Normativa:
Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat
educativa.
Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig d’educació.
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Decret 102/2010 d’autonomia de centres.
Decret 155/2010 de la direcció dels centres educatius públics.
Instruccions d’inici de curs.

Escola catalana
Escola Inclusiva
Escola d’agrupament alumnat amb deficiències auditives.
Escola plurilingüe.
Escola oberta a les TIC.
Escola amb capacitat d’innovació i experimentació.

que formi ciutadans que sàpiguen:
–
–
–
–

Saber i actuar
Pensar i comunicar
Descobrir i tenir iniciativa
Conviure i habitar en el món

que tingui com a referent bàsic de l’acció educativa l’adquisició de les competències.
que potenciï la sensibilització ambiental
que desenvolupi la capacitat d’estimar i crear art
que potenciï la comunicació que consolidi
–
–

La cohesió social
La integració social

que incentivi les tres E
–
–
–

Equitat
Esforç
Estudi

• Millorar els resultats educatius.

• Millorar la cohesió social.

• Adquirir les Competències Bàsiques.
• Promoure activitats i projectes que facin que els
nens i nenes aprenguin.....desenvolupin.....
• Atendre a la diversitat i detectar precoçment
dificultats d’aprenentatge.
• Adquirir hàbits de treball i estudi.
• Aconseguir que l’escola sigui un centre acollidor.
• Obrir el centre a l’entorn.
• Aconseguir famílies compromeses i implicades amb
el projecte de l’escola.

- Potenciant i afavorint l’aprenentatge significatiu, partint dels
coneixements previs dels alumnes, ajudant-los a aprofundir en el
raonament, l’observació i l’experimentació.
- Adequant les propostes educatives a les necessitats particulars de
l’alumnat.
- Orientant l’organització de cada grup classe a cada cicle a partir de les
tècniques més convenients per aconseguir el màxim rendiment de
l’alumnat.
-

En definitiva en la nostra escola volem fomentar en els alumnes una
actitud activa, curiosa, investigadora i crítica. I que la comunicació i el
treball sigui la base de l’adquisició dels seus aprenentatges i
coneixements.

• Desdoblaments de grups per fer Llenguatge Verbal.
•Amb agrupaments flexibles per fer Llenguatge Matemàtic.
•Atenció en grups reduïts amb especialistes.
• Servei educatiu personalitzat per treballar el programa de Consciència Fonològica.
•Treball per tallers on:
El nen és el protagonista del seu propi aprenentatge.
Es donen propostes diverses que estimulen el desenvolupament global dels alumnes.
S’ofereixen situacions d'aprenentatge en les quals el joc és l'activitat principal.
Hi ha activitats que donen als alumnes diferents experiències dirigides al desenvolupament
de determinades capacitats dels infants.
El material que s'ofereix a cada taller determina l'estil de joc a dur a terme.
Els nens i nenes aprenen mitjançant el contacte amb els objectes, a través de la manipulació,
l'exploració, el tempteig i el descobriment.

• Amb mig grup per fer Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua Anglesa i
Ciències.
•Amb agrupaments flexibles a l’Àrea de Matemàtiques.
• Amb grups reduïts quan requereixen una atenció més individualitzada.
• Servei educatiu personalitzat a les àrees de Llengua Catalana i Llengua Castellana.

• Programa de consciència fonològica.
• Projecte Lingüístic
Ll. Catalana com a llengua vehicular i d’ aprenentatge
LL. Castellana a partir de 1r de Primària
LL. Anglesa a partir de P5 anys i l’àrea de plàstica de 1r a 6è
Ll. Francesa a partit de 5è de Primària
•

Projectes mediambientals :
- Escola Verda
- Agenda 21 Escolar
- Repaper

• Altres Projectes
- Escacs a les aules
- Teixint mons
- Memòria visual
- Activitats del Pla Educatiu d’Entorn
- Projecte “Sigues Tú”

La nostra escola disposa de:
- Un equip docent implicat i compromès amb el projecte educatiu.
- Una psicopedagoga
- Dues logopedes.
- Un especialista en atenció personalitzada.
- Un membre del CREDA (som un centre d’agrupament d’alumnat sord)

•

Comptem amb un nou entorn d’aprenentatge:
Preparem els nostres alumnes per a les societats de la informació i el
coneixement.
A la nostra escola també disposem de:
- Internet a l’escola
- PDI a totes les aules
- Equips multimèdia
- Una Web i un Blog

A la nostra escola disposem de:
- Dos espais multifuncionals: la biblioteca i el gimnàs.
- Una aula de música.
- Una aula d’informàtica amb més de 14 ordinadors.
- Una aula de ciències i experimentació amb 10 ordinadors.
- Una aula de psicomotricitat per Educació Infantil.
- Una aula de plàstica.
- Totes les classes equipades amb un o dos ordinadors i PDI.
- Un gran pati amb pistes de futbol i bàsquet.
- Un pati exclusiu per Educació Infantil.

• Servei Psicopedagògic
• Biblioteca Escolar (oberta a les hores de pati, hora de
menjador i també fora de l’horari escolar)
• Menjador amb cuina pròpia.

• Servei d’ acollida “Bon dia” i “Ludoteca”
• Activitats extraescolars de 16:30 a 18 hores de
dilluns a dijous.

• La nostra escola és conscient que l’educació dels
infants implica l’acció conjunta de la família i del
centre educatiu. Per això, signem una carta de
compromís, on el centre i les famílies ens
comprometem a participar i ajudar-nos activament en
l’educació dels alumnes .

• A la nostra escola treballem tots junts perquè sabem
de la importància que té la col·laboració i participació
de les famílies en els èxits escolars i en el
desenvolupament positiu dels alumnes.

