
   L’escola Els Pins

Identitat i projecte, funcionament i organització



L’escola Els Pins: Identitat i projecte

Som una escola pública de titularitat municipal. 

La nostra oferta educativa és per a les etapes d’educació infantil i primària.

Tenim una única línia d’ensenyament.

L’horari lectiu de l’escola és: de 9 a 12.30h. i de 15 a 16.30h.

Oferim servei de temps de migdia i menjador (de 12.30 a 15h.), servei d’acollida matinal 
(de 7.30h. a 9h. del matí),  acollida de tarda (de 16.30 a 17h.), activitats extraescolars (de 
16.30h. a 18h.) i casal d’estiu (juny i juliol, possibilitats de setembre).



L’escola Els Pins: Identitat i projecte

Som un equip de mestres i una escola pública compromesa amb la qualitat de 
l’educació, i l’educació per a tothom.

Compartim els valors i els principis rectors del sistema educatiu d’acord amb la Llei 
d’Educació de Catalunya: Universalitat, pluralitat, laïcitat, catalanitat, democràcia, 
inclusió i equitat, entre altres.

La llengua vehicular dels aprenentatges és el català, tret de quan s’aborden els àmbits 
lingüístics del castellà i de l’anglès. 



L’escola Els Pins: Projecte educatiu

Volem oferir un espai segur i acollidor per tots els infants de l’escola.

Volem oferir experiències i propostes de relació i d’aprenentatge que resultin 
gratificants per als nostres infants.

Som un equip de mestres i educadores professionals que acompanyem els infants en 
el seu procés de creixement personal, de descoberta, d’adquisició de major autonomia, 
i de coneixements i competències bàsiques.



L’escola Els Pins: escola inclusiva
Entenem la diversitat com un element de riquesa i d’enriquiment. Acollim i respectem el ritme i les 

necessitats de cada un dels infants.

Observem els infants, treballem per conèixer-los bé per poder donar-los l’atenció educativa 

adequada i per orientar a la família de la millor manera en cada cas.

Fem servir una metodologia i organització inclusives, fem docència compartida amb més d’un 

mestre a l’aula i organitzem suports per als infants, desdoblem els grups i reduïm ràtios,...

Ens coordinem entre mestres i fem reunions de seguiment i d’avaluació, fem reunions de la 

Comissió d’Atenció a la Diversitat i de la Comissió Social, tenim el suport de l’EAP (Equip d’Atenció 

Psicopedagògica) i ens coordinem amb aquells professionals externs que treballen amb els infants.



L’escola Els Pins: Aprendre la llengua anglesa

Un dels projectes importants del nostre centre és la proposta 
d’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa.

Des dels tres anys i fins a sisè d’ed.primària, els infants fan dues hores setmanals de 
classe en anglès. 

Fan conversa en anglès en grups reduïts. Les famílies fan una aportació econòmica 
mensual per a sostenir aquest projecte.

A educació primària es treballen en anglès alguns àmbits de coneixement no 
lingüístics, com educació física o plàstica.



L’escola Els Pins: el treball de cos i de moviment

Oferim una proposta de creixement i de consciència corporal dels 3 als 7 anys.

A educació infantil els infants fan psicomotricitat, natació i dansa.

A educació primària els infants fan natació a 1r, dansa a 1r i a 2n, i ed.física des de 1r 
fins a 6è.

L’activitat de natació es fa al CEM Mundet, un poliesportiu proper al centre. Es fa en 
horari lectiu. Les famílies d’ed.infantil fan una aportació econòmica mensual per a 
sostenir aquesta activitat. A primer l’activitat de natació és subvencionada per 
l’Ajuntament de Barcelona.



L’escola Els Pins: Educació infantil
A ed.infantil oferim un projecte d’aprenentatge basat en les relacions, el joc, la descoberta i el moviment. 

El llenguatge oral i la conversa diària tenen molta importància. Cada matí es fa una rotllana i s’ofereix un 

espai i un temps perquè els infants puguin comunicar-se i explicar vivències i emocions.

Al matí oferim una entrada tranquil.la i relaxada i el joc autònom està molt present.

Els nens i nenes d’ed.infantil porten fruita de casa per esmorzar cada dia a  les 11h., a l’hora d’esbarjo.

Els infants d’aquesta etapa dinen a la seva aula. El grups d’infants de 3 anys fa la migdiada o una estona de 
descans a la seva aula un cop ha acabat de dinar. 

Per la tarda les famílies recullen els infants a l’aula. És una estona en que poden comunicar-se amb la 

mestra del seu fill o filla.



L’escola Els Pins: Educació infantil
Dos dies a la setmana, a la tarda, s’organitzen els espais oberts de lliure circulació per als infants de 

3, 4 i 5  anys. Els nens i nenes trien a quin espai volen anar i organitzen la seva activitat. Hi ha 

propostes sensorials, comunicatives, artístiques, musicals, experimentals i d’observació de la natura.

Una tarda a la setmana,  cada grup d’ed.infantil fa l’activitat de natació.

Aproximadament un cop al mes tots els infants d’aquesta etapa fan les passejades i surten a 

descobrir l’entorn proper a l’escola.

Es fan diverses sortides al llarg del curs.  A més, els infants de 4 i 5 anys realitzen colònies i passen 

dos dies junts en una casa fora de la ciutat amb les seves mestres. Els infants de 3 anys els van a 

visitar el segon dia de la seva estada i fan les activitats junts.



L’escola Els Pins: El gust per la lectura i pel coneixement

Es treballa des de l’àmbit de tutoria i des de l’espai i el temps de biblioteca.

A ed.infantil els infants gaudeixen de la proposta de l’hora del conte un cop a a la setmana.

A ed.primària els infants gaudeixen de les propostes de les mestres bibliotecàries un cop cada 

quinze dies.

Actualment els infants de 3r i 4t d’ed.primària participen al programa Ximixesca de 

dinamització de la lectura i afiançament de la comprensió lectora.

Hi ha servei de préstec de llibres a casa per als infants a partir dels 5 anys.



L’escola Els Pins: El coneixement del medi

El coneixement del medi social, cultural i natural es treballa a partir de diverses propostes: Els 

projectes que es plantegen a l’aula, les sortides i activitats de caire especial, la celebració de les festes, 

la participació en programes de ciutat i en programes de recerca científica, les propostes dels espais 

oberts,...

Les propostes dels espais oberts es fan a 1r, 2n i 3r d’ed.primària. Es duen a terme en petit grup i amb 

barreja d’infants de diferents edats. Es fan un cop a la setmana durant dues hores al matí.

Una part de les sortides que els infants fan cada curs està programada. D’aquesta manera assegurem 

que l’infant, en acabar la seva escolaritat, ha après un seguit de coses importants: Ha après a conviure i 

a observar la natura, ha après com l’ésser humà utilitza els recursos per al seu abastament, com 

funciona i s’organitzen les societats, com és el seu barri, la seva ciutat, el seu país, quines són les 

produccions artístiques i els artistes de referència,... 



L’escola Els Pins: El coneixement del medi
Els infants de 2n participen cada curs a l’activitat de Dansa Ara (danses conjuntes amb altres escoles).

Actualment el grup de 3r participa en el programa El Pregó dels Infants, juntament amb altres 

centres de la ciutat. També realitza l’activitat de conreu de l’hort i de compostatge, parcialment en 

horari lectiu i en horari de temps de migdia.

Els infants de 5è participen cada curs a l’activitat de Cantània (cantata conjunta amb altres escoles).

Actualment el grup de 6è participa en el programa Missió Alba, que neix de l’equipament del Sincrotó 

i està relacionat amb el coneixement de la matèria i l’energia.

A ed.primària cada grup d’infants amb les seves mestres fa una estada de tres dies junts fora de 

l’escola en una casa de colònies. 



L’escola Els Pins: La relació amb l’entorn

L’escola està situada en un entorn privilegiat dins la ciutat. Vora la serra de Collserola 
i en un indret tranquil, lluminós i airejat.

Amb cada grup d’infants fem sortides i excursions a llocs propers de l’escola. 

Tenim contacte amb els centres educatius i equipaments del voltant: la universitat, 
el centre poliesportiu, les escoles properes, l’escola bressol l’Arboç, els instituts,...

Mantenim relacions de cooperació amb els dos instituts públics als quals estem 
adscrits: l’Institut Anna Gironella de Mundet i l’Institut Narcís Monturiol.



L’escola Els Pins: La relació amb l’entorn

Mantenim una relació important de cooperació amb l’escola d’ed.especial La 
Ginesta. Amb l’alumnat i el professorat de La Ginesta fem activitats conjuntes.  

Actualment l’alumnat de 5è realitza una formació de fusteria en petit grup a les 
instal.lacions d’aquest centre. 

A més, l’alumnat de La Ginesta coopera amb nosaltres fent activitats de servei i 
aprenentatge, com la neteja de tovalles i boc’n’rolls, així com la monitorització 
d’activitats esportives a 2n i l’acompanyament a les passejades dels petits.



L’escola Els Pins: Sana, saludable i sostenible
Potenciem una alimentació sana i saludable. 

Els nens i nenes d’ed.infantil cada matí esmorzen una mica de fruita. Els nens i nenes d’ed.primària 

han de portar fruita per esmorzar un dia a la setmana.

No deixem portar llaminadures ni pastissos amb excés de sucre. Tampoc begudes envasades.

Treballem per la minimització dels residus a l’escola. Els nens i nenes porten l’esmorzar en un 

embolcall reutilitzable. Celebrem les festes amb gots reutilitzables i tovallons de roba. Fem el 

pícnic escolar sense generar deixalles.

Fomentem una cultura de la sostenibilitat i abordem qüestions d’educació ambiental amb els 

nostres infants.



L’escola Els Pins: Materials i llibres socialitzats
Treballem amb material socialitzat. Els nens i nenes no porten el material de casa. A 

l’escola els donem tot el material necessari. Una part d’aquest material és compartit amb 

els companys i companyes del grup.

Una part dels llibres que utilitza l’alumnat a l’escola són llibres socialitzats. Aquest projecte 

el tirem endavant conjuntament les mestres i les famílies, amb la col.laboració de l’AMPA 

(associació de famílies). Els llibres són propietat de l’escola i cada família en paga una quota 

d’ús. A partir de 3r d’ed.primària cada alumne/a utilitza els llibres amb molta cura durant el 

curs escolar. En acabar el curs, els deixa a l’escola a disposició dels propers alumnes que els 

faran servir. Això suposa un estalvi econòmic per a les famílies i un estalvi de recursos en 

general.



L’escola Els Pins: Utilitzem les tecnologies
A l’escola tant mestres com infants utilitzem les tecnologies digitals per a la comunicació i 

per a l’aprenentatge.

Fomentem que els infants facin ús dels ordinadors, les tauletes tàctils, les càmeres i les 

lupes digitals. La finalitat és que en facin ús per al seu aprenentatge i per a comunicar allò 

que han après.

Tenim especial cura en l’acompanyament i guiatge en la cerca i tria d’informació, així com 

en la comprensió d’aquesta informació per tal que els i les alumnes la puguin transformar 

en coneixement.



L’escola Els Pins: Utilitzem les tecnologies
Actualment els infants de 1r a 4t d’ed-primària utilitzen les tauletes tàctils un dia a la 

setmana amb l’aplicació Bmath, amb la qual fan pràctica productiva en el marc del 

programa d’aprenentatge de les matemàtiques Innovamat.

Els nois i noies de 4t, 5è i 6è s’encarreguen de preparar i publicar les notícies del bloc 

(pàgina web).

Els nois i noies de 6è són els encarregats d’escriure les notícies que volen mostrar cada matí 

a la pantalla de televisió de l’entrada de l’escola.

Els dilluns al migdia s’ofereix l’activitat extraescolar de robòtica per a l’alumnat de 4t, 5è i 

6è.



L’escola Els Pins: Considerem les emocions
Tenim consciència de les pròpies emocions i ajudem a l’infant a tenir-ne consciència. Treballem 

per aprendre a reconèixer les emocions dels altres i per gestionar la relació i el conflicte des 

d’aquesta perspectiva. Es treballa de forma transversal i des de l’acció tutorial.

Actualment participem en el programa “1,2,3 Emoció!” de l’Agència de Salut Pública, per 

fomentar les competències emocionals amb els nens i nenes d’ed.infantil. 

Oferim tallers de consciència emocional a partir de 3r d’ed.primària. Actualment aquests tallers 

els fem amb el suport de l’equip SEER, un equip de professionals extern a l’escola.

Juntament amb l’AMPA, cada any organitzem uns tallers per a totes les famílies d’educació emocional i 

acompanyament a l’infant.



L’escola Els Pins: Aprendre a llegir i a escriure
A partir de 1r d’ed.primària treballem de forma específica l’aprenentatge de la lectura i 

l’aprenentatge de l’escriptura. Respectem els ritmes i capacitats de cada infant i atenem 

les seves motivacions en relació al procés d’aprendre que cada u i cada una realitza.

Actualment, el grup de 1r participa en el programa Petit Binding, de reforç de les habilitats 

lectores. Aquest programa comprèn  una part de treball a l’escola i una part de treball a 

casa. Aquest programa és finançat per les famílies de 1r, com si fos un quadern o llibre de 

text.

Els nois i noies de 5è i de 6è fan un apadrinament de lectura amb els nens i nenes de 1r i de 

2n. Es troben junts per llegir dos matins a la setmana durant vint minuts aproximadament.



L’escola Els Pins: El joc i el lleure
Els nens i nenes tenen activitat d’esbarjo a mig matí i al migdia.

A ed.infantil l’esbarjo és de les 11 a les 1.45h. cada dia al matí.

A ed.primària la franja d’esbarjo es de les 11 a les 11.30h. cada matí.

Durant l’estona de temps de migdia els nens i nenes també gaudeixen d’una franja d’esbarjo 

abans o després de dinar. En el cas dels petits, aquesta estona és després de dinar.

Busquem que el temps de lleure tingui una oferta de joc diversificada i vinculada als valors 

de cooperació, d’igualtat i no sexisme.



Comunitat d’aprenents, centre que aprèn en xarxa

Potenciem la reflexió i la consciència sobre el propi aprenentatge. Volem seguir treballant en 

aquest sentit per a fer-ho encara millor.

Som un equip de mestres que cada curs ens formem i reflexionem sobre la pròpia pràctica 

docent.

Participem a la Coordinadora d’escoles d’Horta-Guinardó 0/18 i a la Xarxa de centres públics 

d’Horta-Guinardó 0/18.

Actualment participem al programa de Xarxes per al Canvi del Consorci d’Educació de 

Barcelona.



Despeses fixes del curs I (informació provisional)

.Quota anual per pagament de les sortides de tot el curs: 80 euros

.Quota anual per pagament de material fungible socialitzat (inclosa agenda escolar): 77 

euros

.Quota per pagament de les colònies a ed.infantil: Grup de P3: 35 euros / Grups de P4 i P5: 

95 euros

.Quota per pagament de les colònies a ed.primària: De 1r a 4t: 156 euros / A 5è i a 6è: 198 

euros.

                                 



Despeses fixes del curs II (informació provisional)

.Quota mensual per pagament de l’activitat de natació a ed.infantil: 16.5 euros/ mes

.Quota mensual per pagament de l’activitat de conversa en anglès: 7 euros/mes

.Quota anual de l’AMPA: Pagament únic per família de 35,71 euros.

.Quota anual de socialització de llibres: La quota és de 20.41 euros per alumne/a a partir 

de 1r d’ed.primària.



Despeses del curs: Temps de migdia i menjador 
El servei de temps de migdia i de menjador és a càrrec de l’empresa Fundesplai. 

El cost d’aquest servei contempla la cuina i el menjar, i el monitoratge del temps de lleure. 

El preu del menú diari fixe per als dies lectius és 6.20 euros.  

El servei es paga de forma mensual. 

El mes de setembre, la quota és de: 85.20 euros ( els nens i nenes de P3 paguen 60.40 euros)

D’octubre a maig, la quota és de: 115,90 euros cada mes

El mes de juny, la quota és de: 85.20 euros


