
Escola  

la ginesta 

“ Viure junts en un món de diferències ” 
  Zygmunt Bauman 



Volem que els nostres alumnes... 

ELS NOSTRES 

VALORs 



esforç 

solidaritat 

felicitat 

compromís 

respecte 

democràcia 

autonomia 

cooperació 

Esperit crític 

creativitat 



Com 

treballem 



Proposta metodològica 
on dins de l’aula, hi ha 

diferents espais. Els 
nostres alumnes poden 

realitzar de manera 
simultània diferents 
activitats de tipus 

cognitiu, manipulatiu i 
simbòlic.  

Espais d’aprenentatge de 
relació i comunicació on a 

partir de diferents propostes 
els infants poden actuar, 
observar, experimentar, 

construir, inventar, imaginar, 
compartir, relacionar-se, 

emocionar-se…i interactuar de 
manera lliure amb els altres. 

Mètode de treball 
globalitzador que pretén 
donar el protagonisme 

als infants i fer-los 
responsables del seu 
propi aprenentatge, a 

pensar per ells mateixos, 
a investigar, a aprendre 

dels errors... A tenir 
esperit crític. 

Tema sobre el 
qual es treballa 
tota una sèrie 
d'activitats de 

manera 
globalitzada. 

Educació infantil 

Racons de 

treball 

Ambients 

d’aprenentatge 
projectes 

Centres 

d’interès 



Activitats dissenyades perquè 
explorin amb diferents 

materials, objectes i elements 
de l’entorn. Establint 

comparacions, reflexionant i 
predient comportaments, 

provocant i observant canvis, 
i començant a relacionar les 

causes amb els efectes… 

Es pretén facilitar als 
nens/es un apropament a 

la música des d’una 
perspectiva emocional i 

lúdica. A partir d’audicions, 
exercicis rítmics, cançons, 
balls, danses, contes, jocs 

musicals… 

Com diu Bernard 
Aucouturier:  

“La psicomotricitat és una 
pràctica que ofereix a 
l’infant, a través d’un 

dispositiu d’espai i temps, la 
possibilitat de fer un procés 
de maduració psicològica i 

emocional, a través de la via 
del cos i el moviment.” 

Es treballa 
l’speaking i les 

activitats a partir de 
contextos 

significatius, així 
com projectes i 

rutines , contes i 
cançons. 

Educació infantil 

experimentació música 
psicomotricitat 

anglès 



Des de l’escola es proposa 
treballar en cadascuna de 

les unitats de 
programació alguna eina 

relacionada amb les noves 
tecnologies com per 

exemple: alguna activitat 
click, tauletes digitals, 

robòtica (blueboots) ús de 
càmeres fotogràfiques, ús 

de càmeres de vídeo... 

Espais d’aprenentatge, de 
relació i comunicació on a 

partir de diferents propostes 
els infants poden actuar, 
observar, experimentar, 

construir, inventar, imaginar, 
compartir, relacionar-se, 

emocionar-se…i interactuar de 
manera lliure amb els altres. 

Mètode de treball 
globalitzador que pretén 
donar el protagonisme 

als infants a fer-los 
responsables del seu 
propi aprenentatge, a 

pensar per ells mateixos, 
a investigar, a aprendre 

dels errors... A tenir 
esperit crític. 

Tema sobre el 
qual es treballa 
tota una sèrie 
d'activitats de 

manera 
globalitzada. 

primària 

Suport de les 

tac tallers projectes 
Centres 

d’interès 



A partir de 4t de primària i 
fins a 6è s’introdueix el medi 

natural en 
anglès. “Science” 

Compta amb 
un/a mestre/a especialista 

per impartir aquesta 
matèria i a més compta 

amb 
un ventall d’instruments de 
percussió que es poden fer 

servir per acostar la 
música als infants. 

Es fonamenta l'adquisició 
dels coneixements, 
habilitats, valors i 

competències relacionades 
amb el cos i la seva activitat 
motriu que contribueixen al 
desenvolupament integral 
de la persona i a la millora 

de la qualitat de la vida. 

Es realitzen dues 
sessions setmanals 

d’anglès i es 
treballen tots els 

aspectes de la 
llengua: grammar, 
reading, writing, 

listening and 
speaking. 

primària 

science música 
Educació física 

anglès 



Metodologies actives per 

afavorir… 

Aprendre a 
aprendre 

02 

L’aprenentatge 
significatiu, 

globalitzador i vivencial 

 
03 

Intel·ligències 
múltiples 

 04 
Atendre a la 

diversitat 

 

01 



Eina per fomentar la 
lectura i donar suport 
al currículum; un espai 

d’aprenentatge i al 
mateix temps de lleure. 

Oferint igualtat 
d’oportunitats a tots 

els alumnes per 
accedir a la 

informació, lectura i 
cultura. 

Va sorgir de la necessitat que 
teníem com a centre d’oferir 
una resposta adequada i de 

qualitat als alumnes amb 
necessitats educatives 

especials, greus i permanents 
que reben atenció de l’aula 
SIEI. Òbviament presenta 

beneficis per tots els alumnes 
de l’escola i ajuda a poder 

aprendre continguts diversos 
(medi, matemàtiques, català, 

psico...) gaudint, 

manipulant i experimentant. 

Aula 

multisensorial 

biblioteca 

Els nostres 

espais… 

Aprendre ciències en 
l’educació infantil i en 
l’educació primària és 
actualment un procés 

continu de construcció de 
models personals i socials, 
que han de permetre als 

alumnes comprendre millor 
els fenòmens del món des 

d’una perspectiva 
científica. Per això, cal 

fer treballs pràctics per 
assolir aquests 
aprenentatges. 

On s’ofereixen els 
recursos intensius per 
atendre els alumnes 

amb necessitats 
educatives especials 
que ho necessitin. És 

una aula on es recull el 
material i es fan 

activitats puntuals amb 
aquests alumnes.  

laboratori 

Aula siei 

L’escola compta 
amb un espai on 
els espais poden 

plantar, recol·lectar 
i veure el procés de 
creixement de les 

plantes. 

hort 



Com ens 

organitzem 



Educació infantil 

p3 P4 p5 

3 aules 
 

3 aules 3 aules 

* Dades COVID: en situació normal hi ha 2 aules per nivell, però per poder 
garantir les mesures de seguretat, actualment hi ha 3 o 4 aules per cada nivell, 

per tant, s’aconsegueixen ràtios més reduïdes. 
 



primària 

1r 2n 3r 

3 aules 
 

3 aules 3 aules 

4t 5è 6è 

3 aules 3 aules 4 aules 

* Dades COVID: en situació normal hi ha 2 aules per nivell, però per poder 
garantir les mesures de seguretat, actualment hi ha 3 o 4 aules per cada nivell, 

per tant, s’aconsegueixen ràtios més reduïdes. 
 



9:00h Entrada 
 
11:00h – 11:30h Pati 
 
INFANTIL 12:25h  
PRIMÀRIA 12:30h 
Sortida/Menjador 
 
15:00h Entrada 
 
INFANTIL 16:25h  
PRIMÀRIA 16:30h  
Sortida 

9:00h Entrada 
 
11:00h – 11:30h Pati 
 
12:25h 
Sortida/Menjador 
 
15:00h Entrada 
 
16:25h Sortida 

 

horari 

En situació 

normal 

En situació de 

pandèmia (covid) 

P3, 1r, 2n i 3r  

9:05h Entrada 
 
11:00h – 11:30h Pati 
 
P4 i P5 12:25h 
4t, 5è i 6è 12:30h 
Sortida/Menjador 
 
15:05h Entrada 
 
P4 i P5 16:25h 
4t, 5è i 6è 16:30h 
Sortida 

 

P4, P5, 4t i 

5è i 6è  



Qui ens 

acompanya 



P3: Noèlia Porres, Núria Sans, 
Isabel Arias, Mª Luz Filloy. 

TEI: Marta Barberà. 

P4: Raquel Jiménez, Judith 

Esquibel i Imma Ramírez. 

P5: Raquel Vives, Isabel Antón i 
Andrea Ávila. 

Reforç: Raquel Cosín. 

 

El nostre equip d’infantil 



1r: David Dominguez, Josep 
Cascales i Josefina Cáceres 
(Subs: Eli Pérez). 

2n: Fina Codina (Subs: Laura 

Bueno),  Carme Caballo (Subs: 
Robert Ciurana) i Alba González. 

Anglès: Adriana Haro 

At. A la diversitat: Marta 
Velasco. 

 

El nostre equip de cicle inicial 



3r: Cristina Masegosa, Sònia 
Figuera, Raquel Picazo, Sofia 
García i Sergi  Belencoso. 

 

4t: Carmen Aranda, Fran 

Benedito i Pedro Moreno. 

 

Vetllació: Míriam Martínez. 

Religió: Javi Pérez. 

 

El nostre equip de cicle mitjà 



5è: Berta Rosich (Subs: Joan 
Vidiella), David Vázquez (Subs: 
Jordi Bofarull) i Gerard 
Vallverdú. 

6è: Imma Sánchez, Lluis Marco, 

Amanda Gayo i Eva Astallé. 

Anglès: Marina Moya 

E. Física: Fran Chanzá. 

At. A la diversitat: Estefanía 
Molinero. 

 

El nostre equip de cicle superior 



Infantil: Andrea Ávila. 

C. Inicial: Josep Cascales. 

C. Mitjà: Fran Benedito. 

C. Superior: Estefanía Molinero. 

 

Els nostres coordinadors/es 



Director: Fran Chanzà. 

Cap d’estudis: Raquel Jiménez. 

Secretària: Judith Esquibel. 

 

El nostre EQUIP DIRECTIU 



Administrativa: Mercè Costa. 

Conserge: Carme Vilamajó. 

 

Administració i serveis 



Els  

nostres 

Companys/es  

de Viatge 

AFA 
SOMIATRUITES 

Servei d’Acollida 

Extraescolars 

Cuina pròpia 

Participació en totes 
les festes de l’Escola 

Servei de cuina 

Empresa: 

Associació de Famílies 
dels Alumnes 



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics 
& images by Freepik.  

 

Ens vols 

acompanyar?? 

Escola La Ginesta 
C. de Les Garrigues 14-16,  
43882 Segur de Calafell 
977 16 47 23 
e3010098@xtec.cat 

La clau de l’educació no és 
ensenyar, és despertar. Ernest Renan 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

