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Aquest dossier informatiu us explica el funcionament de l’escola sense 

pandèmia. A la reunió de portes obertes us explicarem l’organització de 

l’escola d’aquest curs. Aquesta informació també la trobareu penjada a la 

web de centre. 

La  nostra  escola 

L’Escola Pau Vila és una escola pública d’Infantil i Primària depenent del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

Actualment  té  dues línies per curs i els grups més nombrosos s’han 

desdoblat en tres a causa de la pandèmia. 

Està gestionada per  l’Equip Directiu i el Consell Escolar del centre. 

Qui som? 

La nostra escola actualment compta amb 380 alumnes. 

El claustre està format per 30 mestres, entre els quals, a part de les 

diferents tutores d’Educació Infantil i Primària, hi ha les especialistes 

d’anglès, de música, d’educació física, d’educació especial i religió catòlica.  

També comptem amb un professional de l’EAP (Equip d’Assessorament 

Pedagògic) un cop per setmana i d’una vetlladora a Educació Infantil i 

Primària, i una especialista TEI. 

En el menjador actualment hi treballen 12 monitors/es  i 1 coordinadora, 

l’Esther i 1 cuinera i l’ajudant. 

El dilluns i el dimarts i un divendres cada quinze dies la secretaria està 

atesa per la Marisol, l’administrativa del centre. 

El Pedro, el conserge, és qui cada dia obra una de les portes de l’escola i ens 

ajuda en tot. 

L’AMPA està formada per una junta i un president , amb qui treballem 

conjuntament per la nostra escola.  

 

 



  Projecte Educatiu 

Entenem l’Educació com un procés integral de creixement del nen i la 

nena, no sols en l’àmbit intel·lectual o cognitiu sinó també en l’àmbit 

corporal, físic, social i emocional. 

 

 

L’Escola 

Treballem perquè les nenes i els nens siguin els protagonistes del seu propi 

aprenentatge. 

Tots els infants de l’escola estan en contacte amb les TIC, la 

llengua anglesa, l’educació musical, l’artística i l’educació 

física.  

Compten amb un projecte específic i una aula d’atenció a la 

diversitat. 

 

 

 

Des de l’inici de l’escola, P3 fins a sisè es du a terme un pla d’acció tutorial 

on s’acompanya als infants i a les famílies en aquest camí fins arribar a 

l’ESO. 

Actualment l’escola està treballant en aquests projectes: 

- Pla d’impuls a la Lectura 

- Apadrinament lector 

- Projecte de Biblioteca 

- Projecte d’anglès 

- Ioga educatiu – Tècniques de relaxació 

- Projecte d’adequació d’espais exteriors  

- Espais a Educació Infantil i Primària 

- Programa TEI 

- Pla de fruita 

 

“La diversitat és com una riquesa cromàtica: embelleix el paisatge. Ens pot agradar molt el blau o el verd. O el vermell o 

el gris perla, però la combinació de tots aquests colors donarà un resultat més enriquidor que el domini d’un sol.” 

J. Cela; X. Gual; C. Màrquez i M. Utsel 



Educació Infantil 

Experimentem, juguem, som artistes, músics, escriptors, fem projectes i 

ens organitzem fent espais, activitats en grup, per parelles, a nivell 

individual, per classe o internivells. 

 

 

 

 

 

 

Tenim l’espai d’art, d’experimentació, de moviment, de construccions, de 

mini mons, de joc exterior i de joc simbòlic 

Donem molta importància a la relació amb l’entorn i la natura i cada setmana 

un curs fa una sortida al bosc. 

 

Educació Primària 

S’utilitzen quadernets de treball, dossiers, llibres de text. I es 

complementen amb diferents treballs específics, 

estratègies de lectura,  text escrit, ortografia, clil 

(medi en llengua anglesa)…   

 

Dins l’horari hi ha sis sessions de treball competencial, on treballem  nous 

projectes i unitats didàctiques integrades. 

L’objectiu del treball competencial es facilitar que els infants siguin els 

protagonistes del seu procés d’aprenentatge . 

 

 

 

 

A l’escola es du a terme el SEP (suport escolar personalitzat), per 

aquells alumnes que presenten dificultats específiques en alguna àrea 

instrumental, dins l’horari lectiu. 



Llengües d’aprenentatge 

 

Català: Llengua de base d’aprenentatge i de cohesió social. 

 

Castellà: s’introdueix a primer i progressivament fins a sisè.  

En acabar primària, es pretén que tot l’alumnat assoleixi un coneixement i un 

domini satisfactori del català i del castellà. 

 

Anglès: s’introdueix a P4 progressivament fins a sisè. Es pretén que en 

acabar primària els infants assoleixin un vocabulari i unes estructures 

bàsiques d’anglès així com garantir la comprensió i expressió de missatges 

senzills dins d’un context. 

 

Escola arrelada al medi 

El centre afavoreix el coneixement i relació amb el seu entorn natural i 

social de l’infant, potenciant una actitud de respecte i, a la vegada, oberta a 

altres realitats. 

L’escola organitza al llarg del curs un seguit d’activitats transversals: 

setmana temàtica, vetllada cultural, sortides i 

colònies. 

 

 

 

 

També elaborem dues publicacions al llarg del curs de la nostra revista “Boli 

Viu” i mitjançant els nostres blocs us presentem les activitats que anem 

fent al llarg dels trimestres. 

https://agora.xtec.cat/ceippauvilaelpapiol/ 

 

 



Jornada continuada. Un projecte de poble! 

Horari curs 2021-2022 

Des del curs 2012-13, la nostra escola, ha implantat la jornada continuada 

com a centre pilot. 

L’horari lectiu va de les 09:00h del matí a les 14:00 de la tarda, concentrant 

les activitats més intel·lectuals durant les primeres hores del matí. 

A Educació Infantil es fan dos patis, un de 30 minuts i un altre de 15 

minuts. 

 

A Primària es fa un pati de 30 minuts. 

Les hores lectives són 25 a la setmana, les mateixes que en l’anterior horari 

partit. 

Espais i serveis 

A l’escola hi ha diferents espais que utilitzem que realitzar diverses 

activitats: 

- Biblioteca escolar 

- Aula d’’informàtica 

Aula d’anglès 

- Aula de música 

- Aula de ciències 

- Aula de psicomotricitat 

- Gimnàs 

- Hort 

- Aula d’experimentació EI 

- Espais de calma 



 

L’escola per tal de poder atendre les necessitats de les famílies ofereix els 

serveis de: 

- Acollida matinal (de 7:30h. a 09:00h.) Enguany l’acollida matinal 

s’ofereix des de les 7:20 a 8:50h 

- Menjador escolar 

Aquests dos serveis estan gestionats per l’AMPA 

- Activitats extraescolars (programades per l’AMPA, classes a l’escola 

de música municipal i activitats esportives de l’Esport Base i el CEM) 

 

Relació amb les famílies 

Cada inici de curs les famílies i els i les mestres fan una trobada per 

establir el primer contacte i explicar el funcionament de l’escola, són les 

reunions d’inici de curs. 

Durant el curs es realitzen les entrevistes família-tutora. 

També s’elaboren i es comparteixen amb les famílies els informes escolars 

per veure quin és el procés d’ensenyament-aprenentatge que realitza cada 

infant individualment. A Educació infantil se’n donen dos al llarg del curs i a 

Educació Primària se’n donen tres, un cada trimestre. 

El contacte diari amb la família es du a terme mitjançant l’agenda escolar. 

Menjador escolar. Menjar i educar. 

Actualment el servei de menjador està gestionat per l’AMPA i se 

n’encarrega el grup Teno. 

El menjar es cuina a l’escola. 

Un cop acaben les classes, al voltant de 180 infants es queden a dinar al 

menjador de l’escola. És el temps del migdia que, gràcies a l’Ana la cuinera i 

la seva ajudant la Verònica, l’Esther i 12 monitors/es , poden oferir-nos tot 

vetllant perquè assoleixin uns bons hàbits d’higiene i conducta, un bon dinar 

i un seguit d’activitats. 



 

A les 14:00h els nens d’Educació Infantil dinen a les aules i els de Primària, 

en un sol torn, dinen al menjador i altres espais de l’escola.  

Els infants de P3 un cop acaben de dinar, acompanyats d’una música 

tranquil·la i relaxada, dormen al voltant de 40 minuts, després tenen una 

estoneta d’activitats.  

Des de P4 fins a sisè, un cop acaben de dinar tenen una estoneta de descans 

i esbarjo, on no hi ha cap activitat organitzada. De 15:30h. a 16:30h. 

comença l’horari d’activitats, que poden ser de diferents tipus:  

- Activitats organitzades per les monitores del servei de menjador, de 

tipus lúdic i educatiu (teatre, tallers, biblioteca, informàtica, jocs,…)  

- Activitats extraescolars programades per l’AMPA (anglès, robòtica, 

dibuix,…) 

- Classes a l’Escola Municipal de Música. 

- Activitats esportives orgnitzades per l’Esport Base o el CEM. 

En les activitats extraescolars que es facin fins a les 16:30 h. hi haurà el 

servei d’acompanyament dels infants al lloc on facin l’activitat per part dels 

monitors. Pels infants que es quedin al menjador no hi haurà cap cost 

addicional. 

Quan arriba la Castanyada, el Nadal, el Carnestoltes o Sant Jordi es decora 

el menjador  i es fan activitats específiques. 

Un cop al trimestre es realitzen unes jornades gastronòmiques, on es menja 

i es fan activitats típiques del país o del tema escollit. 

 



Menú 

Per cada estació de l’any es preparen menús variats per tal de que els 

infants mengin de tot i segueixin una dieta equilibrada. 

A principi de cada mes, el menú  s’envia per correu electrònic i es penja a la 

Web i es recomana a les famílies un sopar per cada dia i un consell 

nutricional. 

Per tots aquells nens i nenes que pateixen una al·lèrgia o intolerància 

alimentària existeixen menús específics. 

El pagament d’aquest servei es fa  per domiciliació bancària. 

El cost del servei, durant el curs 2021-2022, és de 6,33 € pels fixes i de 

6,96 € pels esporàdics. 

 

 

 



 



PREINSCRIPCIÓ 
Telemàtica del 15 al 24 de MARÇ.  
 

• Hi ha dos tipus de sol·licitud: 

o Electrònica: cal identificació digital. Mitjançant certificat digital, 

com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. 

o Suport informàtic: sense identificació digital. 

INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS: 

• Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des 

d’on es fa la sol·licitud. 

• El codi de centre del nostre centre és 08022689, el necessitareu per indicar a 

quin centre voleu prescriure-us. 

• Els alumnes que no feu la preinscripció de P-3 demaneu al vostre centre 

actual el Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC per poder lligar la sol·licitud al 

seu expedient acadèmic i personal. 

• Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de 

termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de 

quedar-se sense plaça al centre. 

 

Per a qualsevol consulta o aclariment no dubteu a trucar al 

telèfon de l’escola: 936 730 022 

o envieu un correu electrònic a: a8022689@xtec.cat 

           

S’anirà penjat al web del centre la informació  
sobre la preinscripció. 


