Qui som
L’escola Pública Catalana es deﬁneix
com a inclusiva, laica, democràtica i
respectuosa amb la pluralitat, trets
deﬁnidors del seu caràcter propi

El tram educatiu és de 3 a 12 anys:
INFANTIL:

3, 4 i 5 anys

PRIMÀRIA: Cicle Inicial 6 - 7 anys
Cicle Mitjà 8 - 9 anys
Cicle Superior 10 - 11 anys

Els principis bàsics de l’escola pública catalana són:

ESCOLA PÚBLICA

ESCOLA D’EDUCACIÓ INTEGRAL

Del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya

Cerquem el desenvolupament
de la personalitat mitjançant
una educació des de tots els
aspectes de la formació:
intel·lectual, artística, física,
psicològica i lúdica

ESCOLA CATALANA

Arrelada al medi
ESCOLA INTEGRADORA

Escola que atén la diversitat
ESCOLA PLURAL I DEMOCRÀTICA

Es parteix de la no discriminació
per cap raó, ja sigui religiosa,
de gènere, econòmica o cultural,
tot fomentant els valors de la
societat en la que estem inmersos

ESCOLA INNOVADORA

Pretenem incorporar en
la nostra acció educativa
aquelles millores que
esdevenen amb els nous
coneixements
i les noves tecnologies,
a través del treball en equip
i la formació

El nostre
projecte

El nostre objectiu és educar alumnes del segle XXI.
Alumnes que viuen en una societat dinàmica
amb una gran quantitat d’informació al seu abast
Els hem d’educar per tal que assoleixin
un pensament comprensiu, un pensament crític,
un pensament creatiu i elaborar un judici propi

Les nostres prioritats educatives són:
PLURILINGÜISME

INCLUSIÓ

amb projectes europeus, com
eTwinning i Erasmus, teatre en
català, castellà, anglès i francès,
plàstica en anglès, viatges
d’estudis a països europeus

garanteix la presència, participació
i aprenentatge de tot l’alumnat
amb l’objectiu d’aconseguir l’èxit
personal respectant els ritmes
individuals i la diversitat

INNOVACIÓ

EDUCACIÓ EMOCIONAL

robòtica, pissarres digitals a cada
aula, tablets a les aules, aula
d'informàtica, carros amb portàtils,
instagram, twitter, aules virtuals

programa de mediació, el racó de
l’acord, valoració de les
Intel·ligències múltiples, racons de
la calma, aula d’emocions...

LLENGÜES

Consciència fonològica
Mètode Gliﬁng d’entrenament
de la lectura
Foment del gust per la lectura:
animacions lectores,
mitja hora de lectura diària...
Participació en el Certàmen
de lectura en veu alta
Exposicions orals
Tallers d’escriptura: diari
personal, Jocs ﬂorals, Revista...

Com treballem

INFANTIL

MEDI

Treball globalitzat

Hort a infantil i primària

Treball per projectes i racons

Laboratori

Psicomotricitat

Projectes

Joc simbòlic
ARTÍSTIQUES
MATEMÀTIQUES

Educació musical des de P3

Manipulatives i competencials

Plàstica en anglès des de 1r

Càlcul mental

Participació en Projecte Cantània
de l’Auditori, Fem Dansa del
Baix Montseny

Proves cangur

El pati de l’escola:
espai d’oportunitats
educatives

Menjador
A l’escola tenim cuina pròpia on, una empresa contractada,
elebora els àpats diàriament.
El menú està confeccionat per un institut de dietètica i
nutrició, adequat a la dieta de proximitat i mediterrània,
tenint en compte les dietes especials (per qüestions
al·lèrgiques i/o de religió).
El servei inclou servei de monitoratge especialitzat.
Després de dinar, l’alumnat de P3 fa migdiada.
En coordinació amb l’escola, es fomenten i promouen
els hàbits alimentaris higiènics, socials i de relació.

Mares i pares delegats

AMPA

Cada grup classe té una mare o pare referent

L’associació de mares i pares té com a objectiu donar

que fa de vincle informatiu amb escola i AMPA,

suport a les famílies dels alumnes desenvolupant

fomenta les relacions entre les famílies

una sèrie d’activitats complementàries a l’escola:

del seu curs, contribueix a l’organització

Servei d’acollida (matí de 7h a 9h, tarda de 4:30h a 6h),

d’esdeveniments del centre…

Extraescolars de migdia i tarda, Xerrades per a les famílies

C. Gaudi, 15
08450 Llinars del Vallès
93 841 08 65
ceipsanroma@xtec.cat

www.escolasanroma.cat

