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Cuina pròpia amb menús equilibrats 
i menjador amb equip de monitoratge.

Gimnàs.

9 aules ben equipades amb pissarres digitals i 
connexió a internet.

Aula de música i psicomotricitat amb projector.

Aula d’informàtica.

Aula d’educació especial i reforç.

Laboratori.

Biblioteca amb projector.

Pati ampli i assolellat.

Instal·lacions:

C. Escoles s/n  
Santa Eugènia de Berga  
93 883 31 50 

a8028059@xtec.cat   
http://agora.xtec.cat/escolajacintverdaguer/



Aprenentatge de la lectura i l’escriptura 
des d’una perspectiva constructivista.

Ús de les TAC (Tecnologies de l’aprenentatge i el 
coneixement) amb instal.lacions i equipaments 
adequats.

Treball per projectes.

Tallers a tots els cicles (cinema, cuina, teatre, ioga, 
experiments...).

Introducció de l’anglès a l’etapa d’educació infantil. 
Grups reduïts a tots els cicles de primària per 
treballar l’expressió oral. Extraescolars d’anglès.

Natació dins l’horari escolar.

Sortides a tots els cursos i colònies a partir de P5.

Art i creativitat: danses, cançons i representacions 
teatrals per celebrar les festes. Coral i «Cantates».

Formació d’estudiants en pràctiques.

Programa de salut escolar: revisió dental 1r i 6è / 
Vacunació 6è.

Comunicació: circular, web, blocs i correu electrònic, 
reunions, entrevistes, portes obertes, xerrades...

Reutilització de llibres de text.

Projecte Desendolla’t per l’estalvi energètic.

Servei d’acollida matinal, extraescolars i casal d’estiu 
organitzats per l’AMPA.

Línia
Oferim:
 pedagògica

Delegats d’alumnes.

Consell Escolar amb la participació 
de tots els sectors.

AMPA: tenim una associació de 
pares i mares d’alumnes dinàmica 
i activa.

Xerrades i reunions informatives 
adreçades a les famílies.

Participació. 
L’escola fomenta 
la participació de 
tota la Comunitat 
Educativa:

Coordinació amb la Llar d’Infants, l’IES Taradell i l’UVic.

Comissió social: reunions amb professionals de l’àmbit 
sanitari, social i educatiu.

Activitats d’entorn: programació d’activitats amb entitats 
del municipi (Ajuntament, Tonis, Centre de Dia, Casal 
d’avis, Bibliobús...)

Treball en xarxa 
i activitats 
d’entorn:


