
Escola 
La Font
CAP A UNA ESCOLA
COOPERATIVA,
INCLUSIVA I
COMPETENCIAL

Science: llengua anglesa de 1r a 6è dins l’àrea
de medi.
English Week: activitats en anglès intercicles.
Escola Sostenible: formem part de la Xarxa
d’Escoles Sostenibles de Catalunya, amb
l’objectiu de conscienciar en la sostenibilitat a
tota la comunitat educativa.
Colònies: EI5, 2n i 4t conjuntament. 
Viatge final de curs a 6è.
Esquiada a cicle superior.
TIC-TAC: aula multimèdia, canons i/o pissarres
digitals a les aules, portàtils, robòtica...

C/ Sant Cristòfol, 43-45. 
08243 - Manresa
938744466
escolalafont@escolalafont.cat
agora.xtec.cat/escolalafont

Contacta amb nosaltres

Menys alumnat
per aula

A Educació Infantil els grups són formats per
un nombre màxim de 22 nens i nenes
barrejats per edats. D’aquesta manera atenem
millor els ritmes individuals de cadascun dels
infants.
A Educació Primària els grups són formats per
un nombre màxim de 18 nens i nenes a les
següents àrees: català, castellà, matemàtiques,
medi i tutoria.

Projectes
d'escola

Dates de
preinscripció
Del 23 de març a l'1 d'abril de 2020 al
centre de primera opció o a l'OME.
A l'Escola la Font cal sol·licitar cita prèvia
a secretaria.



Cooperem per anar
més enllà del treball en
equip, per aprendre a
ser un mateix en una
comunitat diversa, per
aprendre a respectar.

Trets d'identitat

Aprenentatge cooperatiu: cada alumne/a
aporta els seus coneixements i les seves
capacitats fent aprenentatge entre iguals i
portant a terme activitats d’ensenyament-
aprenentatge enfocades a l’assoliment de
les competències bàsiques.
 
Treball competencial: proposta d’activitats
significatives i vinculades a la quotidianitat
del nostre alumnat.
 
Treball inclusiu: participació i interacció en
espais ordinaris de tot l’alumnat,
independentment de les seves
característiques personals. Treballem per
tal que l’infant es reconegui com a persona
única i diferent, acceptant-se tal com és, de
manera física, psíquica i intel·lectual.
 
I també catalana, laica, oberta, plural,
sostenible, coeducativa, respectuosa, amb
treball emocional, vers la responsabilitat i
l’esperit crític.

Horari i serveis

L’horari escolar és de 9:00 a 12:30h i de
15:00 a 16:30h.
SEP a primària dos dies de 8:30 a 9:00h.
Servei despertador de 7:45 a 9:00h
Servei menjador amb cuina pròpia i servei
de migdiada per EI3.
Extraescolars diverses organitzades per
l'AMPA.

 

 

AMPA

L’AMPA organitza el projecte de llibres
socialitzats des de 3r fins a 6è, les activitats
extraescolars i el servei despertador. A més
participa de les festes del centre i de la
ciutat.

Festes

L'Escola la Font celebra totes les festes del
calendari: castanyada, Nadal, carnestoltes, Sant
Jordi, fi de curs...
Totes les festes són obertes a la comunitat
educativa.

Projecte interdisciplinar

Anualment l'Escola la Font tria una temàtica
que és treballada conjuntament per tota
l'escola.
El projecte interdisciplinar es
desenvoluparà a partir de la temàtica
treballada i es celebren unes jornades
culturals al voltant del mateix eix.


