
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESCOLA ELS COSSETANS 
 

Avinguda Roca Plana 28 
CUNIT 

   Tel: 977.15.92.56 
   

Portes Obertes 2020, dissabte 21 de març 
de 10:00 a 12:00 
Us hi esperem!!! 

 
 
  



 
METODOLOGIA DE TREBALL 

La finalitat de la nostra metodologia és guiar l’alumnat per a que esdevinguin persones              

autònomes amb capacitat crítica i poder ajudar-los a entendre el món en el que vivim amb                

les seves complexitats. 

 

            A Ed Infantil. 

● Tallers intercicle (P3, P4, P5). Permet als infants desenvolupar les seves possibilitats            

d’expressió, d’autonomia, de creativitat... fomentant la relació entre alumnes de          

diferents nivells. Aquest  

Tallers són: anglès, experimentació, titelles i  jocs psicomotrius i de taula. 

● Racons  de treball: Fomenta la interacció entre iguals i el treball més individualitzat 

● Projecte interdisciplinari: el nom de la clase, que són animals. 

● Atenció a la diversitat : Desdoblaments (comunicació i llenguatge), reforços i Educació            

Especial 

● Sessions de de consciència fonològica i tallers de parla. 

● Colònies a P5. 

 

A Primària. 

● Projecte interdisciplinari per grup classe. 

● Atenció a la diversitat (Educació Especial, Suport Educatiu Personalitzat dins i fora de             

l’horari lectiu, reforç dins i fora de l’aula, petits grups...). 

● Colònies a final de cicle:  2n, 4t i 6è . 

● Sortides trimestrals relacionades amb el currículum. 

● Metodologia activa i significativa basada en els interessos dels alumnes que fomenta la             

cooperació i col·laboració entre iguals. 

● Activitats d'Educació Emocional. 

● Projectes a Coneixement del Medi. Basats en els interessos dels alumnes i tenint com a               

referent el currículum. 

● Teatre al Cicle Superior. 

● Tallers intercicles. 

● Google Classroom a Cicle Superior. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
PROJECTES A L’ESCOLA 
 
� El PLA D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA (PIL) que té com a finalitat millorar l’expressió oral en              

català de l’alumnat. Es començarà a fer consciència fonològica i tallers de parla a Educació               

Infantil i Cicle Inicial. 

 A  infantil: 

- Protagonista. L’alumnat porta objectes que li agraden de casa seva i els ensenya i els                

explica. Implicació de les famílies en les activitats (poden entrar aquell dia a l’escola). 

- Racons de joc simbòlic on es fa incidència a estructures orals i converses senzilles per anar                 

assolint la competència oral. 

A primària: 

- A mi m’agrada (C.I), Vull parlar de (C.M), teatre (C.S) 

Destacar que un grup d’alumnes participa al festival de teatre del Baix Penedès que es               

realitza al Vendrell. 

 

� PLA D’ IMPULS A LA LECTURA (ILEC) cal destacar: 

- El Projecte Padrins de lectura que consisteix en motivar a llegir a l’alumnat més petit i                 

reforçar la lectura dels més grans, creant així lligams afectius i emocionals entre ells/es              

(Infantil i Primària). 

-  Realització de 30 minuts de lectura diaris amb diverses activitats. 

  

� El PROJECTE DE LLENGÜES ESTRANGERES (PELE) que té com a finalitat impulsar            

l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera, donant gran importància al treball de             

l’anglès oral. 

A més, destacar que ja a Educació Infantil des de P4 es comença a introduir a l’alumnat en                  

llengua anglesa en una sessió quinzenal amb mig grup. 

 

�  El PROJECTE D’EDUCACIÓ EMOCIONAL És un projecte d’escola amb continuïtat a           

tots els cursos. A la classe d’Educació Emocional treballem amb els nens i nenes com               

conèixer i regular les seves emocions, millorar la seva autoestima, i viure feliços en  el grup.  

Treballem l’educació emocional a tota hora i a tots els llocs: a la classe, al pati, a                 

psicomotricitat, a música. Tot això amb activitats pràctiques i vivencials on el nen o la nena                

és el/la protagonista.  



 

 

 

� EL PROJECTE DE BIBLIOTECA 

A infantil. Des de la biblioteca s’han preparat les maletes viatgeres per a P5, activitats amb                

mig grup de l’hora del conte amb la finalitat d’ introduir i fomentar l’hàbit lector i el gust per                   

la lectura.  

A primària. Servei de préstec a cicle superior, l’hora de Biblioteca per a fer lectura lliure i el                  

bibliopati.  

 

NOVES TECNOLOGIES 

A l’escola treballem amb tauletes tàctils “tablets” I Chromebooks.. 

-Els nostres alumnes participen en projectes on utilitzen aplicacions de creació, treball en             

equip i publicació, contribuint a un aprenentatge realment significatiu i fomentant  la            

competència lingüística i audiovisual,  la creativitat i el treball en equip. 

- El Cicle superior treballa amb el Google classroom amb chromebooks. 

 

L’any 2015-2016 van guanyar el 1r premi al MOBILE LEARNING AWARDS, com a escoles              

Innovadores en l’Aplicació de les Tecnologies Digitals. 

 

 TIMBRE MUSICAL 

Les entrades i les sortides del centre es fan amb música. El propòsit és ampliar la diversitat de la                   

cultura musical i els estils diversos. 

 

       CUIDEM DEL MEDI 

A la nostra escola realitzem una sèrie d’activitats com el reciclatge de residus , la reutilització de                 

materials, la reducció en el consum d’embolcalls, promovent l’ús de carmanyoles i conscienciem             

d’aquesta manera l’alumnat, per tenir cura del medi ambient. També tenim un hort col·laboratiu              

amb el menjador. 

 

EL PROJECTE  DE JOCS DE PATI 

Cada dijous els alumnes de Cicle Superior s’encarreguen de l’organització de jocs al pati on pot                

participar tothom que vulgui. 

Cada divendres s’organitzen, per part del professorat, jocs motivadors al pati. 



PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS I PROJECTES EXTERNS 

 

★Festival de teatre del Baix Penedès. 

★Cantània 

★Recollida de taps 

★Concurs Tísner “creació de jocs en català”. 

★Programa Infadimed. 

★ Internet segura. 

★Tallers coeducació. 

    COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

 

★ *BYNAPP app mòbil 

★ *FACEBOOK Escola Els Cossetans 

★ *INSTAGRAM  escola_els_cossetans 

★ *WEB http://agora.xtec.cat/escelscossetans/ 

★ *AMPA 

 

 Altres serveis:  

★Cuina pròpia i menjador escolar.  

★Acollida matinal. 

★Activitats extraescolars. 

★Autocar escolar matí i tarda (Ajuntament- Consell Comarcal) 

 

http://agora.xtec.cat/escelscossetans/

