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SERVEIS 

S  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).



ESCOLA EL COLOMER 

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.

QUI SOM?

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.

TRETS D'IDENTITAT

"Els infants necessiten temps i
espai per jugar. Jugar no és un

luxe, és una necessitat"

KAY REDFIELD

EDUCACIÓ INFANTIL 

Ambients d'Aprenentatge,
potenciant les Intel·ligències
múltiples. 
Consciència fonològica
Llenguatge  Cabàs aventurer 
Tallers ( Setmana de l'eix; Sant
Jordi,...)
Racons Didàctics: aprenentatge
multinivell
Matemàtiques manipulatives 
Psicomotricitat 
Projectes 
Llengua anglesa 
Música 
Sortides i colònies 
Col·laboració famílies i escola:
activitats d'aula; Projecte Lligams;
Conferències; Passejades
pedagògiques i festes tradicionals
catalanes. 
Projecte Escola Verda i Educació
Ambiental.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Treball per projectes a l'àrea de
coneixement del medi natural i
social. 
Matemàtiques manipulatives,
experimentals i funcionals. treball
amb reglets. Robòtica. 
LLengua catalana i castellana:
racons de treball. 
Llengua anglesa: Programa e-
Twinning; plàstica en anglès;
Science; conversa en anglès. 
Música: Introducció de la flauta
dolça (4t); Projecte Cantània. 
Educació Física: Jornada
esposrtiva (6è)
Ambients d'Aprenentatge (CI)
Pràctiques (CM)
Tallers (Setmana de l'eix, Sant
Jordi,...) 
Projecte d'Emprenedoria (CUEME:
5è) 
Sortides i colònies 
Col·laboració famílies i escola:
activitats d'aula; Passejades
pedagògiques i festes tradicionals
catalanes.
Projecte Escola Verda i Educació
Ambiental. 
Educació emocional: Projecte
Escolta'm, Programa
#aquiproubulling; Projecte Fem
Amics. 
Escola Incluisva: respectuosa i
adaptada als diferents ritmes i
necessitats d'aprenentatge. SIEI.


