Com és la nostra escola?

EDIFICI D'EDUCACIÓ INFANTIL
 6

Aules

d’educació

digitalitzades,

EDIFICI D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

infantil
espaioses,

lluminoses i amb lavabo a dins.
 Sortida directa al pati a cada
aula de la planta baixa.
 Aula

de

psicomotricitat

i

dormitori.
 Aula de racons per a treballar amb
grups reduïts i

amb

pissarra

digital.
 Espai

polivalent

per

a

fer

desdoblament de grup.
 Pati

propi

amb

propostes d’activitats.

diferents

 12 Aules d’educació primària
(dues

línies de

1r a 6è ),

totes digitalitzades.
 4

Aules per treballar amb

grups reduïts.
 Plató de TV, aula d’anglès, de
música i de ciències.
 Biblioteca i hort escolar.
 Gimnàs amb vestidors.
 Pati ampli amb possibilitat de
practicar

bàsquet,

futbol,

voleibol, handbol, korfball...

 Menjador

escolar

amb

capacitat per a 150 alumnes.
Cuina pròpia.

PLURALISME
RESPECTE
CULTURA ESFORÇ
DIVERSITAT
AMISTAT SOLIDARITAT
TOLERÀNCIA
Família TREBALL

Com treballem a l’escola?
Ensenyament en català i en anglès a
partir de Cicle Inicial.
Construïm coneixement matemàtic a partir
de la resolució de problemes.
Noves metodologies que estimulen les
capacitats de l'alumnat: treball per
contextos, per projectes, grafisme creatiu,
teatre, SantlloTV.
Ús de les tecnologies per tal de
consolidar els aprenentatges i motivar a
l'alumnat.
Atenció a la diversitat: l’alumnat aprèn
seguint el seu propi ritme. Treballem amb
dues mestres a l'aula en
diferents
sessions setmanals.

Participació al Programa Consum de
fruita a les escoles, Pla Català de
l’Esport, Programa LECXIT, Taller
d’Estudi Assistit, reforç escolar.
Assessorament psicopedagògic.
Centre formador
vinculat a
universitats i a instituts d’educació
secundària.
Les famílies són escola: participen i
col·laboren a través del voluntariat.
Un equip de mestres disposat a
treballar amb il·lusió per tal que els
infants aprenguin a conèixer, a fer, a
ser, a viure junts.

Projecte d'Impuls a la Lectura (ILEC) i
AraESCRIC: potenciem la lectura i
l’escriptura per millorar la competència
comunicativa i lingüística de l’alumnat.
Sortides relacionades amb el treball
d'aula.

Educació Infantil: 3, 4 i 5 anys
Educació Primària: de 6 a 12 anys

PORTES OBERTES

Racons de joc simbòlic i raconets
matemàtics des de P-3 fins 2n.
Projecte Filosofia 3-18: treballem les
habilitats de pensament.

ESCOLA
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DEL MUNT
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Dimecres, 13 de març
De 15:15h a 18h
******************
PREINSCRIPCIÓ
Del 29 de març al 9 d’abril

