
Horari: 
Matí: de 9 a 12:30h. 

Tarda: de 15 a 16:30h. 
 

Serveis: 
Acollida de 7.30h a 9h del matí. 

Menjador de 12,30h a 15.00h. 
Extraescolars de 16.30h a 18h. 

 
Equip docent: 
L’equip està format per 23 mestres i 1 vetlladora.  
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Som una escola ... 

 
Som una escola de nova creació que el passat curs va 

completartota l’Educació Primària. 
 

 
L’objectiu principal del nostre centre és: 

 
Atendre  la  diversitat  de l’alumnat i integrar les famílies 

en el nostre projecte per tal d’aconseguir que cada infant 
pugui assolir els millors resultats educatius i 

aprenentatges segons les seves necessitats. 

 
Per aconseguir-ho,  donem especial importància a : 

 
Respectar el ritme evolutiu dels nostres alumnes 

adaptant els aprenentatges a les seves necessitats. 
 

Detecció precoç. No només de les dificultats si no 
també de les altes capacitats o els talents. 

 
Diverses metodologies:  

 Partim del joc i de l’experimentació perquè els 
nostres alumnes creïn coneixements.  

 
 Potenciem l’aprenentatge vivencial a través 

d’activitats globalitzades que integren totes les 

àrees curriculars.  
 

 Fem que els nostres alumnes siguin 
protagonistes del seu propi aprenentatge, 

proporcionant-los eines per aprendre a avaluar i 
regular el seu propi procés.  

 
Horari distribuït en franges, que permet assegurar el 

treball sistemàtic d’eixos fonamentals (consciència 
fonològica, lectura, càlcul...). 

 
L’anglès, l’introduïm a P4 d’ Ed. Infantil d’una manera 

natural, dinàmica i significativa. 
 

Noves tecnologies com a eina d’aprenentatge quotidià, 
tot promovent l’alfabetització digital ja des de P3 

(tauletes, portàtils, pissarres digitals...). 
 

Biblioteques escolars, projecte que es porta a terme a 

l’escola  per fomentar l’hàbit lector. 
 

Col·laboració amb universitats i instituts, acollim 
alumnes en pràctiques, som escola formadora. 

 
Col·laboració amb l’AFA, per crear una escola oberta i 

participativa on l’educació dels infants és una 
responsabilitat compartida entre pares, mares, docents i 

la resta de personal del centre. 
 

 
Òrgans de participació: 

 
El Consell Escolar és qui aprova i fa el seguiment de 

totes les activitats que es desenvolupen en el centre on 

hi ha representació de tots els sectors de la comunitat 
educativa. L’associació de famílies d’alumnes (AFA) 

és l’encarregada d’organitzar coordinadament amb 
l’equip directiu del centre les activitats que es 

desenvolupen en horari extraescolar. Col·labora en 
l’organització de moltes activitats del centre.  


