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L’objectiu és aconseguir que, en 

acabar l’educació primària, els nois 

i les noies dominin a nivell parlat i 

escrit les dues llengües oficials a 

Catalunya. 

         Som centre GEP 

És un programa d’innovació pedagògica 
que busca millorar la competència en 
llengües estrangeres, augmentant el temps 
d’exposició,  oferint un enfocament CLIL 
(aprenentatge integrat de contingut i 
llengua anglesa) 

Menjador Escolar 
 
L’escola disposa de cuina 
pròpia, oferint  servei  de  
menjador escolar. 
Els alumnes que fan ús 
d'aquest servei són atesos 
en horari de 12:30 a 15:00 h pels monitors, que a més 
d'atendre'ls durant el dinar, els hi organitzen 
activitats de lleure. 

Servei d'acollida matinal 
 
En horari de 7:30 a 9:00h del matí,  l’AFA,  ofereix un 
servei d'acollida matinal amb monitors. 

Activitats extraescolars 
 
A partir de les 16:30 l'AFA organitza tot  un seguit  
d'activitats complementàries a la tasca del centre 
com:  patinatge, piscina, teatre, dansa, futbol, anglès, 
cuina, robòtica, multiesport, màgia, bàsquet, judo... 
 

Llengües Estrangeres 

 
S’inicia la llengua anglesa a P3  
fins a 6è i el francès com a  
segona llengua estrangera al  
cicle superior (5è i 6è de  
Primària) 
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Equip docent 
  

L'equip docent de l'escola està format 
 per 30 mestres distribuïts de la següent manera:  
 

· 12 especialistes d'Educació Primària, 1 d'ells 
també fa francès 

· 8 d'Educació Infantil  
· 2 d'Educació Especial 
· 2 d'Educació Física  
· 3 d'Anglès  
· 1 de Música 
· 2 tutores pel SIEI (Suport Intensiu per la 

Escolarització Inclusiva) 
· 1 Educadora d’Educació Especial 
· 1 Tècnica Educadora Infantil 

 

      Nivells educatius 
   
S’imparteixen els nivells  d'Educació Infantil (P3, 
P4 i P5) i  Educació Primària  (de 1r a 6è curs). 
 

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

   
Caràcter del centre 

 
L'escola centra la seva  acció pedagògica i educativa en el 
desenvolupament global i creixement personal de l'alumnat, 
prioritzant l'autonomia, l’aprenentatge significatiu  i el 
desenvolupament competencial. 
 
Conjuntament amb la resta de la comunitat educativa porta a 
terme una reflexió constant per a la renovació i innovació 
pedagògica, posant la mirada en el futur dels nostres 
alumnes. 

         L’Escola treballa per l’alfabetització 
           digital del nostre alumnat 

 
Tenim cablejat amb Internet a totes les aules, de les quals 15 

disposen de pissarres digitals  i 10 d’altres mitjans audiovisuals 

com el panell interactiu. 

 

Tenim dues aules d’informàtica completament equipades.  A 

més a més, disposem de portàtils chromebook  a 4t, 5è i 6è 

que permeten l’ús dels  Ordinadors en qualsevol tasca 

educativa vinculada a una aula virtual pròpia. 

Aules específiques per  
Educació Especial 

 

 Disposem de dues aules d’Educació Especial i  
una SIEI inclusiva,, per tal d’atendre els diferents ritmes  
d’aprenentatge i reforçar el seguiment dels nens i nenes 
que presenten dificultats. 
 
Igualment comptem amb el servei de l’Equip  
d’Assessorament Psicopedagògic del  Departament, que 
ens proporciona una  logopeda, una psicòloga, una 
treballadora social  i una fisioterapeuta que resten a 
disposició dels alumnes que ho necessiten. 
 

      Sala polivalent 
 
Aula dotada amb els mitjans tècnics audiovisuals: 
ordinador i canó de projecció multimèdia. Utilitzada 
per reunions, petits agrupaments, espais i tallers 
d'educació infantil,  etc....  

Aula de música i  
dues aules d’anglès 

Els nostres alumnes  fan les  
àrees de música i d’idiomes 
a  les aules específiques 
que, amb aquesta finalitat, es van crear, dotant-les 
dels recursos  adients. 

                          Biblioteca escolar 
 
                                          Gràcies a formar part 
                                             del programa de 
                                               biblioteques escolars           
                                                “Punt Edu” hem 
                                  convertit la nostra biblioteca 
               en un espai lúdic i a la vegada 
d’aprenentatge dotant-lo de recursos on poder 
trobar tot tipus d’informació en diferents tipus 
de suport, a l’abast de l’alumnat, del 
professorat i de la comunitat educativa. 

Robòtica 
 
Treballem la robòtica amb els alumnes de 4t, 5è i 6è a partir 
de jocs com l’Scratch i el Lego Wedo.  
 
L’objectiu es conèixer el funcionament de diferents robots i 
programari així com iniciar als alumnes en el llenguatge de 
programació. Saber muntar, desmuntar i utilitzar alguns 
robots i circuits senzills seguint instruccions escrites o bé 
dibuixades. 
 
Això els ajuda a desenvolupar estratègies de resolució de 
problemes i la creativitat per trobar solucions als reptes i 
tasques plantejades. 


