
 QUI SOM? 

L’Escola El Colomer és una escola jove, fa 15 anys de la seva inauguració.  És un 
centre de dues línies d’Educació Infantil, de  Cicle Inicial, de Cicle Mitjà i de Cicle 
Superior, d’Educació Primària.  

 TRETS D’IDENTITAT 

Com tota escola pública, seguim els programes i directrius que ens marca el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  
L’escola entén l’ensenyament i aprenentatge com un procés que engloba els 
diferents aspectes que integren la personalitat de l’alumne/a: intel·lectual, 
emocional, moral i social. 
Oferim un aprenentatge significatiu i funcional respectant sempre el ritme 
individual de cada alumne/a, per atendre i donar resposta al desenvolupament 
de totes les capacitats i habilitats dels nens i les nenes a fi que puguin afrontar 
els reptes del món actual. 
Considerem que l'educació és un procés permanent i que només és possible 
amb la plena col·laboració, comunicació i respecte de les famílies. 

 SERVEIS:  

 Servei de menjador: Disposem de cuina pròpia i de la Comissió de 
Menjador, a través de la quan en fem un seguiment trimestral.  
L'alumnat d'EI3 fa la migdiada després de dinar, la resta de grups 
realitzen diferents activitats lúdiques dirigides pels monitors/es. 

 Servei de l’EAP del Departament d’Educació: Els dilluns i els divendres, 
la psicopedagoga de l’equip ve a l’escola per atendre l'alumnat que ho 
necessiti i assessorar a mestres i famílies.  

 Servei  de psicologia municipal: Cada dilluns i dimecres al matí, les dues 
psicòlogues municipals venen a l’escola i atenen les consultes de 
mestres i famílies en referència a l'alumnat. 

 Serveis socials municipals: Sempre que sigui necessari mantenim 
contacte amb l’assistent/a social i l’educador/a social.  

 AMPA de l’Escola (serveis gestionats per l’AMPA):  
o Servei d’acollida matinal des de les 7:30h fins a les 9:00h. 
o Servei de ludoteca (tardes) des de les 16:30h fins a les 18:00h. 
o Activitats extraescolars (franja de migdia i tarda).  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educació Emocional: 
Projecte Escolta’m; 

Programa #aquiproubulling; 
Projecte “Fem Amics”. 

ESCOLA EL COLOMER 
Bigues i Riells 

PORTES OBERTES 
14 de març (10.00h)  

18 de març (15.00h) de 2020 
   

 

ESCOLA EL COLOMER  
Camí de Can Ribas, s/n 
93.865.76.82 Bigues i Riells  
escolaelcolomer@xtec.cat 
https://agora.xtec.cat/escolaelcolomer/ 
www.ampaescolaelcolomer.cat 

 

“Educar és estimar, cuidar 
amb tendresa i dedicació 
una llavor, amb la il·lusió 

que un dia donarà els 
seus fruits”. 

MÚSICA: Projecte 
Cantània, iniciació a la 
flauta dolça i a l’ukelele 

Educació Inclusiva: respectuosa 
i adaptada els diferents ritmes i 

necessitats. 
SIEI  

(Suport Intensiu  
Escolarització Inclusiva) 

 

Pràctiques a 
Cicle Mitjà  

(Ed. Primària)  

Llengua anglesa:  
Anglès a Ed. Infantil i 

Primària; Science;  
Ambients d’aprenentatge; 

Pràctiques en anglès;  
Plàstica en anglès   

Programa E-Twinning.  
Conversa en anglès; 

Celebració de l’English Day 

Escola Verda: 
conservem un lloc 
millor pels nostres 

nens i nenes 

Treball per 
Projectes a l’àrea 
de coneixement 
del medi social i 

natural 

Matemàtiques 
manipulatives, 

experimentals i funcionals. 
Treball amb reglets. 

Robòtica.  

Coeducació  

Ambients 
d’Aprenentatge a 

Educació Infantil i Cicle 
Inicial (Ed. Primària)   

Relació família i 
escola: comunicació, 

respecte, 
col·laboració,.. La 
clau per avançar 

junts! 

Festes tradicionals 
catalanes 

Colònies a tots els 
cursos, sortides i 

passejades 
pedagògiques. 

Projecte CUEME 
(5è, d’Ed. Primària) 

Educació Física i 
Psicomotricitat:  la 

clau pel 
desenvolupament 

físic i mental. 

mailto:escolaelcolomer@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/escolaelcolomer/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  
  
  

 
 
 

 
 

Els i les nostres alumnes protagonistes del seu aprenentatge 

Educació Infantil  Educació Primària: 
Cicle Superior   

Educació Primària: 
Cicle Mitjà   

Educació Primària: 
Cicle Inicial   

Col·laboració 
família i escola 

Activitats d’aula 
Projecte Lligams 

Conferències 
Passejades 

pedagògiques 
Festes tradicionals  

Col·laboració 
família i escola 

Activitats d’aula 
Conferències 
Passejades 

pedagògiques 
Festes tradicionals  

 
 

Col·laboració 
família i escola 

Activitats d’aula 
Passejades 

pedagògiques 
Festes tradicionals  

 

Col·laboració 
família i escola 

Activitats d’aula 
Passejades 

pedagògiques 
Festes tradicionals  

 

Projectes   

Consciència 
Fonològica    

Grup  

Psicomotricitat   

Racons didàctics: 
aprenentatge multinivell    

Sortides i colònies   

Matemàtiques 
manipulatives i 

funcionals    

Treball per 
projectes a 

l’àrea de medi 

Grup  

Ambients 
d’Aprenentatge 

   

Amb tot el cicle 

Llengua anglesa    

Programa e-Twinning   

Sortides i colònies   

Pràctiques   

Amb tot el cicle 

 

Matemàtiques 
manipulatives i 

funcionals    
 

Treball per 
projectes a 

l’àrea de medi     

Grup  

Llengua anglesa    

Programa e-Twinning  
Plàstica en anglès  

 

Apadrinem 
el Patrimoni 

(4t- CM)  

Sortides i colònies   

Matemàtiques 
manipulatives i 

funcionals    
 

Treball per 
projectes a l’àrea 

de medi    

Grup  

Llengua anglesa    

Programa e-Twinning 
Science  

Conversa en Anglès    

CUEME: La 
Cooperativa (5è) 

Música: Projecte 

Cantània (5è- CS)  

Tallers (Setmana 

de l’Eix, Sant 
Jordi,...)    

Ambients 
d’Aprenentatge 

Intel·ligències 
múltiples 

Amb tot el cicle 

 

Música    

Llengua anglesa  

Sortides, colònies i viatge fi de curs   

Matemàtiques 
manipulatives 

Llenguatge musical 

Tallers (Setmana 
de l’Eix, Sant 

Jordi,...)    

Tallers (Setmana 
de l’Eix, Sant 

Jordi,...)    

Tallers (Setmana 
de l’Eix, Sant 

Jordi,...)    

Amb tot el cicle 

 

Música    

Educació Física   Educació Física   

Educació Física   


