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Escola Colors: sento i aprenc.  
 
Ubicació: C/Valldoriolf, 2 
Bellavista (08520 - Les Franqueses del Vallès) 
 
Nivells educatiu per al curs 2020 - 2021 
Educació Infantil P3, P4 i P5  
Educació Primària 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è 
 
Projecte Educatiu 
L'Escola Colors, compta amb un projecte educatiu obert i participatiu en què els principals 
objectius són: 

• Educar els nostres nens i nenes “a saber ser”. 
• Entendre l'escola com el lloc on mestres i famílies “ensenyem a ser” en: emocions, 

justícia, llibertat de criteri, respecte a la diferència i a la diversitat, exigència a un 
mateix, valor de l'esforç individual i col·lectiu, cooperació i solidaritat.  

• Acceptar els reptes actuals de l'escola: interculturalitat, TIC, llengües estrangeres.  
• Afavorir metodologies que tinguin en compte la inclusió des de totes les seves 

vessants. 
• Reivindicar el valor dels pares i mares com a elements indispensables en el fet de “fer 

escola” i educar. 
• Obrir l'escola a l'entorn facilitant l'intercanvi continu de formació i informació entre 

els seus integrants i el municipi. 
 
Activitats pedagògiques 
Escola pertanyent des del curs 16-17 al Grup Experimental per al Plurilingüisme (GEP) del 
Departament d’Educació. Tractament plurilingüe de les llengües (anglès des de  P3, ús de 
l’anglès en algunes sessions d’àrees no pròpiament lingüístiques: Art&crafts a cicle inicial, 
Science a cicle mitjà i Society a cicle superior). Treball de l’educació en valors des de P3 a 6è 
(educació emocional, social i ètic-cognitiva). Treball dels hàbits a l'educació infantil: En 
Roc!. Racons de treball amb les famílies d’educació infantil. Ús de metodologies 
competencials: Tallers a l’educació infantil, cicle inicial, mitjà i superior; Treball per 
projectes, Activitats de servei a la comunitat (L’Hort 3r i Jornada de Portes Obertes 5è) i 
d’Aprenentatge Servei en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya (Donació 
de sang 4t).  
 

Espais i serveis 
A més de les aules de referència de cada grup, disposem d’aules per a la realització 
d’especialitats com anglès o música. També tenim un gimnàs gran que utililtzem com a sala 
polivalent, i biblioteca. A més, hi ha espais habilitats pels tallers d’educació infantil 
(experimentació, circulació, art, disfresses...) i d’educació primària (aula de pretecnologia, 
d’art, de ràdio, laboratori...). 
L'AFA de l'escola, Associació de Famílies de L’Escola Colors, ens permet amb la seva gestió, 
treballar mitjançant materials socialitzats. Organitza el servei d'acollida de matí i tarda i 
col·labora en el control del servei de menjador, gestionat per l'equip directiu del centre. 
L’AFA programa, a la vegada, les activitats extraescolars que s’ofereixen a l’escola, en horari 
de migdia i tarda, amb un criteri de qualitat i d’acord amb el projecte de l’escola. Aquestes 
activitats són de caire lúdic i educatiu (anglès, escacs, robòtica, teatre...). Finalment, 
col·labora i participa de les activitats organitzades i programades en el municipi. 


