
NIVELLS EDUCATIUS

HORARI ESCOLAR

LES TRES PES

PROPOSTA EDUCATIVA

- Concebem l'educació com un procés
integral que abraça totes les capacitats
dels nostres alumnes.
- Mantenim una actitud coeducadora que
respecta la igualtat de drets i la no
discriminació per raons de sexe.
- Ens definim aconfessionals i plurals,
tant en l'aspecte religiós com polític.
 

Primer cicle d'educació infantil: llar
d'infants (pendent d'autorització)
Segon cicle d'educació infantil: 3 a 6 anys
Educació primària: 6 a 12 anys

L'escola Josep Nin té l'esperit de les tres P:
 
Escola PETITA
Escola de POBLE
Escola PLURICULTURAL

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

ESCOLA JOSEP NIN

Salomó

CURS 2020-2021



- Mantenim una relació participativa i
oberta amb el nostre entorn més proper.
- Ens basem en una pedagogia activa,
que comporta el treball en equip i la
coordinació entre tot el professorat. 
- Proposem un sistema de treball
individual i en equip que potencia una
actitud curiosa, crítica i investigadora i
que té com a objectiu l'assoliment de les
competències bàsiques.
- Treballem amb grups reduïts d'alumnes
i internivells.
- Impliquem a les famílies en el procés
educatiu dels seus fills i filles.
 
PROJECTE LINGÜÍSTIC
- La llengua d'ensenyament i aprenentatge
és el català.
- La llengua anglesa i la llengua castellana
s'introdueixen a educació infantil a nivell
oral.
- L'àrea de plàstica es fa íntegrament en
llengua castellana.
- La llengua anglesa és també llengua
d'ensenyament i aprenentatge en els
projectes interdisciplinars.

RECURSOS HUMANS I EQUIPAMENTS

RECURSOS HUMANS
L'escola, actualment, compta amb els següents
professionals:
- 9 mestres tutors/es, dels quals un és
especialista d'educació especial, un altre
especialista de música, un altre de llengua
anglesa i un altre d'educació física.
- 1 mestra de religió (0,250 jornada).
- Una psicopedagoga (EAP).
- 1 treballadora social.
 
EQUIPAMENTS
- 3 aules de primària
- 2 aules d'educació infantil
- Espais de desdoblament
- Biblioteca
-Aula polivalent / menjador
- Pista poliesportiva
- Patis i sorrals



SERVEIS EDUCATIUS ESPECÍFICS

OFERTA D'ACTIVITATS

- Sortides i colònies adequades a l'edat.
- Teatre a l'escola.
- Xerrades de salut, mobilitat, reciclatge, Mossos
d'Esquadra,...
- Festes lúdiques i tradicionals.
- Hort ecològic.
- El gust per la lectura.
- Autors a les aules.
- Certament de lectura en veu alta.
- Pla de consum de fruites, hortalisses i llet.
- Projectes i tallers experimentals.
- ...

SERVEIS GENERALS QUE OFEREIX L'AMPA

 
Escola Josep Nin

Raval de cal Toni, 9
43885 Salomó

 
Telèfon: 977 62 90 85

Email: e3005662@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/ceipjosepnin/

 

- Atenció a la diversitat i a les necessitats
específiques de suport educatiu.
- Suports individualitzats.
- Equip d'assessorament psicopedagògic
(EAP).
- Suport educatiu personalitzat (SEP) 
 

- Menjador escolar.
- Servei d'acollida de matí i tarda.
- Activitats extraescolars.
 


