de cohesió social amb totes les escoles del poble.  

Impulsat per la nostra escola. 
 Cantem, alumnat de 4t, projecte artístic i de cohesió social amb l’alumnat de la comarca. 
 Trobada esportiva, alumnat de 6è, projecte esportiu de cohesió social amb totes les 

escoles del poble. 
 Programació i robòtica educativa: Fer ús de les noves tecnologies i de diferents llenguatges 

de programació, per tal de fomentar un sistema d’aprenentatge interdisciplinari que 
permeti potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l'alumnat. 

 Treball per projectes a 4t, 5è, 6è i 1r d’ESO: treball globalitzat en equip per aprofundir en 
diferents temes, dues sessions setmanals 

 Espais d’aprenentatge 1r, 2n i 3r: proposta de diferents activitats basades en les 
intel•ligències múltiples. 

 Ambients d’aprenentatge P3, P4 i P5:  espais de relació i comunicació on a partir de 
diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, 
imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se i interactuar amb els altres. 

 Piscina, alumnat de 2n, dins de l’àrea d’educació física,  projecte ajuntament. 
 

 



Línia    metodològica  

El  Projecte  Educatiu  de  Centre, aprovat  pel Consell  Escolar,  recull  la  línia  metodològica  de  l' 

escola que es  resumeix en aquests punts: 

 Partim de la  realitat  i  els coneixements previs dels nens i nenes per tal  que vagin  

construint els seus  aprenentatges. 

 Treballem el respecte a l' entorn i l’arrelament al medi. 

 Realitzem activitats diverses: projectes, tallers, racons de joc i de treball, per interactuar i 

afavorir  la  relació  entre  els nens/es dels diferents nivells. 

 Es  fan  servir  les  tecnologies de la  informació i  la comunicació  des  d’educació infantil 

com a recurs educatiu.   

 L’escola compta  amb  el  suport d’ordinadors, pissarres digitals, canons, portàtils i tabletes 

digitals. 

 L'escola  participa  en  les manifestacions de caire  tradicional i cultural arrelades a la 

societat en la qual viu immersa. 

 La  nostra  educació  es  basa  en  els  valors democràtics, de tolerància,  respecte i inclusió 

que afavoreixen la convivència i el plurilingüisme. 

  L' escola  atén la  diversitat  de l’alumnat  per afavorir  l’assoliment dels aprenentatges 

mitjançant diversitat de metodologies i de recursos. 

 

Activitats  complementàries 

 

El  centre realitza sortides durant tot el curs, amb l’objectiu  que l’alumnat conegui el seu entorn 
natural i social i l’estimin. 
 
Assistim a  representacions  teatrals i  musicals i en anglès. Visitem museus. 
Es proposen sortides i colònies per afavorir la comunicació, la convivència, gaudir d’experiències i 
vivències. 
 
Participem  en diferents activitats organitzades per l’Ajuntament, algunes de les quals serveixen de 
punt de trobada amb alumnes d’altres centres. 
 
Moltes activitats complementaries es fan al centre rebent artistes plàstics, conferenciants, 
educadors, músics, escriptors, il·lustradors... 
 
Comptem amb la col·laboració de famílies especialistes en temes que enriqueixen el currículum. 
 
L’escola dona suport a activitats que realitza l’AFA (Nit Màgica, festes...) 
 
L’alumnat de l’escola gaudeix d’un ampli ventall d’activitats extraescolars que ofereix l’AFA en 
estreta col·laboració amb l’escola (música, anglès, esports...) 


