
BENVINGUDES I BENVINGUTS A 
L’ESCOLA LES PARELLADES 



QUI SOM 

Som una escola pública d’Educació Infantil i Primària. 

 L’Educació Infantil va dels 3 als 5 anys. 

 L’Educació Primària va dels 6 als 12 anys. 

Actualment la nostra plantilla consta de: 

 21 mestres. 

 1 tècnica d’educació infantil i 1 auxiliar d’educació especial. 

 1 administrativa a mitja jornada. 

 1 conserge. 

 



CONSELL ESCOLAR 

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la 
comunitat escolar en el govern del centre i està format per: 

 Equip directiu. 

 4 famílies. 

 1 membre de l’AMPA. 

 5 mestres. 

 1 representant de l’Ajuntament. 

 1 representant PAS. 



EAP 

 Avaluació i diagnòstic (si escau) de l’alumnat amb nee. 

 Col·laboració amb l’equip docent i mestra d’educació especial per 
l’elaboració de Plans Individualitzats. 

 Assessorament a l’equip de mestres sobre temes pedagògics i d’atenció 
a la diversitat. 

 Assessorament a l’alumnat, famílies i equip docent sobre aspectes 
d’orientació personal, educativa i professional. 

 Col·laboració amb els serveis socials i sanitaris de la comarca. 

A l’escola disposem dels serveis d’una psicòloga de l’EAP (Equip d’Atenció 
Psicopedagògica). 

Ve dues vegades a la setmana i les tasques que realitza són: 



AMPA 

 El menjador escolar. 

 El servei d’acollida matinal. 

 Activitats extraescolars. 

 Festes escolars. 

 Millores al centre. 

 

L’ AMPA col·labora amb l’escola en diferents activitats i organitza: 

 



Com treballem 



 Treballem especialment els hàbits i les rutines.  

A l’etapa de parvulari: 



  Les famílies participen: 

A l’etapa de parvulari: 

El protagonista de la setmana P3 



El reporter 



La meva família i jo. 



AMBIENTS D’APRENENTATGE 
Treball sistemàtic a partir dels interessos dels alumnes.  



Psicomotricitat 



Padrins lectors 

Activitats col·laboratives. 

Jugant 

Convivència i ajuda mútua 

CERCLES 



 La llengua vehicular del centre és el català des de P3. 

 Incorporem el castellà al primer curs del cicle inicial i en acabar 
aquest cicle (als 7 anys), gairebé tots ja poden llegir i escriure 
en català i castellà. 

 Introduïm l’anglès oral a partir de P3 i progressivament anem 
introduint el llenguatge escrit. (GEP) 

 Aprenentatge a partir de primer amb lletra d’impremta. 

 ½ de lectura diària (Projecte ILEC).  

Pel que fa a les llengües, a l’escola: 



LLENGUA 
 Treballem de forma constructivista partint del nom de l’infant i 

dels seus interessos més propers.  

Fem conferències 

Treballem la consciència 
fonològica. 

Ambient de llengua. 



ENGLISH 
El nostre objectiu principal és fomentar l’interès per aprendre anglès i la 
motivació de comunicar-se en aquesta llengua des de l’inici de l’escolarització. 

Pre-Primary 
Treballem la comprensió i l’expressió oral  de manera lúdica a través de cançons, 
danses, històries, rimes, jocs, teatre, titelles… 

Sessions de mig grup per reforçar la llengua 
oral: Afavorim l’expressió oral de manera 
significativa i atenem millor la diversitat de 
l’alumnat. 

A partir de 3r comença a tenir més rellevància 
la llengua escrita. 

Auxiliars de conversa. 

Primary 



 A Educació Infantil es treballen a partir de situacions 
quotidianes. 

 A partir de l’observació i del treball manipulatiu es van 
introduint la numeració i les operacions bàsiques que ens 
ajudaran a resoldre problemes i situacions relacionats amb la 
vida quotidiana i el coneixement científic. 

 Des de P3 i a Educació primària treballem les matemàtiques 
basant-nos en el mètode ABN, potenciant el treball 
manipulatiu i les estratègies de càlcul... 

 

Pel que fa a les matemàtiques, a l’escola: 



MATEMÀTIQUES 



 Posem a l’alumnat en contacte amb manifestacions 
artístiques i culturals: pintors, músics, obres teatrals... 

 A partir d’aquest contacte fem que els nens i les nenes 
s’impliquin com a subjectes actius i facin les seves pròpies 
produccions.  

Pel que fa a l’educació artística: 



MÚSICA 
Des de P3 es treballa la música 

Participem a la Cantània 

Interactuem amb 
l’escola de música 

Aprenem flauta a partir de 3r 

Participem al DansaAra 



PLÀSTICA 

Treballem diferents artistes, tècniques i materials. 



 Utilitzem els recursos de les tecnologies de la informació i la 
comunicació per cercar informació, com a suport de les àrees 
curriculars i per comunicar-nos amb altres escoles i amb les famílies. 

 Disposem de canó i pissarra digital a les aules com a suport per a la 
tasca pedagògica així com portàtils, tauletes, càmera de vídeo... 

 Fomentem l’ús responsable de les TAC. 

 

Pel que fa a les TAC (Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement): 



 Treballem a partir de la realitat més propera de l’alumnat. 

 A partir de l’observació, l’experimentació, el treball 
manipulatiu, les noves tecnologies i de la vida quotidiana 
busquem l’aprenentatge amb significat i utilitat. 

Pel que fa al coneixement del MEDI, a l’escola: 



CONEIXEMENT DEL MEDI 

 L’objectiu és que els nens i les nenes coneguin i 
comprenguin el context natural, social, cultural i 
tecnològic on estan immersos. 

 Per fer aquest treball propiciem la relació amb l’entorn 
més proper i celebrem els esdeveniments culturals. 



TREBALL PER PROJECTES 
És una metodologia que utilitzem per treballar de manera científica 
i globalitzada, temes de l’interès dels alumnes. 



TREBALLS COL·LABORATIUS 



Participem en jornades esportives i 
formem part del Pla Català de l’Esport 

Visitem i estudiem el Parc del Garraf 

Anem de colònies 

OBRIM L’ESCOLA A L’ENTORN 
Anem al teatre 



Anem a la biblioteca 

Visitem els gegants de Ribes 

Fem sortides de projecte 



CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 
 

Presentació  de  sol·licituds  Del 29 de març al 9 d’abril 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA PREINSCRIPCIÓ 

 
 Model de sol·licitud preinscripció. 
 Originals i fotocòpies del DNI / NIE o targeta de residència  del pare i la mare, el tutor o la tutora.   
 Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.  
 
Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar si 
s’al·leguen: 
 Renda de la unitat familiar: 
       Documentació acreditativa de ser beneficiari de la renda garantida de ciudadanía. 
 Proximitat del lloc de treball: 
      Còpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa. 
 Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans: 
      Original i fotocòpia del certificat de disminució del Departament de Benestar i Família. 
 Família nombrosa o monoparental: 
      Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 



   
DE DILLUNS, DIMARTS, DIJOUS I DIVENDRES: 

 de 9.00 a 12.30 
de 15.00 a 16.00      

 
DIMECRES 

De 15.00 a 16.00 
  

HORARI DE PREINSCRIPCIÓ 
 

Us recordem que només es pot presentar la sol·licitud en un centre 



US ESPEREM A L’ESCOLA LES PARELLADES 


