
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hola!! 
Sóc el TONET, el gegant de l’Escola Sant Antoni. 
Els nens i nenes em van crear el curs 2009/10 per 

celebrar que la nostra escola feia 25 anys. 
 
 

Els capgrossos de l’escola m’acompanyen a 
totes les festes. 

Els voleu conèixer? 

GORI (4t) KIKA (3r) FOC-FOC (5è) 

COCO-LOCO (2n) ROCK’N’ROLL (Inf) MARTA (1r) 

www.agora.xtec.cat/ceipsantantoni  

www.escolasantantoni.wordpress.com 

http://www.escolasantantoni.wordpress.com/


 

 

Som una escola... 

OBERTA 
Les famílies 
Les famílies són una part molt important de la nostra escola. El seu suport i la seva 

participació són un punt clau en l’educació dels alumnes ja que tots tenim l’objectiu 

comú del desenvolupament integral de les nenes i els nenes. 

 

Els espais que obrir a la participació de les famílies són molt variats i inclouen: 
 

 L’hora del cafè: Espai de debat pedagògic on es comparteixen inquietuds i 

dubtes del dia a dia de l’educació dels nens i les nenes. 
 

 Festes populars: A l’escola celebrem la Castanyada, el Nadal, el Carnaval, el 

Sant Jordi, la Festa Major... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Festes d’AMPA: l’AMPA habitualment organitza activitats i festes fora de l’horari 

escolar on les famílies poden gaudir d’una estona distesa. 
 

 Entrada relaxada a infantil:  Els infants de P3, P4 i P5 entren pels seus 

corralets i les famílies els poden acompanyar en la seva entrada de 9 fins a les 

9’20h. 

 

 ApS: L’avi pagès:  Alguns avis 

dels alumnes d’educació infantil ens 

ajuden a cuidar el nostre hort: 

plantar, recollir, regar... 

 

 Ambients amb famílies: 
Una tarda a la setmana les famílies 

dels alumnes d’infantil estan 

convidades a participar en les 

activitat dels ambients de lliure 

circulació, juguen a metges, 

restaurant, botiga, jocs de taula...  

 

 Patis Oberts:               
És un activitat organitzada per 

l’Ajuntament en què, cada tarda 

de dilluns a divendres de 16 a 18h el 

pati de l’escola resta obert per les 

famílies que vulguin fer-ne ús. 
 

 
 
 
 
 



 

 

Les entitats 
Són moltes les entitats amb les que l’escola col·labora portant a terme diferents tipus de 

projectes. 
 

 Residència Sophos i Casal d’Avis de Sant Vicenç: Per mitjà del 

projecte d’Aprenentatge i Servei (APS) Els avis del nostre barri  els alumnes de cicle 

mitjà preparen visiten i activitats conjuntes 

amb persones de la tercera edat. 

 

 Instituts del poble: Els alumnes 

dels dos instituts  públics del poble, el 

Frederic Mompou i el Gabriela Mistral, 

(molt sovint ex-alumnes de la nostra 

escola), participen voluntàriament amb 

l’escola. Actualment ajuden a la 

gimcana del darrer dia d’escola i 

actuen com voluntaris a les tardes en les 

diferents classes. També acollim alumnes 

del projecte Aprenents que tenen un 

primer contacte amb el món laboral. 
 
 

 Els Salesians: Projecte aprenents, 

alumnes en període de pràctiques dins 

dels seus estudis de graus formatius. 
 

 Universitats: L’escola és conscient 

de la importància d’una bona formació dels futurs mestres, i és per això que som 

centre formador en el que fan pràctiques estudiants del grau de magisteri de 

diferents universitats. 



 

 

Les noves tecnologies 
 
 

 L’escola a la xarxa : La WEB de l’escola, mostra el nostre dia a dia 

(www.agora.xtec.cat/ceipsantantoni) on s’hi troben documents, informació general 

del centre i on hi pengem activitats, sortides i notícies actualitzades. 
 
 
 

 PDI:  La majoria d’aules estan 

dotades amb pissarres digitals 

interactives que permeten veure 

vídeos, fotografies, fer activitats 

online.... tot activitats molt motivadores 

per als alumnes; a més es modelitza el 

correcte ús de les noves tecnologies. 
 
 
 
 
 

 Aules amb ordinadors i 

tauletes:: Les aules de primària tenen ordinadors per al treball del dia a dia i 

disposen de tauletes per a l’organització en petits grups de forma més dinàmica. 

Altres aules de l’escola gaudeixen d’ordinadors per a grups grans.  

 

 

 

 
 

 Robòtica: Des de P-3 l’alumnat s’inicia  de manera lúdica a la robòtica utilitzant 

diversos materials com els b-bots, LEGO WEDO....  Als tallers de robòtica es treballen 

conceptes matemàtics així com altres aspectes com la resolució de problemes, la 

programació, el treball en equip... 
  



 

Som una escola... 

INNOVADORA 
 

 

 Treball de la llengua a través del 

teatre :Amb aquest projecte es pretén treballar el 

llenguatge d’una forma lúdica i atraient, en situació 

d’aprenentatge global, d’ús significatiu i en un 

context determinat, amb un enfocament 

comunicatiu, fomentant el respecte personal, 

l’autoestima, la valoració dels esforços i el progrés 

de cada alumne/a. El teatre és una proposta nova i 

creativa, davant la monotonia que dóna 

l’ensenyament reglat a l’aula, possibilitant  un treball 

més vivencial  en un espai diferent, alhora que és 

motivador i engrescador pels alumnes. 
 

 Ambients: Els ambients són entorns 

estimulants on els infants es poden 

moure lliurement, escollir i desenvolupar-

se d’una forma natural en relació als 

seus interessos i motivacions. Són espais 

on els alumnes d’infantil i de cicle inicial 

es respecta la diversitat i que té en 

compte en tot moment el ritme 

individual de cada infant. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
Tallers d’anglès: al cicle inicial 

l’anglès també es treballa per 

racons del reading, computers, 

mímics, memory game and speaking 

que guien el dia a dia. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chill out zone: És un espai 

d’assistència voluntària a l’hora del 

pati a l’aula d’anglès on l’alumne/a 

pot ampliar els seus coneixements 

d’aquest idioma de diverses maneres: 

conversar amb el mestre emportar-se  
material de préstec, jugar a jocs de  

taula en anglès, escoltar música... 
 

 

  



 

Som una escola... 

PER L’EDUCACIÓ INTEGRAL 
 

 Projecte Escolta’m: El projecte proposa 

establir una vinculació educativa positiva entre 

el tutor i l’alumne, i crear un espai on els 

alumnes, en petit grup, puguin expressar les 

seves emocions, inquietuds... i així 

proporcionar-los seguretat personal.  
 
 

 Els padrins de P3: per mitjà d’aquest 

projecte APS, cada nen i nena de 6è té 

apadrinat a un infant de P3 i l’acompanya en 

el procés d’adaptació a l’escola (festes, 

pati...) i col·laboren conjuntament en diferents activitats. El punt fort del projecte és 

el vincle que estableixen les diferents parelles d’alumnes i la promoció d’actituds 

d’ajuda, empatia, etc. 
 

 

 

 

 Hàbits saludables:  
L’escola participa del Pla de Consum de fruita per tal de consolidar hàbits 

alimentaris per un correcte desenvolupament físic. També es realitzen activitats on 

es parla dels diversos grups alimentaris per saber en quina mesura cal menjar cada 

aliment per ser saludable. L’escola participa en el Projecte INFADIMED del 

Departament de Salut amb activitats mensuals a les aules. 



 

 

 Programa d’Educació 

emocional:  La intenció del programa és 

capacitar a l’alumnat per afrontar reptes 

que es plantegen a la vida quotidiana i així 

poder augmentar el seu benestar personal i 

social. D’aquesta manera aprendrem a 

resoldre possibles conflictes i a millorar la 

convivència. 
 
 

 Tutories individualitzades. El 

moment evolutiu i maduratiu dels alumnes de cicle superior els fa tenir moltes 

inseguretats i dubtes. L’escola ofereix un espai personal per atendre la necessitat de 

parlar i resoldre inquietuds. 

 

 

 Un pati diferent: per mitjà del 

projecte APS, els alumnes de 5è proposen una 

sèrie d’alternatives per jugar a l’hora del pati. 

 

 

 

 

 

 

 Participació escolar:  

Per mitjà de les Assemblees d’aula i de les Assemblees de delegats, els alumnes 

poden formar part de les decisions i de les solucions a les dificultats que van sorgint. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Psicomotricitat segons els mètode Aucuturier: Les sessions 

segueixen una estructura, gràcies a la qual els alumnes passen de l’acció a la 

representació tot englobat en el plaer de fer. A les sessions es treballen diferents 

habilitats motrius però també es dóna molta importància al simbolisme del joc de 

cadascú, ja que els alumnes d’aquesta edat encara no tenen la capacitat 

d’expressar amb paraules les seves emocions, i ho fan a través del joc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’escola reciclem: els alumnes 

participen activament en la recollida 

selectiva de les deixalles que generem. 

També tenim un punt de recollida d’olis 

usats per les famílies. 
 

 Participació en el programa 

mediambiental de l’Ajuntament el proper 

curs 20-21 

 

 

 

 

 



 

Som una escola... 

ON VIVIM L’APRENENTATGE 
 

 Plàstica en anglès: Tots 

els alumnes de l’escola, des de P4 fins a 

6è, realitzen un taller de plàstica 

íntegrament en llengua anglesa. Aquests 

tallers són intercicle a cicle inicial, a partir 

del cicle mitjà cada classe fa el seu taller i 

així tenen més hores d’immersió en 

llengua anglesa. 
 

 Racons de llengua i 

matemàtiques: Per mitjà de diferents 

jocs i materials, a infantil i a cicle inicial els 

racons de llengua es treballa en petit grup 

la comprensió lectora, l’expressió oral,.. Es tracta de posar en joc tots els 

coneixements de la llengua. 

 

 

 

 



 

 

 Aprenentatge cooperatiu: 

els centres d’interès i els 

projectes a medi: busquen, 

mitjançant la metodologia 

científica, que els alumnes es facin 

preguntes i siguin capaços de 

buscar les respostes autònomament 

en grups cooperatius. 

 

 Tallers a Primària:  
Es fomenten les habilitats més 

manipulatives i competencials a través 

de quatre tallers amb alumnes dels dos 

cursos del cicle. 
 Tallers de matemàtiques manipulatives 

 Tallers de gust per la lectura. 

 Tallers de robòtica 

 Tallers d’experiments 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Biblioteca punt edu: Amb el 

projecte de dinamització de la 

biblioteca es pretén intensificar tota la 

motivació envers la lectura, que el 

nostre alumnat prengui consciència del 

que representa el plaer de la lectura i 

estimi els llibres i tot el que el seu món 

ens aporta. També és important  la 

funció de la biblioteca com a font de 

recerca i investigació.  A poc a poc, la 

biblioteca va esdevenint, doncs,  un lloc 

obert de treball i aprenentatge.  

 

 Biblio-pati: Dos dies a la setmana la 

biblioteca resta oberta per aquells alumnes 

que a l’hora del pati volen anar-hi a llegir, 

estudiar, cercar informació etc. 

 

 Sortides escolars: Per tal de 

contextualitzar els aprenentatges, cada cicle 

realitza més de tres sortides de tot el dia a 

diferents indrets (museus, boscos, etc.). 

També participem activament del Pla de Dinàmica Educativa del nostre poble 

amb el que tots els alumnes van a veure una obra de teatre i a escoltar una 

audició musical i realitzen diversos tallers temàtics, visites de mig dia i participen 

d’activitats concretes com les Jornades d’Atletisme, etc. 
 

 



 

CARACTERÍSTIQUES I SERVEIS 

 

HORARI DEL CENTRE 
De 9:00 a 12:30 i de 14:30 a 16:00 
 

NIVELLS EDUCATIUS 
Educació infantil: P-3, P-4 i P-5 
Educació primària: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 

 

CONTACTE: 
Av. Mas Picó, 65 
08620 Sant Vicenç dels Horts 
 
E-mail: a8041131@xtec.cat 
Tel.: 936565752 
Web: agora.xtec.cat/ceipsantantoni

ESPAIS 
Aules amb PDI, idiomes, plàstica, música, de suport i polivalent, laboratori.  
I diferents espais: gimnàs/sala polivalent (amb escenari), informàtica, biblioteca, pati de sorra, pista, hort, 
menjador i cuina. 
 

PERSONAL DOCENT 
Professorat d’educació infantil, de suport, de primària i especialistes de diferents àrees. 
 

SERVEIS ESCOLARS 
Menjador amb cuina pròpia i monitors/es titulades. 
Acollida: al matí de 8:00 a 9:00h. 
Serveis educatius: EAP (Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica). 
TIS: Tècnica d’integració social (Pla Educatiu de l’entorn 0-20) 
 

TRACTAMENT DE LES LLENGÜES 
Ensenyament en català. Introducció al castellà a 1r. 
Classes d’anglès des de P-4. 
Tallers de plàstica en llengua anglesa de P3 a 6è. 
 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES 
 Projecte de treball de les llengües a traves del teatre des de P-3 fins a 6è. 

 Projectes d’Aprenentatge Servei: Els padrins ( P-3 i 6è), l’avi pagès ( infantil) i els avis del nostre 
barri (3r i 4t), Patis diferents. 

 1,2,3 Speak english with me (PELE)  

 Projecte de psicomotricitat amb la metodologia de Bernat Aucuturier. 

 Projecte de socialització de llibres de text. 

 Edició anual de la revista de l’escola: REVISCOLA. 

 Participació en el “Pràcticum” amb diverses facultats de magisteri. 

 Col·laboració amb els instituts del poble en el projecte Aprenents i voluntariat de 4rt d’ESO. 

 Iniciació al medi aquàtic (piscina). Activitat subvencionada per l’Ajuntament. 

 Projecte d’Innovació del PEE 0-20 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
L’AMPA, a través d’una empresa especialitzada, organitza activitats extraescolars de les 16h a 17h. Es 
realitzen: taekwondo, Patinatge, minichef... a concretar a inici de curs 
(extraescolars@controlplaysports.com). 
 

INFORMACIÓ I HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES  
 Equip directiu: Dilluns de 11 a 12:30 

 Administració: Dijous de 9:00 a 12:00h 

 AMPA: ampaceipsantantonisv@hotmail.com 

mailto:a8041131@xtec.cat
mailto:ampaceipsantantonisv@hotmail.com

