
 

Classes extraescolars de handbol. 

 
Classes extraescolars de judo.  

 

Altres serveis: 

 El centre disposa de menjador escolar i 

servei d’acollida matinal des de les 7.45 

fins les 9.00. 

 

 L’AFA col·labora activament amb 

l’escola i gestiona el servei de menjador i 

les activitats extraescolars. 

  

Jornada de portes 
obertes 
 

Dimarts 3 de març 

A les 9.15h i a les 15.15h 

Dimecres 4 de març 

A les 15.15h 

 

 

 

 

Contacte 

Telèfon: 938964967 

Correu electrònic: ceiplesparellades@xtec.cat 

Web: parellades.cat 

 

ESCOLA LES PARELLADES 
Margarida Xirgu, 11 

08810 Sant Pere de Ribes 
 

 

 

  

 

 

 

ESCOLA                  
LES PARELLADES 

Sant Pere de Ribes 

 



 

Qui som 
 

 Escola oberta i vinculada amb l’entorn 

proper, plural i democràtica. 

 Fomentem la coeducació, la solidaritat, 

l’educació per la pau, l’equitat per formar 

persones amb esperit solidari i crític. 

 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. 

 Valorem les aportacions i col·laboracions 

de les famílies en activitats conjuntes. 

 Equip docent en formació constant per 

millorar la qualitat pedagògica del nostre 

centre. 

 

  

Com treballem 

Treballem perquè els nostres alumnes 
siguin capaços de desenvolupar les 
seves habilitats individuals i socials. 

Education is the most powerful weapon 

which you can use to change the world.           

Nelson Mandela 

La finalitat del Projecte Educatiu de 

l’Escola Les Parellades és afavorir el 

creixement harmònic i la maduració de 

l’alumnat en totes les seves capacitats. 

Fem de guia i ajudem als alumnes a 

descobrir les seves possibilitats físiques, 

intel·lectuals i afectives i a desenvolupar-

les des d’una dimensió personal, social i 

ètica. 

La nostra acció educativa s’obre a la 

recerca del sentit de la persona, la vida i el 

món i s’adequa a la situació concreta de 

cada alumne perquè trobi el seu propi 

camí. 

En aquesta acció és fonamental la 

implicació coordinada dels educadors/es i 

de les mares i pares. 

  

 

Fem: 

 Projectes interdisciplinaris i TAC. 

 Ambients d’aprenentatge. 

 Anglès des de P3. 

 GEP (Grup experimental plurilingüe). 

 Treball de matemàtiques basat en el 

mètode ABN, potenciant el treball 

manipulatiu i les estratègies de càlcul. 

 Projecte TPIL i consciència fonològica. 

 Aprenentatge amb lletra d’impremta a 

partir de primer. 

 Apadrinaments lectors. 

 Projecte ILEC (gust per la lectura). 

 Programa d’orientació per la transició a 

secundària. 

 Activitats de convivència i emocions. 

 Activitats de llengua amb la participació de 

les famílies. 

 Activitats esportives i educatives 

organitzades a  la comarca. 

 Celebrem i treballem les festes populars. 

 Projecte Claki. 

 Projecte Apilo. 

 Programa Fruita i hortalisses a l’Escola. 



 


