
PROJECTES 
- IMLEC (Impuls de la Lectura) 

- ESCOLA VERDA 

o Consum responsable 
o Recollida selectiva 

o Mobilitat sostenible 
o Hàbits d’alimentació saludable 

- REUTILITZACIÓ DE LLIBRES (a partir de 3r) 
- CULTURA DIGITAL 
- HORT ESCOLAR ECOLÒGIC 

- PCEE (Pla Català de l’Esport a l’Escola) 
- PEE (Pla Educatiu d’Entorn) 

- EL PATI QUE VOLEM 
 
SERVEIS 

- Transport escolar des de Sant Joan del Pas, La Miliana, 

Barri Castell, els Valentins, les Ventalles i disseminats 
- Menjador escolar: gestionat per la Fundació Ulldecona 
- AMPA 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Organitzades per: 

 
- AMPA: Acollida /Activitats diverses 
- Escoles Esportives 

- Centre Obert Lúdik 
- Altres entitats del municipi  

 
 
HORARIS 

 
Alumnat: 9.00 – 14.00 h. 

Menjador escolar: 14.00 – 15.30/16.30 
 
 

AMPA 

 

amparamonicajal@gmail.com 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
AVDA Escoles, 4 
43550 Ulldecona 

Telèfon: 977 720066 
 ceipulldecona@xtec.cat 

https://agora.xtec.cat/ceipulldecona/ 

mailto:ceipulldecona@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/ceipulldecona/


QUI SOM? 

Som l’única escola que hi ha al municipi. 

L’escola és de tres línies, tot i que cada curs pot variar, en alguns 
casos podem ser dos o quatre grups.  
El personal del centre és: 

• Personal docent:  

– Mestres d’Educació Infantil 

– Mestres d’Educació Primària 

– Mestres especialistes: música, anglès, atenció a la 
diversitats, religió i educació física. 

• Personal d’atenció educativa: 

– Tècnic/a d’Educació Infantil (TEI) 

– Tècnic/a d’Integració Social ( TIS) 

– Educador/a Social 

– Educador/a d’Educació Especial (EEE) 

– Auxiliar d’Educació Especial (AEE) 

• Personal de serveis: 

– Administrativa 

– Bidell 
 

TRETS D’IDENTITAT  

• Escola acollidora i inclusiva 

• Sostenibilitat 

• Coeducació 

• Relació amb la comunitat 

• Competència social – Gestió de les emocions – Resolució 
de conflictes  

• Priorització de les matèries instrumentals 

• Ús funcional de la llengua 

• Aprenentatge significatiu i competencial 

• Els xiquets i xiquetes com a protagonistes actius del seu 
procés d’ensenyament-aprenentatge 

• Incorporació progressiva de noves metodologies (grups 

interactius, projectes…) 

• Treball amb recursos TAC (PDI, tauletes, chromebooks…) 

INFRAESTRUCTURES I RECURSOS 

L’escola està formada per 4 edificis i els seus corresponents patis.  
 
EDIFICI PRINCIPAL 

- Aules de cicle superior  

- Biblioteca de centre 
- Despatxos equip directiu 

- Secretaria 
- Consergeria 
- Sala de mestres 

 
EDIFICI CICLE INICIAL 

- Aules de cicle inicial  
- Aules de cicle mitjà 
- Aula de cicle superior 

- Aula d’informàtica 
- Aules de suport 

 
EDIFICI CICLE MITJÀ 

- Aules de cicle mitjà  

- Aules multiusos (Activitats extraescolars) 
- Vestidors Educació Física 

- Cuina i menjador de primària i d’infantil 
 
EDIFICI INFANTIL 

- Aules d’educació infantil  
- Aules multiusos 

- Sala de mestres 
 
A l’edifici Municipal d’Esports, ubicat dins 

del recinte escolar, es realitzen algunes 
sessions d’educació física i els més 

menuts de psicomotricitat. 
 

* La ubicació de les aules pot variar segons el número d’alumnes. 

Cada curs escolar es revisa i s’escull la millor manera d’organitzar les 
classes.  


