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OBJECTIUS DEL CENTRE 
 
La finalitat del nostre centre és formar persones autònomes, crítiques, compromeses i competents 
i, que participin de forma activa en el seu entorn i a la societat en general. 
 

 BENESTAR EMOCIONAL 
 COEDUCACIÓ 
 INCLUSIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 PLURILINGÜISME 
 CULTURA DIGITAL 
 CURA DEL MEDI AMBIENT 

 

 
NIVELLS EDUCATIUS 
 
En el nostre centre es poden cursar: 
Educació Infantil (3 a 6 anys):  P3, P4 i P5 
Educació Primària (6 a 12 anys): de 1r a 6è  
Institut- Escola per concretar. 
 

ENTRADES I SORTIDES  
 
Horari de 9.00 a 12.30h i de 15.00 a 16.30h. 
Podeu ampliar l’horari amb: 
Matiners: 7.30 a 9.00 h 
Extraescolars:  
12.30h a 13.30h 
16.30h a 17.45 h 
El preus orientatius d’aquests serveis els podeu trobar al web del centre. 

Els alumnes d’Educació Infantil accedeixen directament a les aules per la porta del pati, afavorint el contacte directe entre 
família i escola. 

UBICACIÓ  
 
Estem situats en el casc antic. L’escola disposa de gran aparcament públic i està a prop del teatre, biblioteca de Can Rajoler, 
pavelló d’esports, Ajuntament, Ràdio, Parc de La Linera, Escola de Música...  
L’escola aprofita aquests espais per treballar aspectes del currículum a partir de l’observació directa i de les activitats que 
proposen els diferents serveis. 
 

EQUIPAMENTS I SERVEIS  
 
Menjador 
 
L’escola disposa de menjador i de cuina pròpia. 
L’empresa AUSOLAN compta amb el certificat de Cuina Catalana que garanteix un elevat nombre de plats de cuina i que utilitza 
el màxim de productes de proximitat i de temporada. La dietista de l’empresa AUSOLAN  elabora i adapta els menús a les 
diferents necessitats alimentàries dels alumnes: al·lèrgies, intoleràncies i dietes. 
 La cuinera i l’ajudant de cuina preparen els menús diàriament.  
Es fan tres  torns començant  pels més petits. En acabar, els nens i nenes de P3 van a fer la migdiada. La resta d’alumnes fan 
diverses activitats programades: manualitats, jocs i activitats esportives.  
Preus: 
Fixes:           6’20€ 
Esporàdics: 6’80€ 
 
Equipaments esportius 

Per realitzar les activitats esportives disposem de gimnàs amb vestuaris, d’una pista poliesportiva i d’una sala de psicomotricitat. 
També fem ús de les instal.lacions del pavelló municipal. L’alumnat de 3r de Primària complementa l’educació física amb una 
sessió setmanal de piscina. 

 



Aules 

Mètode Artigal des de P3 

Tallers Internivells 

L’ ANGLÈS A L’ ESCOLA 

Nova visió dels pati escolar 

Comptem amb tres àrees de patis, en actual procés de transformació paisatgístic, arquitectònic i espai educatiu: 

1: Zona per Infantil, dotada amb sorrals i estructures de joc. 2: Zona d’arbrat, sorral i estructures per a cicle inicial . 
3: Pista poliesportiva per a cicle mitjà i superior. Espai comunitari i una porta oberta a la participació en el municipi com a 
territori col.lectiu. 
 
Espais singulars 

Cada especialitat disposa d’ espais propis: 

- Aula de música  

- Aula d’anglès  

- Dues aules d’informàtica  

- Aula SIEI ( Suport Intensiu Escolaritat Inclusiva) 

- Dues aules d’atenció a la diversitat 

- Aula de plàstica i experimentació  

- Hort escolar 

- Biblioteca  

- Espai de racons de joc simbòlic a Educació Infantil 

- Sala de  llum 
 

 
 

Les aules a Educació Infantil són espais on afavorim l’ aprenentatge. Els passadissos basteixen entorns on conviure i compartir. 

A Educació Infantil les aules disposen de lavabos a dins la classe. 

Totes les aules del centre tenen connexió a Internet i a la xarxa interna del centre. També estan equipades amb ordinadors i PDI 
(Pissarra Digital Interactiva). 

 

ORGANITZACIÓ  PEDAGÒGICA  

Plantilla   estable composada per  29 mestres ( tutors/es, mestres de suport i especialistes). Comptem també amb una tècnica 
d’Educació Infantil exclusivament per atendre a l’alumnat de P3. 

L’escola es coordina amb un psicopedagog de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) que realitza valoracions i assessora 
a l’escola i a les famílies sobre com adaptar el procés d’aprenentatge a les necessitats de l’alumnat. 

Atenem la diversitat a partir de grups reduïts, desdoblaments, grups cooperatius... 

A l’escola fem tallers internivells ( barreja d’alumnes del mateix cicle).  

Oferim SEP (Suport Educatiu Personalitzat) de 08:30 a 09:00h , en horari no lectiu,  per l’alumnat que presenta alguna dificultat 
en el seu procés d’aprenentatge.  

 

 

 

 
A Educació Infantil, s’inicia l’aprenentatge de l’anglès per mitjà de contes escenificats on els alumnes viuen emocionalment el 
relat. S’ utilitza aquest mètode fins a 1r de primària , on  es combina  amb el llibre de text. 
 
 
 
 
A tots els tallers internivells dels diferents cicles, es fa un taller on la llengua vehicular és l’anglès.  
 



Projecte GEP 

 

EDUCACIÓ EMOCIONAL 

 

 

Des del curs 2017-18 l’ escola participa en el Programa d’ Innovació Pedagògica Generació Plurilíngüe (GEP) impulsat pel 
Departament d’ Educació . És un projecte adreçat als alumnes de 5è i 6è de primària  per potenciar el plurilingüisme i la 
competència de l’ alumnat en les diferents llengües curriculars.  

L’escola té incrementada 1 hora setmanal , amb mig grup  a tota l’ educació primària. També té incrementada 1 hora setmanal 
de “Science” a 5è i 6è , aplicant la metodologia AICLE. 

Aquest és el 3r  curs que rebem una formació orientada en la metodologia ABP ( Aprenentatge Basat en Projectes). 

Activitats: 

 Teatre en anglès des de P3 fins a 6è. 

 Convivències en anglès de  2n i 4t 

 Tallers en anglès a les festes de l’ escola . 

 Espectacle a “La Cuna” per part de l’ alumnat de 4t 

 “Speaking” setmanal en mig grup a tota l’ escola. 
 

 

 

A l’escola donem molta importància al treball de l’educació emocional ja que incentiva la motivació de l’alumnat, el predisposa a 
mostrar actituds més positives, millora les seves relacions i l’ajuda a obtenir millors resultats acadèmics.  

Som un equip de mestres format sobre educació emocional i gestió d’emocions. 

Posem en pràctica les càpsules de ioga després del pati, tenim distribuïts pels passadissos “El Racó de la calma” i “El Racó de la 
Pau”.  

Disposem de l’assessorament d’ un equip de mestres del claustre especialitzades en educació emocional.   

 

ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES: COMPETÈNCIA DIGITAL 

Des de l’ escola hem dissenyat un Pla Digital de centre .  
Els quatre àmbits d’ acció són: 

 Ús d’ aplicacions Google for Education a CS i escola( ús drive, documents, presentacions, classroom...) 

 Aprenentatge mòbil (ús de les tauletes amb apps educatives) 

 Programació (estructuració de pensament) 
La tecnologia no és exclusiva a l’ hora d’ informàtica, sinó que ho és de totes les àrees ja que és una eina més per acompanyar l’ 
aprenentatge on: 
-Plantegem reptes que estimulen la creativitat. 
-Diversifiquem i personalitzem recursos per a l’ aprenentatge. 
-Estimulem el treball en equip, potenciant les capacitats i destreses 
de cada alumne. 
Ens organitzem: 

1. Per racons digitals:  
 A Educació Infantil ordinador de sobretaula, ús de 

portàtil/tauleta si l’ activitat ho escau. 
  A Primària: ordinador de sobretaula, ús de portàtil. 

2. Per espais: Aules d’ informàtica 
3. Dos carros mòbils: amb tauletes i portàtils. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Hort Escolar 

LA MÚSICA A L’ ESCOLA 
  

 
La Música a l’ escola té un gran protagonisme.  
A Educació Infantil  a partir de la mascota Baluga presentem  l’ eix de la sessió de forma activa i 
motivadora. 
A Primària realitzem diferents activitats i tallers com beat box, body percussion, danses d’ arreu del món, 
cançons per la pau . 
Des de la música celebrem  festivitats com : 
 

- Canta Parets: l’alumnat de P5 treballen una cantata amb la resta d’ escoles del poble, organitzada per l’ Escola de Música 
Municipal. 

- Projecte Cantània: l’alumnat de 5è realitza una cantata que s’ escenifica al Teatre Auditori de Granollers, 
organitzat per l’ Auditori de Barcelona, conjuntament amb altres escoles de la comarca. 

- Concert de Nadal: amb motiu de la festa de Nadal es preparen nadales i cançons relacionades amb l’ 
hivern que s’ ofereixen a les famílies al teatre de Can Rajoler .  També, fem un concert intern on  els 
nens i nenes les representen davant  els seus companys/es. 

-   Rua de Carnaval: l’alumnat de primària prepara instruments reciclats i conjuntament amb “Tabalers de 
Diables Parets “ realitza una “Batukada” pels carrers del poble. 

-    Audicions a l’escola de música de Parets. 
 

ALTRES PROJECTES 

 

Fomentem la lectura 

- A Primària dediquem mitja hora a la lectura diària. 

- Implementem el PLA DE LECTURA de la Biblioteca Infantil i Juvenil de Can Butjosa  per tal d’incentivar el gust i les ganes de 
llegir introduint a l’alumnat en el món de la literatura infantil i juvenil.  
L’alumnat rep mensualment un conta contes que els explica històries seleccionades per professionals.  

- Per a l’alumnat de Primària es porta a terme el Lectogrup, que és un material concebut especialment per adquirir velocitat i 
comprensió lectora. 

-  Tertúlies literàries a 5è i 6è 

- Maletes temàtiques que afavoreixen l’accés al món dels llibres i de la cultura.   

- “English Libraries”, contes i llibres en anglès a totes les aules. 

- Visita d’un autor literari, dins del projecte Parets Poble Lector.  

- La Bibliopati a l’ estona d’ esbarjo... 
 

Fomentem la millora de l’ortografia 

Per millorar l’ortografia fem servir el mètode Gavarró, que es treballa a cicle mitjà.  

 

Racons de joc a Infantil 

Per mitjà del joc simbòlic, i  participació de les mestres en el joc, es va introduint vocabulari i estructures lingüístiques bàsiques 
en català. 

 

 

Cada cicle de Primària disposa d’una parcel·la per treballar l’hort segons el continguts curriculars. L’alumnat fa un recull de les 
notícies referents a l’hort: el que s’ha plantat, el que ha crescut, si hi ha alguna plaga d’insectes, ... 

A Educació Infantil tenen jardineres davant de les classes on planten en un determinat moment del curs i tenen cura de les 
plantes . 

 



Cura del Medi Ambient 

 

 

Projecte “A l’escola juga net” 

És un projecte per tal de reduir el volum de residus. Treballem amb els infants els valors de REDUIR, RECICLAR i REUTILITZAR, en 
tots els nivells.   

Projecte: “The school waste is in our hands” 

És un projecte per tal de  conscienciar a tota la comunitat educativa de la importància del  bon reciclatge.  

 

 Projectes de treball a l’aula 
 
A partir del treball interdisciplinari treballem diferents temes al llarg de l’escolaritat,  segons els interessos dels nens i nenes, 
mitjançant treballs cooperatius, treballs en grup, exposicions, recerca d’informació... 
 

 
Consell d’Infants 
 
Representants de cicle superior participen en el Consell d’Infants de Parets. 
A nivell d’escola, tot l’alumnat està representat en l’Assemblea de Delegats i Delegades de classe. 
 
 

CONNEXIÓ DELS APRENENTATGES AMB L’ENTORN MÉS PROPER 

 

Sortides i colònies 

Les sortides són part important del treball escolar, sempre tenen una intenció educativa. Permeten iniciar un projecte que es vol 
treballar posteriorment a l’aula de manera més vivencial i experimental.  

Hi ha sortides de camp, a museus,  espectacles de teatre o audicions (algunes en anglès), a fàbriques, a l’Ajuntament, a la ràdio, 
a les biblioteques, a l’Escola de la Natura, al riu Tenes,... 
Totes les sortides s’aproven en el Consell Escolar i formen part de la programació anual de centre. A cada final de cicle 
s’organitzen colònies de dos o tres dies, o bé   d’una setmana, depenent dels nivells. 

A P5: estada a la natura 
2n i 4t: convivències en anglès 
6è: esquiada a la neu. 

 

Tallers i altres activitats 
 
Amb la idea de formar ciutadans de futur, participem a diferents tallers que ens ofereixen: Escola del Consum, Urbanins, 
Educació Viària, Internet Segura, xerrades sobre bullying, taller de ceràmica, escacs...  
 
 
      Festes                                            

L’escola celebra les festes tradicionals de la Castanyada,  Nadal, Carnaval, St. Jordi i Final de curs. Les festes formen part de la 
programació general de l’escola i estan integrades en el currículum. Es treballen de manera multidisciplinar (música, ciències 
naturals i socials, català, matemàtiques,...) i es vinculen al municipi demanant la participació d’entitats com el Gegants, els 
Diables i  el Ball de Gitanes. 

 

 

 

 



COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

Per aconseguir una bona comunicació ESCOLA- FAMÍLIA, disposem  d’una plataforma de gestió i comunicació (App) que 
utilitzem per enviar informacions generals de l’escola.  

A cicle inicial de Primària l’alumnat porta la llibreta viatgera que serveix per escriure notes que poden venir del professorat o de 
la familia. A partir de 3r, s’utilitza l’agenda escolar com a eina de comunicació i per apuntar els deures. 

Entre tots els pares i mares de cada grup classe s’escull un delegat/a de curs. Serà la via d’informació entre el tutor/a  i les 
famílies quan hi hagi algun tema urgent o es necessiti algun aclariment respecte a alguna cosa.  

Cada trimestre rebreu un informe escolar de l’evolució del vostre fill o filla.  A l’Educació Infantil es donen dos informes.  

Almenys un cop al llarg del curs escolar el tutor/a farà una entrevista personal amb vosaltres. Si la família o tutor/a ho creu 
necessari, se’n poden fer més d’una. 

El professorat disposa d’un horari per atendre a les famílies. Cal acordar prèviament el dia. L’equip directiu també disposa de 
temps per atendre a les famílies que ho desitgin. 

PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES 

Els pares podeu participar en la dinàmica de l’escola formant part del Consell Escolar (màxim òrgan de govern). Cada dos anys es 
celebren eleccions  i us podeu presentar com a candidats/es.  

També podeu formar part de l’AFA, (Associació de Famílies), que col·labora en les activitats del centre , gestiona les activitats 
extraescolars i els matiners, dóna suport a les festes escolars, col.labora en la socialització dels llibres de text, contribueix 
econòmicament amb material informàtic, amb els regals dels Reis, participa en les portes obertes del Nadal, llibres per Sant 
Jordi, etc... També organitzen festes i xerrades per a les famílies, per tal d’afavorir una bona integració de tota la comunitat 
educativa. 

L’AFA col·labora de manera desinteressada amb l’escola. S’organitza en comissions de treball i, si us interessa formar-ne part, us 
podeu inscriure en la que més us agradi o la que més s’ajusta als vostres horaris.  

MATERIAL/ROBA ESPORTIVA 

El material està socialitzat a Educació Infantil i a cicle inicial de Primària. A cicle mitjà i superior ho està parcialment. Es paga una 
quota anual que inclou també el projecte del Pla de lectura i les Activitats Culturals (realitzades al Teatre Can Rajoler). Els llibres 
també són socialitzats, i és  l’Ajuntament qui paga els de l’alumnat. 

D’altra banda, l’alumnat ha d’utilitzar roba esportiva o xandall per a totes les sessions d’educació física. Recomanem l’ús del 
xandall de l’escola, que es pot adquirir a la botiga “Pura Vida” de Parets, ja que és un tret distintiu del nostre centre. En el cas de 
l’alumnat d’Educació Infantil, és imprescindible que portin el xandall tant a les sessions de psicomotricitat com a les sortides que 
realitzin fora del centre. 

Podeu trobar tota aquesta informació a la nostra pàgina web:     

 

http://agora.xtec.cat/ceiplluispiquer 

 

 

 

http://agora.xtec.cat/ceiplluispiquer

