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Difusió de les comissions a l’escola
https://www.youtube.com/watch?v=lNk6uyrSL3c

https://www.youtube.com/watch?v=lNk6uyrSL3c


Festa del Somni 2020
https://youtu.be/v69eNKKAivs

https://youtu.be/v69eNKKAivs




https://youtu.be/CdCMvusDQLI

Esmorzar 
comunitari de fruita 

tots els divendres!

https://youtu.be/CdCMvusDQLI


L’EDUCACIÓ INFANTIL

El pilar de l’escola



Vetllem perquè els infants es comuniquin de formes diferents

Vivències sonores, 
corporals i artístiques

Lectura
Llegir per imaginar i 
interpretar el món

Llenguatge oral
Parlar i comunicar, escoltar 

i comprendre

Gest gràfic
Escriure per compartir i 

explicar el món



Potenciem que els nens i nenes es mostrin actius per 
descobrir i experimentar

Ments curioses i 
despertes

Jugar per aprendre Explorar i experimentar 
per conèixer el món

Representar i comunicar 
per entendre el món



Afavorim la curiositat i l’interès dels infants per tal que 
avancin en el coneixement del món que els envolta

Pensar i raonar Natura 
Comunitat

Respecte i cura del món

Nombres i quantitats
Prenem Mesures   

Geometria
(En el nostre entorn)

Investigar per 
interpretar



Acompanyem els infants en el moviment i 
en el domini del seu cos

Cos i moviment Esquema corporal
Lateralitat

Coordinació de 
moviments

Postura i equilibri

Motricitat fina 
Activitat gràfica



Assegurem el treball d’autonomia i autoestima 
dels nens i nenes

Benestar emocional Imatge positiva d’un 
mateix

Seguretat i confiança Cura d’un mateix



Donem espais perquè els infants creixin en els afectes 
i en les relacions

Aprenent a conviure Convivint amb els companys Convivint 
naturalment amb els 

conflictes



Els ajudem a avançar en creativitat, pensament i acció

Creativitat per tot arreu Pensament i acció



Fem AMBIENTS internviells cada setmana

Minimons Joc simbòlicCos i moviment Artístic

Fragments d’educació infantil
https://www.youtube.com/watch?v=9aAmuewc1Io

https://www.youtube.com/watch?v=9aAmuewc1Io




L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Els alumnes com a protagonistes 

del seu aprenentatge



“L'educació ha de desenvolupar harmònicament la competència 
d'actuar com a persona conscient, crítica i responsable, en el món 

plural i divers que és la societat del segle XXI”

La finalitat central de 
cadascuna de les matèries 
curriculars que treballem a 

l’escola és el 
desenvolupament de les 
competències bàsiques.

Les competències que 
treballem estan en estreta 

relació i 
complementarietat.



Tallers d’escriptura

Respectem les necessitats dels alumnes donant el temps i 
l’acompanyament que necessiten

Programa de ràdioApadrinament lectorConferències



Treballem de manera manipulativa i vivencial



Diferents projectes musicals

Valorem l’art com una eina d’expressió i de comunicació

El circ a l’escola 

2nA: https://www.youtube.com/watch?v=9IxSiJF3rOk

2nB:https://www.youtube.com/watch?v=pKt_0y3stYA

https://www.youtube.com/watch?v=9IxSiJF3rOk
https://www.youtube.com/watch?v=pKt_0y3stYA


Utilitzem les noves tecnologies en el nostre dia a dia



Setmana BIO (19/20)

Setmana Salut i 
Ciència (20/21)

Obrim finestres perquè l’actualitat del món entri a les aules

Volem ser diputats i diputades: fem mítings
https://youtu.be/lNwWGUlI9rs

https://youtu.be/lNwWGUlI9rs


Proposem activitats vinculades a l’entorn



Ens impliquem en Projectes de dins i fora el poble

Sardanes a l’escola

Cantània



Considerem que els hàbits d’aprenentatge han de servir 
per seguir aprenent al llarg de tota la vida



Cooperem, convivim i exercim els drets democràtics per fer 
aportacions de millora a l’escola i a l’entorn






