
SOM COMPETENTS
Fomentem la pràctica de diverses metodologies

- Treball cooperatiu.
- Treball per espais.
- Treball per projectes basats en l’aprenetatge. 
- Treball sistemàtic.
- Tallers internivells.
- Ambients d’aprenentatge: restaurant - hospital - botiga.

SOM PLURILINGÜES
Apostem per la diversitat de llengües

Escola Cor de Roure
Pg. Mossèn Joan Segura, s/n

43420 Sta. Coloma de Queralt
Telèfon: 977880533

Email: e3003011@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/ceipcorderoure

- Suport escolar personalitzat
- Desdoblament de nivells i grups reduïts
- Atenció individualitzada i suport a l’aula
- Treballador/a social
- Psicopedagog/a
- Logopeda
- Fisioterapeuta
- Vetlladora

COMPROMESOS:
AMB L’ENTORN I LA INNOVACIÓ

Despertem les vocacions científiques i tecnològiques:

Som escola verda:

- Sessions d’informàtica a l’aula d’ordinadors.
- Sessions amb tauletes a l’aula.
- Sessions de robòtica des de P3.
- Ús de pissarres digitals i interactives.

PARTICIPEM

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

En concursos, programes del departament, activitats
 del poble i de la comarca:

- Apadrinament d’un monument històric.
- English Day. 
- Activitats del Plà Català de l’Esport.
- Escola al teatre.
- Participació en “La Cantata”.
- Projecte Rius. 
- Xerrades dels Mossos.
- El dia de la poesia.
- Certamen de lectura en veu alta.
- Concurs Fònix.

L’AMPA I LA 
COMUNITAT EDUCATIVA

PREINSCRIPCIÓ 2020-21

Fomentem la relació entre les famílies

- Apadrinament de famílies nouvingudes a l’escola.
- Projecte: “Bus a peu” durant la setmana de la natura.
- Organització de xerrades conjuntament amb les altres AMPA’s.

Col·laborem amb l’escola

- Participació en les activitats de l’escola.
- Projecte de continua millora dels patis. 
- Servei de reutilització i venda de llibres.
- Noves equipacions escolars.
- Jornades de treball pel manteniment de l’escola.
- Aportacions econòmiques i de material al centre.

- Participem en el pla de consum de fruita.
- Potenciem l’ús de les bicicletes, patinets... per venir a 
l’escola.
- Participem en la setmana de la sostenibilitat.
- Som centre GEP. Projecte: “A sustainable garden” (un 
jardí sostenible). 
- Formem part de la Xarxa de Transformació Educativa. 

L’AMPA I L’ESCOLA

L’AMPA I LES FAMÍLIES

Ajudem a conciliar

- Temps de migdia: gestió del servei de menjador i monitoritatge. 
- Serveis d’acollida matinal (de 8h a 9h) i migdia (de 12h a 13h).
- Activitats extraescolars: 
 - Esportives: futbol sala, running i tennis taula.   
 - Robòtica.
 - Guitarra.
 - Escacs.
 - Creativitat i expressió artística.
 - Dansa.
- Organització del casalet i el casalot d’estiu.
- Perfils de l’AMPA a Facebook i Instagram.

Per més informació sobre nosaltres 
escanneja el següent codi QR:

Participem en el nostre poble

- Activitats per la Marató de TV3.
- Tallers al Parc de Nadal.
- Xocolatada per la lluita contra el càncer infantil.
- Col•laboració amb el centre SÍRIUS.
- Organització del Cross comarcal a Santa Coloma.

L’AMPA I STA. COLOMA

HORARI PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL: 

Dimecres 20 de maig de 11:30h. a 13:30h. 
Divendres 22 de maig de 11:30h. a 13:30h.

DEMANAR CITA PRÈVIA (A PARTIR DEL DIA 
13 DE MAIG) AL TELÈFON 977880533

Del 13 al 22 de maig de 2020

INFORMACiÓ 
DE LA NOSTRA ESCOLA.

- Introducció de la primera llengua estrangera (anglès) 
des de P4.
- Aprenentatge AICLE: Plàstica, medi natural i educació 
física en anglès.


