
La finalitat de l'etapa de primària és
contribuir al desenvolupament integral
del nen, per tal que adquireixi les
competències bàsiques i les pugui
transferir al món que l'envolta.
 
Acompanyem cada alumne en el seu
procés d'aprenentatge perquè assoleixi
uns coneixements de manera integral,
aprengui a pensar i aprengui a aprendre.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
AULA MULTISENSORIAL

Serveix per millorar el dia a dia dels
alumnes mitjançant l'aprenentatge i
el desenvolupament d'habilitats a
través dels sentits.

PATIS

En les estones de pati disposem de
diferents espais de lleure, Keep
Calm, Bibliopati, jocs tradicionals,
cuinetes, ping pong,...

SORTIDES
Fem diferents sortides al llarg del curs
relacionades amb les àrees d'aprenentatge.
També anem al teatre i al tercer trimestre
l'alumnat de P5, 2n i 4t marxen de colònies.
D'altre banda, els nens i les nenes de
6è, per poder acomiadar el seu final d’etapa com
cal fan un viatge de quatre dies . 
Des del centre encoratgem sempre a les famílies
a apuntar als seus fills i filles a les colònies donat
que permeten establir vincles nous entre
l’alumnat i els/les mestres. A més de donar
autonomia i nous aprenentatges als infants.

https://agora.xtec.cat/ceipsab/



COM APRENEM?
La nostra escola té com objectiu la millora de
l'èxit escolar per mitjà del projecte de l'impuls
de la Lectura, per afavorir la competència
lectora, comunicativa i lingüística i hàbits
lectors a través de diferents activitats
recollides en el Pla Lector del Centre (PLC)
com padrins lectors, tallers de lectura, 
albums il·lustrats,...

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

CONEIXEMENT DEL MEDI
A medi treballem mitjançant projectes, en
alguns casos amb l’ajuda del llibre que ens
proposa una temàtica i ens facilita eines per
treballar-la, i en altres mitjançant centres
d’interès. És una metodologia que manté molt
motivat a l’alumnat . A més participem en el
Congrés de Ciències del Baix Llobregat.
 

LES TAC A L'AULA

L'escola prepara a l'alumnat per ser competent digitalment
tot donant eines i estratègies per aplicar en entorns
d'aprenentatge diferents amb l'objectiu de que els alumnes
arribin a tenir un bon domini i bon ús de les noves
tecnologies.
Per això el centre destina espais i temps a treballar amb PDI a
les aules, mitjos grups per anar a informàtica,  fer servir 
portàtils i/o tauletes per la recerca o altres activitats, bee-bots
i comptes de correus a partir de 3r.
 

TREBALLS COOPERATIUS

El treball cooperatiu és una metodologia que
pretén que els alumnes treballin junts amb la
implicació de tots els membres d’un grup, de
manera que cada infant aporta els seus
coneixements. Aquest treball permet a l’alumnat
adquirir habilitats per organitzar-se i respectar-se
dins del grup.
 

CREDITS ESPORTIUS

Des de l’ajuntament s’ofereixen tallers relacionats amb
algun esport mitjançant la col·laboració de les entitats
esportives. Permeten a l’alumnat conèixer i practicar
algun esport que a més saben que poden gaudir a Sant
Andreu de la Barca. La relació amb l’oferta d’activitats
que ofereix l’entorn és un aspecte clau per mantenir
l’escola integrada a la població.
 

L' aprenentatge servei és una proposta educativa que
combina processos d' aprenentatge i de servei a la comunitat en
un sol projecte ben articulat en el qual els participants es
formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb
l'objectiu de millorar-lo. L' aprenentatge servei és, doncs, un
projecte educatiu amb utilitat social.
Des del curs 17/18  l’alumnat de quart ha fet un projecte que
gira entorn la compra-venda i és per aquest motiu que han
decidit fer un mercat solidari de recollida d’aliments en
coordinació amb la Creu Roja de la localitat. El que han preparat
és una “botiga” on intercanvien joguines, llibres i roba, cedits per
les famílies del centre, per un dels quatre productes demandats
per la Creu Roja, sabó, arròs, oli i llet, com a moneda de canvi.
 
 

APRENENTATGE SERVEI

TREBALL PER  RACONS
 Actualment treballem algunes sessions de
matemàtiques amb la metodologia de treball per
racons, on proposem a dins o fora de l'aula diferents
racons que els nostres alumnes realitzen de manera
simultània diferents activitats de tipus cognitiu,
manipulatiu i simbòlic. 


