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Què busquem

2 Línia Pedagògica

1

L’escola treballa per anar construint una línia pedagògi-
ca innovadora, renovadora i inclusiva.

Totes les aules tenen pissarra digital i ordinadors amb connexió 
a internet.
Ordinadors portàtils per als alumnes.
Connexió wifi a totes les dependències de les instal·lacions.

El nostre projecte educatiu es basa en els 
set principis de l’aprenentatge:
1. Que els alumnes siguin protagonistes 
del seu apranentatge.
2. Que els alumnes aprenguin cooperant.
3. Aprendre a partir de les seves pròpies 
emocions.
4. Respectem les diferències individuals.
5. Fomentar l’esforç i afany de superació.
6. Buscar connexions d’aprenentatges 
amb la comunitat i el món.
7. Mirem totes les vessants de l’avaluació 
per continuar aprenent.

Fomentem la cooperació i l’esforç a partir de la motivació. 

Eduquem en la diversitat, la igualtat, els valors democràtics, el 
respecte, el diàleg i la solidaritat. 

Treballem les emocions (potenciant una bona intel·ligència emo-
cional), i fomentem bons hàbits de salut i convivència. 

Iniciem l’aprenentatge de la llengua anglesa a Educació Infantil i 
potenciem l’Expresió Oral de la llengua anglesa a Primària. 

Promovem la creativitat i autonomia ens els espais d’aprenentat-
ge. 

Eduquem per la sostenibilitat i el respecte del medi ambient. 

Fem servir les noves tecnologies per a l’aprenentatge amb ins-
tal·lacions i equipaments adequats. 

L’ESCOLA BERTÍ DE L’AMETLLA DEL VALLÈS
és un centre docent públic d’educació infantil i primària, que 
imparteix l’ensenyament dels 3 als 12 anys.



3 Projectes

4 Participació

5 Instal·lacions

Competència Digital · 
Atenció a la diversitat 

· Anglès des de P3 · 
Educació emocional

Projectes d’Escola:
Activitats culturals (anglès, música, teatre).
Sortides trimestrals i colònies a final cicle.
Biblioteca escolar i activitats del Pla Lector.
Projecte de llengües estrangeres (GEP). 
Projecte Erasmus +. 
Projecte apadrinament  P5-6è.
Projecte “la meva història al Bertí”.
Bona tarda Bertí.
Jocs gegants al pati.
L’Hort.
Projecte Si! (salut integral).

Projectes d’aula:
Projectes cooperatius de medi, llengua i arts plàstiques.

Projectes amb l’entorn:
Jornades esportives municipals.
Projecte intergeneracional.
Projecte Cantània.
Projecte Fem Dansa.
Projecte d’artistes de l’Ametlla.

L’Escola fomenta la participació de les famílies i 
de tota la comunitat educativa.

Reunions de famílies 
amb equip docent per 
presentar el programa 
del curs. 

Jornada matinal per 
visitar l’Escola (jornada 
prèvia).

Borsa de famílies per 
acompanyar a les sorti-
des d’Educació Infantil.

Activitats organitzades 
per l’equip docent amb 
participació d’avis, 
mares, pares, mestres i 
alumnes.

Cuina pròpia amb menús equilibrats, saludables i de proximitat.
Menjador amb tot un equip de monitoratge.
Aula de psicomotricitat  per a l’alumnat d’Educació Infantil.
Aula per dormir els més petits.
Banys dins les aules de P3 i P4.
Aula de música.
Biblioteca.
Pista poliesportiva i Gimnàs.
Patis separats per Educació Infantil i Primària.
Ascensor.
Aules d’anglès.



 

6 L’AFA Bertí

7 Horaris i Serveis

8 Documentació
Del 15 al 24 de març PER A LA 

PREINSCRIPCIÓ
pel curs 2021-2022

Original i fotocòpia de la Targeta sanitària.

Original i fotocòpia carnet família nombrosa, si escau.
Acreditació beneficiaris renda mínima d’inserció, si escau (fotocòpia).

Original i fotocòpia del llibre de família.
Original i fotocòpia DNI mares i pares o tutors, actualitzat.
Certificat municipal de convivència (padró actual).

Certificat mèdic oficial si necessita dieta complexa.

Certificat disminució del Departament de treball, Afers socials i Famílies, si escau.

L’Escola compta amb una associació de 
famílies que col·labora amb el centre i es 
coordina amb l’equip directiu. Organitza 
festes i un ampli ventall d’activitats extraes-
colars de caire educatiu, lúdic i esportiu 
com: anglès, natació, escacs, robòtica, ioga, 
dansa i judo. Dona suport a les famílies en 
l’adquisició de material divers.

Matí
de 9:00h a 12:30h
Tarda
de 15:00 a 16:30

SAM
Servei d’Atenció Matinal
de 7:30h a 8:55h
SAT
Servei d’Atenció Tardes
de 16:30h a 18:00h

Servei de Menjador amb cuina pròpia.
Activitats extraescolars migdia i tarda.
Llibres socialitzats.
Comissió d’atenció a la diversitat.
EAP (equip d’assessorament psicopedagògic).
Servei de Logopèdia.
App del l’Escola Bertí i App TPV Escola.
Pàgina Web del centre.
Xarxes socials (Twitter, Instagram, Youtube).


