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Trets d’identitat 
• Escola pública. 
• Escola catalana. 
• Escola democràtica i coeducativa. 
• Escola respectuosa amb la diversitat cultural. 
• Escola inclusiva, cooperativa i solidària. 
• Escola amb Autonomia de Centre ACDE 

(Acord de Coresponsabilitat). 
• Escola que promou l’anglès a les aules. 
• Escola oberta a les eines TAC. 
• Escola participativa i oberta a les famílies. 



Projecte educatiu 
• Acord de Coresponsabilitat (ACDE): Millora dels resultats 

educatius i millora de la cohesió social. 
• Projecte Lingüístic:  Tractament de les llengües a l’escola: 

català, castellà i anglès. 
• Treball competencial. 
• Ús de materials TAC: pissarres digitals, ordinadors, 

tablets, chrome books, robòtica...per treballar continguts 
curriculars. 

• Observació, experimentació, investigació i rigor científic. 
• Diverses estratègies metodològiques. 
• Inclusió. 
• Educació en valors. 



Aprenentatge de l’anglès 
• Treball de la llengua anglesa des de P3: 3 sessions setmanals 

en petits grups i racons en anglès amb auxiliar de conversa a 
P4 I P5. 

• Auxiliar de conversa a Primària en grups reduïts per 
treballar la llengua oral. 

• Science topics in English a partir de 1r. 
• Intercanvi en anglès amb altres països d’Europa a través del 

programa Europeu Etwinning. 
• “English Afternnons” I “English Cultural Days” amb  tota la 

comunitat educativa, 
• “The Family bag” i “The English Library” per portar l’anglès a 

casa des d’Educació Infantil . 
• Colònies escolars en anglès a 3r. 

 
 
 

 
 



Pla TAC  
(Tecnologies per a l’Aprenentatge i el 

Coneixement) 
• PDI (Pissarres Digitals Interactives) a totes les aules. 
• Dues aules d’informàtica. 
• Ús de Chrome books I ordinadors portàtils a Primària. 
• Ús d’ iPads (Tauletes digitals) a Infantil i Primària 
• Connexió a internet a totes les aules. 
• Iniciació a la programació i la robòtica (Bee-bots, Pro 

Bots) des de P3 



Treball experimental I d’investigació 

• Aula de ciències (laboratori) 
• Experiments a Educaió Infantil I Primària. 
• Resolució de reptes amb temàtica científica. 
• Hort escolar                                                                  



Metodologies  
• Treball cooperatiu des de P3. 
• Treball de reptes  a Infantil I Primària. 
• Projecte transversal de tota l’escola 
•  “Tema de l’any”.  Curs 2019-2020: El teatre 
• Un altre projecte, com a mínim, al llarg del curs des 

de P3. 
• Projectes d’innovació: AraEscric, 

#aquiproubullying, Apadrinem el nostre patrimoni. 
• Apadrinament lector. 
• Racons d’aprenentatge a EI. 
• Dos mestres a l’aula. 

 
 

 
 



Atenció a la diversitat 
 

• Educació Especial. 
• SEP: Suport Escolar Personalitzat. 
• Desdoblaments. 
• Pla d’Acollida. 
• TEI a P3. 
• Psicopedagoga de l’EAP. 
• Vetllador/a (en casos determinats) 
• CREDA: logopèdia (en casos determinats) 



Educació en valors 
 

• Tutoria d’aula. 
• Tallers d’emocions i mediació entre iguals. 
• Tallers de mediambient. 
• Tallers de salut 
• Jornades amb la gent gran. 
• Celebració de festes tradicionals de Catalunya. 
 

 
 

 
 

 



Amb l’esport 
• Participació en les activitats del Pla Català de 

l’Esport. 
• Activitat de piscina a 1r i 2n dintre de l’horari 

escolar. 
• Activitats físiques esportives en horari 

extraescolar, en el propi centre. 
• Activitats intercentres amb la resta  
     d’escoles del municipi. 
 
 



Treball amb l’entorn i la 
comunitat educativa. 

 
• Escola oberta a les famílies: concert de Nadal, 

carnestoltes, exposicions projectes d’aula, teatre, 
English Afternoons...  

• Escola oberta al poble “Tastet de festa Major” 
• Educació Viària amb la Policia Local. 
• Tallers de música amb l’escola  
     Municipal de Música. 
• Visites a la biblioteca municipal. 
 
 



Instal·lacions 
• 18 aules ordinàries amb 

pissarres digitals I connexió a 
internet. 

• Patis diferenciats per EI i EP 
• Biblioteca 
• 2 Aules d’anglès. 
• Aula de ciències (laboratori) 
• Aula de música. 
• Aula d’educació visual i 

plàstica. 
• 2 aules  d’informàtica. 
• Aula de psicomotricitat. 
• Sala polivalent (gimnàs I teatre) 
• Menjador amb cuina pròpia 
• Aula de joc simbòlic 
• Aules de grup reduïts 
• Menjador escolar 
 
 

INSTAL·LACIONS 

https://agora.xtec.cat/ceipbenviure/el-nostre-centre/instal%c2%b7lacions/


AMPA 
• Acollida al matí de 07.30 a 09.00. 
• Acollida a la tarda de 16.30 a 17:30. 
• Activitats extraescolars de migdia i tarda. 
• Gestió del menjador escolar. 
• Projecte de Socialització de llibres. 
• Festes al llarg del curs. 
• Comissions de treball: reutilització de llibres, 

extraescolars, menjador, tèxtil… 
• Xerrades sobre temàtiques d’interès per a les famílies. 

 
 

 

 



MENJADOR ESCOLAR 
• De 12.30 a 1.:00 hores. 
• Cuina a l’escola amb elaboració de dietes  

específiques per a celíacs, intoleràncies… 
• Monitoratge titulat. 
• Menús supervisats per la Comissió de menjador: dietista, 

tècnica de Fundesplai, cuinera, coordinadora de menjador, la 
Comissió de menjador de l’AMPA  i la  directora de l’escola. 

• Un monitor/a per atendre a la diversitat. 
• Racons de joc, tallers i activitats dirigides. 
• Objectius: alimentar-se, descansar i esplaiar-se (P3 fa 

migdiada), adquirir hàbits, relacionar-se, aprendre. 



QUOTES DE MENJADOR ESCOLAR 

• El preu del servei és el fixat per la Generalitat , 6,20€ al dia si 
l’infant es queda a partir de tres dies fixe. El preu esporàdic és 
de 6,70€ al dia.   

• Les quotes mensuals es fixen multiplicant la quota diaria del 
servei de menjador pel número de dies lectius del mes en 
curs.  

•  Si l’infant no fa ús del servei i avisa, s’abona 1,6€per dia al 
rebut del mes següent. 

 



Aportacions de famílies 
Les famílies feu diferents tipus de pagament: 
• A l’escola: 
1) L’escola cobra les aportacions de famílies per material fungible i 
d’ús educatiu que són de: 
- 25€ a Educació Infantil i  
- 55€euros a Educació Primària un cop al curs.  
(Aquestes quotes ja tenen decomptats els ajuts universal de l’Ajuntament en 
concepte de material i llibres) 

2)Les sortides es paguen en una única quota que varia depenent de 
les sortides i tallers que faci cada nivell. 
3)Els cursos que fan colònies les paguen en diferents quotes.   
• A l’AMPA: 

L’AMPA gestiona una quota familiar d’AMPA de 25 € i les quotes de 
llibres fungibles i socialitzats  que poden variar cada curs . El curs 
passat es van abonar els següents imports: 
1r i 2n: 30€ 
3r a 6è: 20€ 
A més, l’AMPA gestiona el menjador escolar i les activitats 
extraescolars.  



CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
• La carta de compromís educatiu és un document que té com a finalitat 

potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la 
corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l’educació d’infants i 
joves. 

• Cada centre elabora la seva carta de compromís educatiu de manera 
participativa entre els diferents membres de la comunitat escolar, 
especialment els professionals de l’educació i les famílies, segons els 
principis, criteris i valors del seu projecte educatiu. 

• Aquest document l’han de signar el pare, mare, tutor o tutora legal de 
l’alumne o alumna i la direcció del centre educatiu públic o la persona 
titular del centre privat concertat en el moment de la matrícula. 

• Al web del centre teniu els enllaços de les cartes de compromís educatiu 
actualitzades i aprovades pel Consell escolar. 



Centres adscrits 

• Els centres adscrits són els que el Departament d'Educació 
vincula perquè els alumnes que cursen determinats 
ensenyaments en un centre tinguin prioritat per accedir a un 
altre centre si els dos estan adscrits. 

• A la nostra escola els centres adscrits són: l’INS Castellbisbal i 
l’IE Les Vinyes. 

 



Període de Preinscripció curs 2020-21: 
Degut a la declaració de l’estat d’alarma, el període de preinscripció s’ajorna. Es 

comunicaran les noves dates tan bon punt se’ns faci arribar la informació. 

 
 
 
 

- L’horari de secretaria és: Matí de 9.00h a 13.30h i tarda 
de 15.00h a 16.30h. 
- La nostra escola oferta, pel proper curs 2020-2021 les 
següents places: 
• 25 places de P3 (2 d’elles reservades per alumnes amb 

necessitats educatives especials) 
• 2 places a 3r. 
 

 



Criteris de puntuació 

1) Si hi ha germans matriculats al centre: 40 punts 
2) Domicili a la zona: 30 punts / Treball a la zona: 20 punts 
3) Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de renda 

garantida de ciutadania: 10 punts 
4)Per discapacitat 33% de l’alumne o d’un familiar de primer 

grau: 10 punts 
5) Desempat: família nombrosa o monoparental 15 punts 



Documentació a presentar per a la 
preinscripció 

• El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat 
dels documents següents:  

- Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la 
filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució 
d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

- Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o 
guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de 
residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers 
comunitaris, document d'identitat del país d'origen. 

- Original i còpia del DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI 
tot i ser menor de 14 anys. 

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes 
estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de 
família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui 
aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per 
escrit de la decisió adoptada. 

 
 

 
 



Per a més informació… 
Us convidem a que visiteu el nostre espai web on trobareu més 
informació sobre tots els aspectes organitzatius del centre i 
moltes activitats que mostren el dia a dia de l’escola 
https://agora.xtec.cat/ceipbenviure/ 

https://agora.xtec.cat/ceipbenviure/el-nostre-centre/qui-som/ 

https://agora.xtec.cat/ceipbenviure/projecte-innovador/laprenentatge-de-langles/ 

https://agora.xtec.cat/ceipbenviure/projecte-innovador/les-noves-tecnologies/ 

https://agora.xtec.cat/ceipbenviure/el-nostre-centre/instal%c2%b7lacions/ 

https://agora.xtec.cat/ceipbenviure/el-nostre-centre/les-families-diuen/ 

 

Ens podeu seguir a  @Escola_Benviure 

 

 

 

 

 

 

També podeu fer-nos arribar els vostra dubtes a l’e-mail de 

l’escola info@benviure.cat. 
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Escola Benvure  
C/ Sant Mateu,20  08755 Castellbisbal 

Tel. 93 772 40 28 

info@benviure.cat 

https://agora.xtec.cat/ceipbenviure/ 

 

L’ESCOLA BENVIURE,  UNA ESCOLA ACTIVA  I 

DE QUALITAT. 

 

VÍDEO DE L'ESCOLA 

mailto:info@benviure.cat
https://agora.xtec.cat/ceipbenviure/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=76XrufsvtAc&feature=emb_title

