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La nostra escola (cliqueu aquí)

https://youtu.be/w0qA3WUoVv0


Mirada pedagògica

infant Equitat I igualtat Aprenentatge 
social

avaluació
Enfocament 
competencial emocions



•

-Protagonista actiu del propi aprenentatge.
-Respectar els diferents ritmes i l'evolució global dels infants.
-Treballar els hàbits i l'autonomia.
-Oferir oportunitats d’aprenentatge (joc, observació, 
investigació, experimentació, comprovació, curiositat…)
-Provocar constantment l’aprenentatge a partir de material i 
a través de l’espai d’aula (atractiu i motivador).
-Potenciar la imaginació i la creativitat, la motivació i el 
seu esperit crític.
-Potenciar les seves capacitats i reconèixer l’esforç.

iNFANT



EQUITAT I IGUALTAT
-Reconèixer les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat.

-Promoure models basats en la igualtat, equitat i respecte.

-Igualtat d’oportunitats per aprendre i desenvolupar-se com a 

individu.



APRENENTATGE SOCIAL

MODELANT

IMITANT

AJUDANT 
IGUALS

MOSTRANT 
EXPLICANT

OBSERVANT



”S’entén per competència bàsica la capacitat d’una persona 
de resoldre problemes reals en contextos diversos integrant
coneixements, habilitats pràctiques, actituds i altres
components socials i de comportament que es mobilitzen
conjuntament per assolir una acció eficaç i satisfactòria.” 

Decret 119/2015, de 23 de juny

Enfocament competencial



avaluació
-Permet identificar les dificultats i errors, que sorgeixen el el procés

d’ensenyament-aprenentatge, per trobar els camins per superar-los

-Permet valorar els resultats del procés d’ensenyament-aprenentatge.

-Aprendre a avaluar-se (aprendre a aprendre).

-L’objectiu: promoure la implicació de la persona que aprèn en el seu

procés d’aprenentatge i ajudar-la a ser més autònoma.

-L’autoregulació avaluadora comporta:

Identificar els objectius de la tasca

Planificació de la tasca

Conèixer els criteris d’avaluació



emocions
-L’educació emocional ha d’impregnar tot el temps escolar.
-L’aprenentatge està estretament lligat a les emocions, al 
desig i al plaer de saber, així com a la curiositat innata 
pel món que ens envolta
-No hi ha aprenentatge si l’infant no se sent acollit, 
acceptat i volgut.
-Formació Bioioga.



Com 
treballem?



Educació infantil

Treball per projectes EXPRESSIÓ ORAL

Maleta viatgera

Joc simbòlic

AMBIENTS

Matemàtiques 
manipulatives

Padrins/es

RACONS DE TREBALL
LLIBRETA DE LA VIDA



Comunitat dels 
petits!!

COM APRENEM?
(cliqueu per veure el vídeo)

https://youtu.be/qsPWoZej1LA
https://youtu.be/qsPWoZej1LA


Educació PRIMÀRIA

TAULETES

RÀDIO

ESCACS
EMPRENEDoRIA

PROPOSTES I REPTES

Matemàtiques 
manipulatives

Padrins/es
Grups interactius



Trets d’identitat

HORT

SALUD

ILEC COEDUCACIÓ

TECNOLOGIA

SOLIDARITAT

FAMÍLIA



Salud a l’escola

INFADIMED

SVB

FRUITA A 
LES 

ESCOLES

CUINA 
ECOLÒGICA

ESMORZARS 
I 

ANIVERSARIS 
SALUDABLES

DONACIÓ 

DE SANG

BIOIOGA



EMPREMTA TECNOLÒGICA
✓ PLA D’INNOVACIÓ TAC 2021

✓ TAULETES A PARTIR DE 4T

✓ ROBÒTICA A INFANTIL I PRIMÀRIA

✓ BANCS DE TAULETES A C. DE MITJANS

✓ BANC DE PORTÀTILS A LA C. DE MITJANS

✓ BANC DE TAULETES A C. DE PETITS



VINCULACIÓ AMB CUBELLES
✓Residència gent gran.
✓Indrets emblemàtics.
✓Certamen Literari Víctor Alari.
✓Jornada Donació de Sang.
✓Jornada per La Marató.



Mesures covid ACTUALS
✓ Entrades i sortides esglaonades.
✓ Grups bombolla estables.
✓ Ús de mascareta.
✓ Desinfecció de mans.
✓ Patis propis.
✓ Desinfecció material.
✓ Espais ventilats.



WEB DE L'ESCOLA
(cliqueu aquí)

INSTAGRAM
ESCOLA

https://agora.xtec.cat/ceipmaricel/
https://agora.xtec.cat/ceipmaricel/
https://agora.xtec.cat/ceipmaricel/
https://www.instagram.com/escolamaricel/?hl=es
https://www.instagram.com/escolamaricel/?hl=es
https://www.instagram.com/escolamaricel/?hl=es


CORREU ELECTRÒNIC
a8064751@xtec.cat

Telef. 93 895 18 55

(Cliqueu aquí)

mailto:a8064751@xtec.cat
https://goo.gl/maps/ooA7MknpC5N1s3AP6
https://goo.gl/maps/ooA7MknpC5N1s3AP6


INFORMACIÓ 
PREINSCRIPCIONS 

21-22
VÍDEO INFORMATIU 

DEPARTAMENT (cliqueu aquí) 

https://youtu.be/7Jz8gYBFCFM


Junts fem camí!

(cliqueu per veure el vídeo)

https://youtu.be/qd5dBNwkBf0
https://youtu.be/K3REIlR59nY


GRÀCIES PER LA 
CONFIANÇA!

“La clau de l’educació no 
és ensenyar, és despertar”

Ernest Renon


