
Què ens fa diferents? 
* L’atenció a les famílies. Des del mes de 

juny iniciem l’acollida dels alumnes. 
 

* Contacte diari amb els mestres. Els pares 
poden accedir a la classe. 

 
* Atenció a la diversitat. Atenem als alumnes 

de manera individualitzada respectant el seu 
procés d’aprenentatge. 

 
* Desdoblaments en llengua anglesa. 

 
* Suport de dos mestres a l’aula. 

 
* Padrins de lectura i padrins informàtics. 

 
* Centre “Showcase” . Centre referent en 

tecnologia. Garantim les últimes innovacions. 
Ens visiten de dintre i fora del país. 

 
* CLIL. Àrea curricular impartida en anglès 

(Educació Física). 
 

* Participem en projectes europeus 
(Erasmus+, Etwinning). 

 
* Estàncies professionals. Mestres de 

l’escola es formen en altres països. 
 

* Centre referent en Educació Emocional. 
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Dijous, 28 de març a 
les 17’15h. 



Qui som? 
L'Escola Jacint Verdaguer és una escola 
pública d’una sola línia, “som una escola 
familiar”. 
Som un centre innovador i de qualitat, 
amb una plantilla estable al 100%. 
Els trets identificatius del nostre Projecte 
Educatiu són: 

 
* Potenciar l’anglès com a llengua de 

comunicació. 
 

* Millorar la cohesió social, proporcionant 
als nostres alumnes les habilitats 
emocionals i socials necessàries per 
desenvolupar-se com a persones dins de la 
societat actual i del futur. 

 
* Educar en un món digital, formant 

alumnes que siguin capaços d’aprendre al 
llarg de tota la vida. 

L’associació de 
pares i mares. 
* L'AMPA i la Direcció treballen de manera 

conjunta. 
* Gestiona la compra de material i 

equipació esportiva de l’escola. 
* Organitza les activitats extraescolars, i el 

servei d'acollida. 
* Participa en la gestió del menjador 

escolar. 
* Potencia la participació del pares i mares: 

xerrades, tallers. 
* Participa i col·labora en les festes de 

l'escola. 
* Dinamitza l’ús de la tecnologia amb les 

famílies. 

Ens identifiquem... 
* Treballem per projectes fent de l'alumne 

el protagonista del seu aprenentatge. 
* Treballem l'educació emocional 

preparant-los pel camí de la vida i arribar a 
ser un mateix. 

* Cada alumne, des d'I3, disposa d'un 
iPad com a eina de suport a 
l'aprenentatge. 

* Des d'infantil es treballa el pensament 
computacional a través de la robòtica i la 
programació, potenciant les STEAM 
(Ciència, tecnologia, enginyeria, art i 
matemàtiques). 

* Treballem l'anglès com a tercera llengua 
des d’infantil, potenciant desdoblaments a 
partir de 1r i realitzant l'àrea d'Educació 
Física en anglès.  

* Afavorim el contacte diari amb les famílies. 
* Cada final de trimestre organitzem una 

tarda de portes obertes amb les famílies 
(tarda de projectes). 

* Fem partíceps a les famílies de totes les 
festes que celebrem a l'escola. 

 
 


