
Benvolgut infant! 

L’escola Nou de Quart és una Escola Lenta que 

té i et dóna el temps que necessites per créixer a 

partir d’ambients acollidors, del 

pla de treball individual i de ma-

terials manipulatius; tot compar-

tint espais amb altres nens i ne-

nes. 

 

A més, afavorim una Es-

cola per  la Salut In-

tegral que vetlla pel teu 

desenvolupament físic i 

emocional amb l’acom-

panyament del teu mentor o mentora, espais de 

calma, menjars i àpats tranquils i saludables o activi-

tats psicomotrius lliures. Volem que et sentis cò-

mode, com a casa.  

 

Aquesta és una Escola 

Artística, Tecnològica i 

Científica on podràs 

desenvolupar la teva crea-

tivitat i potenciar els teus 

interessos a les aules d’art 

i de ciències, al taller de teatre, de fang, de TIC, de 

fusteria... I fins i tot exposar-los fora de l’escola 

com els projectes de GIROBÒTICA. 

Les  9 escoles 
Volem que et puguis comunicar amb les per-

sones que t’envolten. 

Per això et proposem 

una Escola Plurilingüe 

on gaudiràs dels Opens 

Days, dels estudis i les 

conferències, dels tallers, les sortides i teatres 

en català, castellà i anglès. 

  

Ens agrada que gaudeixis lle-

gint, inspirant-te, imaginant i 

creant nous mons dins un 

ambient d’Escola Lectora. 

T’hi pots submergir en els 

nostres espais de pla lector, de text lliure, de 

biblioteca o a les aules de llengua. 

 

Et proposem aprendre com tenir cura de l’en-

torn on vius amb l’Escola Verda mitjançant 

l’hort escolar ecològic, les 

aules de ciències, projec-

tes de reciclatge o l’ali-

mentació saludable. 

 

Partint d’allò senzill, vivencial i manipulatiu po-

dràs arribar a l’abstracció de conceptes i contin-

guts que fomentin la teva 

autonomia perquè som una 

Escola Activa i Pràctica. 

  

Et proposem una escola on tothom és acceptat i 

respectat. On et donarem eines per gestionar les 

teves emocions i conflictes de forma respectuosa 

i pacífica. Viuràs l’Escola Inclusiva per la Pau i 

la Convivència a  les assemblees d’aula, als es-

pais tranquils, amb 

la proximitat del teu 

mentor/a i el res-

pecte a la teva iden-

titat i creences. 

 

I per acabar, tu i la teva família podreu fer valdre 

les vostres opinions i propostes en el marc d’una 

Escola Participativa, Democràtica i Laica 

per enriquir l’entorn social i cultural que ens en-

volta. Podreu participar en les assemblees, les 

comissions mixtes, les conferències d’experts, els 

projectes d’innovació i el voluntariat. 

 

 

 

 

 

 

“El que d’arrel s’aprèn mai del tot s’oblida” 

Sèneca 



 

Agrupaments de 15-19 alumnes amb edats 

barrejades (3 i 4 anys, 5 i 6 anys...) per a poder afa-

vorir els processos d’aprenentatge i un millor se-

guiment per part de l’adult. 

Aules preparades amb materials seqüenciats i 

oberts que s’adapten als diferents ritmes dels in-

fants. 

Tallers (de 3 a 6) i ambients trilingües (de 7 

a 12) que potencien la capacitat artística, creativa i 

tecnològica. 

Espais acollidors, motivadors i educatius. Des 

del racó tranquil de l’aula, passant per la fusteria, 

l’aula de psicomotricitat o l’hort, fins al pati de l’es-

cola. 

Servei psicopedagògic (EAP). Assessorament 

extern d’una psicopedagoga per tal d’acompanyar a 

les famílies amb necessitats educatives. 

Alt interès per la innovació educativa i la 

sostenibilitat. Interessats, participants o en for-

mació de tots aquells programes i moviments que 

fomentin la voluntat de canvi educatiu 

Comissions mixtes formades per famílies, infants 

i mestres per tal de donar les millors opcions a les 

necessitats de l’escola: menjadors, festes, web, pa-

ti... 

Associació de Famílies (AFA) coordinada amb 

l’escola ofereix activitats extraescolars, el servei de 

menjador i l’acollida matinal. El menjador disposa 

de servei de migdiada, una estona de descans per 

als més petits. 

Què t’oferim?  

JORNADA DE PORTES OBERTES 

Dissabte 23 de març de 2019  

a les 10:00h 

Escola Nou de Quart 

 

“L’ensenyament que deixa empremta  

no és el que es fa de cap a cap, sinó de cor a cor”  

Howard Gardner   

 

 

 Donem un tracte atent i respectuós a l’in-
fant i a les seves famílies, respectant el temps 
natural de cada infant. 

 Vetllem per un desenvolupament integral: 
emocional, físic, social i cognitiu.  

 Procurem una educació activa que parteixi 
dels interessos dels nens i nenes. 

 Prioritzem els aprenentatges comprensius i 
vivencials abans d’introduir-ne de mecànics. 

 Fomentem l’autogestió del treball escolar po-
tenciant l’autonomia, el compromís i la llibertat 
d’elecció. 

 No posem deures, però facilitem propostes de 
treball a casa d’acord amb la línia de l’escola. 

 Entenem que l’experimentació i el treball 
manipulatiu són font de motivació i d’apre-
nentatge.  

 Fem xarxa tot treballant en la idea de Comuni-
tat Educativa: les famílies i les institucions també 
fan escola.  

 Comptem amb un equip de mestres en for-
mació permanent, compromès amb el projecte i 
amb la seva professió. 

                         

 

 

 

 

                               

Codi del centre: 17009242 

C/ Mas Ferriol 1,3     

17242  Quart  (Girona)                                  

 972 468 344    

www.noudequart.cat                  

b7009242@ xtec.cat 

info@afanoudequart.cat 

Les 9 claus del Nou de Quart 


