
ESCOLA ELS PINS



EN PINÓS, EL NOSTRE GEGANT



COM ENS IDENTIFIQUEM

 Escola pública, laica, catalana i 
inclusiva

 Escola que treballa amb i per la 
diversitat

 Escola oberta per conèixer i treballar
amb les tecnologies de 
l’aprenentatge i el coneixement

 Escola sana i saludable

 Escola oberta a l’entorn i que 
treballa en xarxa amb col.lectius de 
l’entorn

 Escola amable on s’aprèn a viure i a 
conviure

 Escola més sostenible

 Escola per aprendre a ser crítics i 
constructius



INTENCIÓ DEL CENTRE

L’objectiu és formar  l’alumnat 
en la convivència i la 
participació activa en la vida 
social, cultural i acadèmica, 
dins el context dels valors 
democràtics.  

Amb el desig que se senti 
acollit i desenvolupi les seves 
capacitats acadèmiques i 
humanes a través d’un procés 
d’aprenentatge actiu, funcional 
i significatiu, tan 
individualment com en grup.



ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
25 alumnes, 25 diversitats

 COM HO FEM?

 Atenció als alumnes amb NEE

 Observació a infantil i acompanyament a la 
resta de cursos

 Coordinació interna i externa

 Planificació de reforços i atenció
individualitzada

 Desdoblament de grups

 Metodologia inclusiva

 QUI INTERVÉ?

 Mestra d’EE, EAP, logopeda del CREDA, 
mestra d’aula d’acollida

 Comissió social

 CAD Comissió d’atenció a la diversitat

 Reunions de cicle

 Treball amb les famílies

 Coordinació amb professionals externs



LA BIBLIOTECA

Un espai que ens permet gaudir de la lectura com a casa.

Lectures, conferències, consulta, cerca d’informació... 



SALA D’ORDINADORS I RECURSOS TAC

Espai per treballar individualment o en equip, on podem cercar informació, 

fer tasques de reforç dels aprenentatges, o descobrir altres llenguatges de 

comunicació i creació



Llenguatge musical per potenciar el 

treball del cos i el moviment

Actualment, un projecte de P3 a 2n amb dues hores setmanals



L’HORT I EL COMPOSTATGE

Un espai a l’aire lliure on ens permet fer un treball col.lectiu de 

descoberta i interacció amb el medi



VISITES CULTURALS I SORTIDES A LA 

NATURA

Aprofitem els recursos que tenim a la ciutat  i a l’entorn proper per obrir la ment i descobrir 

diferents llenguatges amb professionals de l’art: teatre, concerts, dansa, exposicions... Així 

com el coneixement de processos humans: artesania, fàbrica, cicle de les deixalles, la 

ciutat...



ELS ESPAIS OBERTS DELS PETITS

Potenciem l’autonomia, regulem la frustració i la presa de decisions. 

Aprenem amb infants de diferents edats i interessos. 



ELS ESPAIS OBERTS DELS MITJANS

Potenciem la presa de decisions, l’autonomia i les ganes d’aprendre, compartint 

les experiències amb els companys i companyes. Es crea un ambient molt bo 

de treball.



ELS GRUPS CLASSE

El grup classe dóna referència i seguretat als infants, els permet formar part d’un 

col.Lectiu on agafen confiança, tenen amics i resolen conflictes. Creixen junts 

respectant i convivint amb les diferències.



ELS PASSADISSOS I RACONS DE L’ESCOLA, 

ESPAIS ACOLLIDORS

Els espais de fora les aules també són espais de treball i de convivència, on els 

infants i adults coincidim i interactuem. 

Procurem fer-los agradables i comunicatius



L’HORA DE DINAR

Petits i grans gaudim de 

l’estona del migdia 

dinant plegats, fomentem 

l’autonomia i la 

responsabilitat.

Quí para taula?

Em puc servir sol o sola?

En voldré més?

I si no m’ho acabo?

Toca recollir i netejar.



L’HORA DE LA MIGDIADA
Els infants de P3 fan la migdiada a la seva aula, en un espai 

proper i recollit

Els grans de l’escola ajuden a despertar i a 

posar les sabates als més petits.



AL PATI TRANQUIL
no es pot jugar amb la pilota, cal trobar altres jocs

A l’hora del pati, tant 

al matí com al 

migdia, els infants 

escullen què i amb 

qui volen jugar. 

És un temps on hi ha 

moltes oportunitats 

de créixer junts amb 

els reptes, la 

trobada, els 

conflictes, els acords 

i l’aprendre a 

conviure.



AL PATI GRAN HI JUGUEM AMB LA PILOTA I SENSE

Fugim dels estereotips de gènere i fomentem el joc creatiu

Demanem als infants que s’organitzin per jugar junts, una tasca que es treballa des 

de les tutories. La comissió de pati vetlla per tal que les propostes de joc i de lleure 

dels nens i nenes es vagin fent realitat .



EL PATI DELS PETITS

Durant les estones de pati, el joc es converteix 

en un moment d’aprenentatge molt important 

on s’interactua i es creix compartint.



COL.LABORACIÓ DE LES FAMÍLIES 
Famílies, mestres, monitors i monitores, personal no docent...  tots junts 

fem escola 

Les famílies tenen representació i espai per opinar i decidir. Col·laboren en 

diferents àmbits: consell escolar, comissions de l’AMPA, assemblees, dies de 

festes i arranjaments...



PROJECTES ACTUALS

 Escoles + sostenibles: “L’aigua 
propera i l’aigua virtual”.

 PELE: Llengües estrangeres.

 Seminari de biblioteques escolars de 
Barcelona.

 Socialització de llibres  a càrrec de 
l’AMPA i de l’escola.

 Escaqueja: projecte de treball amb 
escacs. 

 Material d’aula socialitzat.

 Projectes de grup. 

 Projecte d’educació sócio emocional 
amb el grup SEER.

 Relació amb els col·lectius de 
l’entorn

 Petit Binding: lectura a primer a casa 
i a l’escola, programa de la UB

 Innovamat: fomenta i afavoreix el 
pensament matemàtic i fa que 
l’alumnat sigui el centre del procés
d’ensenyament-aprenentatge



METODOLOGIES DIVERSES
Una mirada respectuosa i sensible vers l’infant

 Volem tenir una mirada de respecte i sensibilitat vers cada infant, valorem les seves

singularitats i les seves potencialitats. Vetllem perquè els infants trobin tranquil.litat i 

benestar.

 Plantegem el procés d’aprenentatge fent ús de metodologies diverses.

 Busquem activar el prensament dels infants a partir de plantejar reptes, situacions

problematitzades, petites investigacions i PROJECTES.

 Busquem conèixer les seves idees, els seus interessos i motivacions, i construir 
coneixement a partir d’aquí.

 Treballem per tal que els infants adquireixin cada vegada més autonomía de 

pensament i de presa de decisions.



METODOLOGIA DE TREBALL A INFANTIL

 Treball en gran grup

 Treball en petit grup

 Treball individual

 Espais oberts d’aprenentatge

 Dins les aules: racons de treball i de joc, 
propostes de treball i de joc individual, 
treball per projectes.

 Tot infantil: espais oberts amb diferents 
propostes: dels invents, de 
comunicació, de natura, de música, 
d’art, de ludoteca, sensorial.

Per què?

 Per fomentar la  curiositat per 
aprendre; per fomentar  la 
interacció, així com la comunicació, 
l’organització i l’autonomia dels
infants. 

 S’ofereixen experiències gratificants, 
per aconseguir-ho.



METODOLOGIA DE TREBALL A PRIMÀRIA

 Treball en gran grup

 Treball en petit grup

 Treball individual

 Tallers interclasse de matemàtiques i de 
llengua. Espais oberts de coneixement del 
medi a CI.

 Jocs, material manipulatiu, propostes de 
treball individual i de grup, treball 
interdisciplinar mitjançant un projecte o un 
repte de grup classe. Utilitzem llibres de 
text, fitxes, recerca a internet, tauletes i 
ordinadors.

Per què?

 Per fomentar la curiositat per 
aprendre; aprendre a aprendre; 
transformar la informació en 
coneixement; fomentar la interacció
entre iguals; la comunicació, 
l’organització i l’autonomia dels
infants. 

 I adquirir uns coneixements
fonamentals en aquesta etapa.



EL TREBALL PER PROJECTES
Una manera de treballar que permet atendre la diversitat i la curiositat dels 

infants, fomentant diferents estratègies per a la recerca d’informació i 
l’aprenentatge

 Primer trimestre: tema escollit per a tot l’alumnat 
de l’escola. Aquest any ha estat: L’AIGUA

 Segon i tercer trimestre: ENS PLANTEGEM 
REPTES, CAMINS I ACCIONS PER A ASSOLIR-LOS

 Permet:

• Iniciar el treball cooperatiu i multinivell

• Potenciar diferents interessos i compartir-los

• Plantejar hipòtesis, recerca d’informació i 
comprovar resultats

• Recollir la informació i comunicar els 
aprenentatges realitzats



CELEBREM LES FESTES POPULARS

➢ LA FESTA MAJOR DE BARCELONA

➢ LA CASTANYADA

➢ EL DIA DE LA MÚSICA Sta. Cecília

➢ NADAL

➢ CARNESTOLTES

➢ ST JORDI. Jocs florals

➢ ST PONÇ. Tallers amb famílies

TAMBÉ: 

➢ FINAL DE CURS 

➢ COMIAT DEL L’ALUMNAT DE 6è



I QUÈ MÉS FEM?

✓ Sortides al llarg del curs lligades  a la programació 
de cada grup classe.

✓ Colònies des de  P4 a 6è (dues nits excepte P4 i P5 
una nit)

✓ Piscina a infantil i a 1r, dins l’horai escolar

✓ “Escaqueja” (torneig d’escacs)

✓ “Cantània” a l’Auditori (alumnat de 5è)

✓ “Dansa Ara” (alumnat de 2n)

✓ Padrins de lectura

✓ Padrins dels espais oberts

✓ ...

✓ Gust per la lectura: visites d’escriptors i 
escriptores a l’escola. Les avies ens expliquen 
contes. Ximi-Xesca, apadrinament...

✓ Tallers amb les famílies per St Ponç

✓ Els blocs informatius de cada curs

✓ Compartim activitats amb altres centres veïns: 
robòtica, tecnologia, anglès, aprenentatge servei 
amb els més grans...

✓ Visitem i compartim estones amb la gent gran i 
l’escola bressol

✓ ...



L’ ESCOLA ELS PINS US AGRAÏM EL 

VOSTRE INTERÈS

Moltes gràcies per visitar-nos


