Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Salvador Sanromà

Vinculació d’altres projectes del centre
El centre té altres projectes que afavoreixen a desenvolupament del nostre projecte educatiu
Projecte de Biblioteca

Projecte Mediació

Projecte “El pati de
l’Escola: espai
d’oportunitats
educatives”
Projecte “Suport Vital
Bàsic”
Projecte Educació
Ambiental: Programa
Anella, Apilo, Olinet,...
Projecte Hort
Projecte Tots Junts
Projecte Café entre
llibres
Projecte Fem Amics
Projecte Padrins i Fillols
Projecte Revista Escolar
Projecte Servei
Comunitari
Projecte “La Ràdio del
Sanromà”
Projecte Els reporters

La biblioteca està gestionada per l’alumnat de 6è que
s’encarreguen del préstec, de l’ordre i de l’organització de la
biblioteca en l’estona del pati.
L’alumnat de CS són els referents de mediació. Tenim l’espai de
mediació preparat per tal que hi puguin fer les mediacions
necessàries .
S’han anat adquirint diferents jocs després de fer un procés
participatiu de l’alumnat en les juntes de delegats i assemblees de
classe.
Des de l’àrea d’educació física es promociona la formació de
mestres i d’alumnes, amb una programació vertical.
L’alumnat de 4t són els referents de l’educació ambiental,
promocionant i fent el seguiment de diferents actuacions.
L’alumnat de 3r inclou en la seva programació la cura de l’hort
escolar. També a infantil treballen sobre un segon hort escolar.
L’Ajuntament promociona activitats esportives que inclouen
l’alumnat de totes de escoles del municipi.
La Direcció promociona trobades de les famílies per fer reflexions
sobre l’educació dels infants.
Cada dos cursos es produeix una barreja entre els grups A i B.
Cada alumna serà padrí i fillol d’un company d’escola al llarg de la
seva etapa infantil i primària.
Durant el curs es van escrivint diferents articles que s’acabaran
publicant a la Revista escolar.
L’escola col·labora amb els instituts del municipi .
Cada matí l’alumnat de 6è redacta i explica per megafonia les
notícies del dia.
L’alumnat de 5è s’encarrega de fer els reportatges de cada festa
que celebrem a l’escola

