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Calendari  PREINSCRIPCIÓ   2021 – 2022 

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds 

 

-  Criteris generals  

• Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi 

treballa: 40 punts. 

• Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en 

primer lloc (només una opció):  

• Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts. 

• Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts. 

• Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts. 

• Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda garantida de 

ciutadania: 10 punts. 

• Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de 

primer grau: 10 punts. 

-  Criteris complementaris  

Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental:  15 

punts.  

 

 

 

 

 

 

COM TREBALLEM A L’ESCOLA LES PARELLADES 

PROGRAMES ESPECÍFICS 

❖ Currículum prescriptiu que garanteix l’assoliment de les 

competències bàsiques i els aprenentatges corresponents a 

cadascuna de les etapes educatives que imparteix. 

❖ Projecte lingüístic: el català és la llengua bàsica 

d’aprenentatge i tots els alumnes assoleixen un coneixement 

igual de castellà. L’escola dóna molta importància a la llengua 

anglesa iniciant el seu aprenentatge des del primer curs 

d’Educació Infantil i utilitzant la metodologia AICLE a cicle 

superior. 

❖ Acció Tutorial: per atendre i coordinar totes les persones que 

intervenen en el procés educatiu i tenir cura de la comunicació 

alumne – família – escola.  

❖ Intervenció Psicopedagògica de l’EAP: per atendre i orientar 

les famílies, professorat i alumnes; per prevenir i detectar i en 

tot cas fer la intervenció i el  seguiment de les dificultat de 

l’aprenentatge i d’altres trastorns. 

❖ Aplicació de les Tecnologies a la metodologia de 

l’aprenentatge: suport de pissarres digitals, projectors, 

ordinadors personals, càmeres fotogràfiques digitals, tauletes i 

càmeres de vídeo. 

❖ Participació dels pares i mares a l’escola: reunions de curs, 

sessions tutorials  personalitzades, Consell Escolar i AFA. 

❖ Innovació educativa: Matemàtiques ABN i ambients 

d’aprenentatge.   
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PROJECTES PEDAGÒGICS DE CENTRE. 

 

❖ Pla d’Immersió Lingüística. (PIL) 

Aquest pla té com a finalitat millorar l’expressió oral en català de 
l’alumnat. A cada cicle es treballa d’una manera diferent, adequada a 
l’edat de l’alumnat. L’expressió oral és cabdal per poder relacionar-se i 
viure en societat,  per això la treballem sistemàticament des de P3. 

A Educació Infantil:     

. Protagonista de la setmana (P3)  

. El reporter. (P4)    

. La meva família i jo. (P5)  

A Educació primària:  

. L’ Hora del conte. (1r) 

. Experts i expertes. (2n) 

. Conferències. (3r, 4t, 5è, i 6è) 

 

També es realitzen exposicions de grup, xerrades a alumnes d’altres 
nivells, etc. 

 

 

❖ Festes populars. 
 
Treballem les festes populars: Castanyada, Nadal, Festa Major 

de Sant Pau,  Carnaval,  Sant Jordi, per tal que els alumnes 

visquin les tradicions pròpies de la cultura catalana i hi 

introduïm petites tradicions anglosaxones com ara: Halloween, 

Valentine’s Day i Easter Bunny. 

Fem una setmana cultural on tota l’escola treballa sobre un 

autor,  fet històric, una científica, etc. 

 

❖ Pla Català de l’esport. 

Formem part del Pla Català de l’esport i realitzem activitats 

esportives programades per millorar els hàbits esportius dels 

alumnes i introduir-los en aquest món mostrant-los les 

diferents possibilitats esportives. 

 

❖ Altres. 

o Realitzem activitats col·laboratives amb d’altres 

centres: Cantània, DansaAra, natació escolar a 1r i 2n, 

Viu el Parc... 

o Realitzem activitats proposades per la Mancomunitat 

Garraf-Penedès relacionades amb la cura del medi i el 

reciclatge. 

o Treballem la coeducació, assetjament, resolució de 

conflictes, treball d’emocions, etc. amb el recolzament 

de diferents entitats. 

o Formem part del programa fruita a l’escola. 
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❖ Projecte de llengua estrangera Anglès. 

Des del curs 2016-2017 formem part del Projecte GEP (Grup 
d’Experimentació Plurilingüe) que introdueix progressivament 
continguts de diferents àmbits en anglès a cicle superior. 

❖ Impuls de la Lectura (ILEC)                                                                         

Tots els alumnes realitzaran diàriament lectura individual, en 
parelles, expressiva... durant mitja hora. També parlarem del que 
llegim, ens farem recomanacions de llibres, etc. i a partir de quart 
tots els alumnes participen en diferents clubs lectors. 

També es realitza l’Apadrinament Lector entre tots els alumnes de 
l’escola, on els més grans ajuden als petits en el seu aprenentatge. 

❖ Biblioteca.  

Els alumnes d’infantil i de primària tenen assignada una franja 
horària per anar a la biblioteca de l’escola i fer lectura individual, 
l’hora del conte, etc. 

Formem part  del projecte de la biblioteca Manuel de Pedrolo que 
ens fa préstec de la maleta viatgera amb material pels alumnes de 
cada nivell i per la resta de la família i forma als alumnes en l’ús 
correcte de les biblioteques municipals. 

 

 

 

 

 

 

❖ Projecte de consciència fonològica. 

Des de P3 fins a segon de primària es treballa de forma 
sistemàtica la consciència fonològica mitjançant jocs, cançons, 
rodolins, etc. Aquest treball de base permet una millor expressió 
oral i posterior aprenentatge de la lectoescriptura. 

 
❖ Ambients d’aprenentatge. 

És una forma d’aprendre en la que cada alumne és el 
protagonista del seu propi aprenentatge i fomenta: la 
motivació,  la interacció, la diversitat de nivells, l’autonomia, la 
col·laboració, l’autoregulació, la implicació, etc. 

Tots els alumnes de l’escola treballen durant una franja horària 
amb aquesta metodologia. 

❖  
❖ Projectes de treball. 

Aquesta metodologia parteix de la curiositat i inquietuds dels 
infants per tal d’investigar i aprendre sobre un tema en 
concret. És un treball participatiu, cooperatiu i democràtic.  Els 
fan tots els nivells de l’escola des d’educació infantil fins a 
educació primària. 
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❖ Treball cooperatiu. 

Respon a una concepció de l'educació oberta, flexible i 
participativa. L'aprenentatge cooperatiu proposa un 
enfocament de les situacions d'ensenyament-aprenentatge 
basades en les interaccions socials i pretén que els alumnes 
es vinculin estretament entre ells, de manera que cada un 
sap que el seu esforç personal ajuda els companys a 
aconseguir l’èxit tant a nivell grupal com individual. Es 
realitza de manera més formal a partir de 4t de primària. 

 

 

 

 

❖ Treball matemàtic. 

No “ensenyem”, sinó que intentem “vivenciar” tots els contin-

guts, i després, a partir del treball manipulatiu i experimen-

tació, són els propis alumnes qui descobreixen el que volem que 

aprenguin. Vivim els números i els manipulem 

Seguim el mètode ABN (mètode obert basat en números) en que 

el càlcul mental serà fonamental i la base del les operacions. 

 

 

❖ Programa d’orientació per ajudar a la transició de 
primària a secundària. 

El pas de primària a secundària és una transició de canvis 
importants: físics, d’estudis, d’amics, de professors... Per aquest 
motiu a través d’activitats planificades, d’informació, 
d’autoconeixement i de trobades amb els instituts del poble, 
ajudem als alumnes a que aquests canvis siguin més suaus. 

 

 

❖ Experimentació. 

Els alumnes han de conviure i viure l’entorn que els envolta, 
entendre la ciència, diferents processos, aprendre el mètode 
científic, etc. Per aquesta raó donem gran importància a 
l’experimentació i es treballa de forma sistemàtica a tots els cicles 
i dins dels ambients d’aprenentatge. 

❖ Projecte ambiental: Claki, Apilo, recollida roba, etc. 

Emmarcat en la formació mediambiental que ens facilita la 
Mancomunitat Garraf – Penedès, els nostres alumnes col·laboren 
recollint l’oli usat amb el Claki per fer biodièsel; i recullen piles 
per evitar la contaminació amb l’Apilo, fem campanyes de 
recollida de roba, etc. 

Procurem realitzar accions el màxim d’ecològiques per millorar la 
consciència de planeta verd . 


