
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola la Font

FITXA INFORMATIVA DEL CENTRE: DADES D’IDENTIFICACIÓ

Nom del centre:   Escola la Font Codi:  08059755

Titular: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Adreça: C / Sant Cristòfol, 43-45

Web:http://www.escolalafont.cat Correu electrònic: a8059755@xtec.cat 

Oferta educativa: 
Segon cicle d’educació infantil.
Educació primària

Adscripcions: 
El centre és adscrit als centres següents, a efectes de facilitar la continuïtat 
dels estudis: Institut Cal Gravat

Institut Guillem Catà
Institut Pius Font i Quer
Institut Manresa Sis

Àrea territorial de proximitat:  
Segons mapa adjunt.
Les famílies poden saber el llistat de centres que els correspon per àrea de 
proximitat segons el seu domicili per l'aplicació municipal 

http://www.manresa.cat/web/escoles_proximitat/

Informació que el centre considera oportú facilitar sobre el seu projecte 
educatiu:
L’Escola la Font participa dels següents projectes:

· Aprenentatge Cooperatiu: la metodologia de treball a tot el centre és a través 
de l’aprenentatge cooperatiu on l’alumnat col·labora en l’ajuda entre iguals

· Inclusió: tot l’alumnat és atès dins l’aula ordinària.

· Competencial: el centre participa de la Xarxa de Competències Bàsiques i els 
continguts treballats al centre són el màxim de significatius.

· Escoles Verdes: el centre participa de la Xarxa d’Escoles Verdes i té la 
sostenibilitat com a eix de treball transversal.

http://www.escolalafont.cat/


· Pla Català de l’Esport a l’Escola: al llarg del curs el centre participa de 
diferents activitats esportives depenent de l’edat dels infants: piscina, judo, 
bèisbol, bàsquet, esgrima, balls de saló, gimnàstica rítimica...

· Projecte araArt: el centre està elaborant un projecte conjuntament amb el 
Teatre Kursaal per implementar el teatre dins l’aula.

· English Week i Science: es realitzen dues English Week al curs i a tota la 
primària està implementada 1h de science (medi en llengua anglesa).

· TIC: tot el centre està dotat de pantalles digitals, canons, TV... Introducció a la
robòtica des d’EI3 fins a 6è. Desdoblament d’informàtica a tota la primària i 
ordinadors als replans.

· Treball internivells a EI: les aules d’educació infantil treballen multinivell, amb 
alumnat barrejat des d’EI3 fins a EI5.

· Aula de ciències: desdoblament a tota la primària.

Mitjans del centre per atendre necessitats específiques dels alumnes:
Desdoblament a tres aules, amb ràtios de fins a 16 alumnes, a primària.
Treball internivell a educació infantil (aules d’EI3 fins a EI5).
Suport escolar personalitzat dos matins a primària.
Equip d’atenció a la diversitat.
Suport intensiu a l’educació inclusiva.
Aula d’acollida.

Relació d’activitats escolars complementàries:

Activitats complementàries
Quota aprovada per
al curs 2019-2020

Colònies 195€
Celebració de festes tradicionals (castanyada, Santa 
Cecília, Caga-tió, carnestoltes, Sant Jordi)

0 €

Sortides pedagògiques d’un dia (teatre, concerts, 
excursions…) 

40 €

Colònies en llengua anglesa 20 € 
(subvencionada)



Relació de serveis escolars:

Serveis escolars
Quota aprovada per
al curs 2019-2020

Menjador 6,20€ / dia
Projecte de reutilització de llibres (de 3r a 6è) 17 €

Relació d’activitats extraescolars:

Activitats extraescolars
Quota aprovada per
al curs 2019-2020

Servei d’acollida matinal 40€ / mes
Mou-te i balla 20€ / mes
Teatre 25€ / mes
Anglès 20€ / mes
Patinatge 25€ / mes
Multi esport 20€ / mes
Piscina 84€ / trimestre
Zumba 1 dia 15€ /mes

2 dies 25€ /mes
Tallers musicals 20€ / mes
Urban dance 20€ / mes
Bàsquet Subvencionat
Dibuix artístic 28€ / mes
Guitarra 20€ / mes
Reforços varis Subvencionats

Altres:
Som una escola oberta a l’entorn, participem de projectes de ciutat i 
col·laborem amb escoles bressol, instituts, associacions de veïns, ONG, 
mossos d’esquadra, policia local, bombers, agents rurals, CAP...

Manresa, a 6  de març de 2020.

La direcció 
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