
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"L'únic regal possible és una part de tu" 
                                                        Ralph Waldo Emerson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     VILANOVA DEL CAMÍ, MARÇ 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tingues sempre al cor la idea d'Ítaca. 

Has d'arribar-hi, és el teu destí, 

però no forcis gens la travessia. 

És preferible que duri molts anys, 

que siguis vell quan fondegis l'illa, 

ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, 

sense esperar que et doni més riqueses. 

Konstantino Kavavis  

Versionat per Lluís  Llach 



L'EQUIP QUE TROBAREU AL VOSTRE SERVEI 

 

15 MESTRES EN PLANTILLA D’ENTRE ELS QUALS TAMBÉ HI HA: 

ESPECIALISTA D’EDUCACIÓ MUSICAL 

ESPECIALISTA D’EDUCACIÓ FÍSICA 

ESPECIALISTA DE LLENGUA ANGLESA 

ESPECIALISTA D’EDUCACIÓ ESPECIAL 

TÈCNIC ESPECIALISTA EDUCACIÓ INFANTIL 

AUXILIAR D'EDUCACIÓ ESPECIAL 

ESPECIALISTA DE L'EMMI, PROJECTE VIU LA MÚSICA, EN COL.LABORACIÓ AMB 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’IGUALADA 

 

EQUIP DE DIRECCIÓ 

EQUIP D’ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA (EAP) 

CONSERGE 

ADMINISTRATIVA 

CUINERA 

MONITORS/ES DE MENJADOR 

AMPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'Escola Marta Mata és un centre d'educació Infantil i Primària públic 

que va néixer el curs 2005/06 amb la voluntat de treballar de manera 
professional per ajudar als infants en el complex camí del creixement i de 
l'aprenentatge. Entenem que aquest camí el fem de la mà de vosaltres, les 

famílies, per això ens agrada explicar i compartir amb vosaltres la nostra 
proposta.  

L'Escola Marta Mata és una escola catalana que defensa la identitat pròpia 
sense fer perdre la identitat de cadascun dels seus membres. Una escola 
inclusiva, entenent la diversitat com a riquesa on el respecte a la diferència és 

indispensable per conèixer i entendre. Això ens fa créixer com a persones i com 
a comunitat educativa. També és una escola petita, familiar i acollidora, d'una 

sola línia. Ens agrada conèixer-nos i establim relacions constants que ens 
enriqueixen. Ens sentim part important del municipi i participem de manera 

activa en els projectes de Vilanova del Camí. 

 

 

ELS NOSTRES PRINCIPIS 

IMPORTÀNCIA DE LES PERSONES 

Som al servei de tota la Comunitat Educativa, de les persones, dels infants i de 
les seves famílies. Tenim un compromís personal per la col·lectivitat i hem de 
saber que estem disposats a donar i a cedir. Aquesta és per a nosaltres la base 

per la convivència. El respecte per davant de tot. 

 

IMPORTÀNCIA DEL TEMPS 

Volem actuar en consonància amb el 

temps, a temps real,  atents al que 
passa en el món, per prendre 
consciència de les necessitats existents i 

treballar plegats per donar respostes i 
comprendre. Volem despertar 

consciència del temps i de l’espai en 
què vivim en el sentit més crític, per tal 
que la nostra mirada i ubicació personal 

vagi transformant-se i evolucioni. 

Cal deixar-nos temps, l’escola és per 

nosaltres una oportunitat, un laboratori  
farcit de pràctica i reflexió, un laboratori de bones preguntes, que promou 
ments actives, inquietuds, desig de superació, de canvi, d’iniciativa, de 

curiositat… Per això valors com el rigor, l’esforç i la constància tenen per 
nosaltres un pes important que afavoreix la transformació dels coneixements 

experiencials en coneixements científics. 

 

IMPORTÀNCIA DE LA COMUNICACIÓ 

Recursos com la reflexió i la conversa són per nosaltres imprescindibles. 
Apostem per seguir creant contextos i escenaris perquè les coses passin i 

sobretot s’expliquin i així la vida vagi agafant el protagonisme. Entenem les 
aules com a marcs de comunicació, on persones, sabers i experiències es 
relacionen per donar resposta a la necessitat que tenim de comprendre el món i 



dotar-lo de significat. Un marc de 
comunicació on han d’estar presents totes 

les veus, les dels infants, les dels mestres, 
les d’altres experts, les de la nostra societat , 
les de la nostra cultura, les de la història. 

 

 

 

 

 

LA NOSTRA MANERA DE TREBALLAR 

Treballem per projectes i programem 
projectant il·lusions d’infants i de mestres.  

La nostra escola és d’esperit innovador en el 

sentit que, des dels seus inicis, ha apostat per 
la recerca i formació de nous camins i noves 

mirades en el processos de construcció dels 
infants, sempre sota el referent d’aconseguir 
acompanyar més i millor als nens i nenes, tot 

fent intervencions més ajustades a les seves 
necessitats. 

 

Sota aquestes consideracions és senzill d’entendre que basar les nostres 

actuacions en el què dicta un llibre de text no s’ajusta a oferir processos 
competencials rics, funcionals i significatius. Necessitem nodrir-nos de molts 

més recursos per encaminar les situacions que van donant-se en la vida i en 
l’escola. 
 

Per això la base de les nostres actuacions gira 

entorn el Treball per Projectes. No entenem el 
treball per projectes únicament relacionat a l’àmbit 

de coneixement del medi, en realitat els projectes 
són l’excusa, el motiu, per conèixer el món des de 
les diferents branques del coneixement. Per 

nosaltres els projectes tenen a veure amb la relació 
d’experiències, coneixements i persones per donar 

resposta als reptes i/o preguntes que van sorgint en 
el dia a dia de l'aula.  

 

Amb tot això volem... 

-Crear situacions d’aula que generin processos d’aprenentatge partint 

principalment de les anècdotes del dia a dia.  

-Que la vida entri a l’aula ja que aprenem sempre, en múltiples contextos,  
perquè és necessitat i condició de ser humans. 

-Unes  aules que siguin com laboratoris o cuines d’experiències, de neguits, de 
dubtes, d’hipòtesis, de moltes preguntes i algunes respostes... 

-Fomentar la creativitat personal, ments actives i diverses a la recerca de 
l’autoconeixement i d’allò que ens fa ser únics i singulars com a individus.  



-Donar un vot de respecte per les intel·ligències múltiples i tota la confiança 
perquè cadascú aporti el millor d’ell mateix a la comunitat, a l’escola, i més 

endavant a la societat.  

-Cuidar el temps i els espais per sentir, compartir, reflexionar, parlar... És així 
com pensem que es generen els petits i els grans canvis. 

-Que els infants desenvolupin unes capacitats i competències que els permetin 
créixer com a persones , que els portin a tenir iniciativa per descobrir , 

interpretar i comprendre el món que els envolta, aconseguint progressivament 
més autonomia.  

 

LA LECTURA A L’ESCOLA 

Totes les comunitats de l’escola donem molta importància al gust per la 

lectura i al contacte amb el món lletrat. Els processos de lectura, així 
com els d’escriptura són l’eix a partir del qual es vehiculen els 

aprenentatges de les diferents matèries.  

Aprendre és un fet individual i ens agrada respectar els ritmes. 
Contribuïm en crear l’hàbit lector en els infants, iniciant la jornada 

escolar cada dia amb una estona de lectura individual. A la comunitat de 
petits amb 10 minuts de lectura amb les famílies a l’aula, i a les 

comunitats de mitjans i grans amb mitja hora de lectura individual. 
Donem molta importància als models lectors (infants més grans, 

mestres, famílies...). Amb totes aquestes intencions a la comunitat de 
mitjans destinem una tarda a la setmana de lectura compartida amb les 

famílies 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
LES TECNOLOGIES A L'ESCOLA 
Les noves tecnologies sempre han estat presents en el nostre dia a dia, 
preocupant-nos d’estar a l’aguait de tot allò que anava sorgint i podia ser-nos 
útil. En els propis trets d’identitat esmentem que volem ser una escola que 

treballi per la innovació curricular, la innovació metodològica, la innovació 
comunicativa i l’intercanvi, la innovació científica, la innovació artística i la 

innovació tecnològica. Actualment disposem d’una xarxa ben activa a través de 
Google Suite que permet establir i garantir la comunicació entre els diversos 
membres de la comunitat educativa: Escola, famílies, alumnes, Ampa, PAS…  
 

Utilitzem les tecnologies de la comunicació per donar a conèixer el nostre 
treball a tot la comunitat educativa. Les famílies poden veure el que passa tant 

a les aules com de les comunitats als blogs a través de la pàgina WEB i de les 
fotos que pengem al Drive de l’escola setmanalment. 



SORTIDES, VISITES, COLÒNIES i CAMPS D’APRENENTATGE  

Les sortides, visites, colònies i camps d’aprenentatge formen part de l’àmbit 

curricular del centre i contribueixen a la creació de coneixements a partir de la 
vivència personal i de grup. Però també contemplem, a totes les comunitats, la 

possibilitat de realitzar sortides de caràcter més lúdic, que tenen com a objectiu 
el gaudi personal i la cohesió de grup. 

 

  

 

 

 

 

 

 

FESTES AL CENTRE 

L’escola que defensem es basa en una escola arrelada a la Comunitat i a 

l’entorn  més immediat. Una Escola que estableix forts lligams d’interrelació 
entre tots els membres. Les festes ens permeten mostrar, compartir, retrobar-
nos i establir aquests lligams de relació (Escola, Ampa, Famílies i resta del 

Municipi).  

La  participació , la cohesió de grup, la solidaritat , la  transparència, 

l’acolliment es veurà reflectida en les festes on tota persona hi és benvinguda i 
esperada. La proposta de festes de l’Escola Marta Mata és: 

 

Festes de Tardor: Benvinguda, Castanyada, Santa Cecília. 

Festes d’Hivern: Nadal/Tió, Festa Major d’Escola: Sant Hilari,  

Festes de Primavera: Sant Jordi, Jornada de convivència 

Festes d’Estiu:Promocions i Festa Final de Curs. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 



ORGANITZACIÓ PRÀCTICA DEL DIA A DIA 

LES AULES 

Les nostres aules porten el nom, des dels seus inicis, de diversos personatges 
referents del món literari. Aquesta vol ser una estratègia que motivi als infants 

a descobrir l’univers del protagonista alhora que ens doni a tots identitat i idea 
de pertinença de grup, tenint així una referència global d’escola.  

 

PATUFETS: EI 3 

PINOTXOS: EI 4 

TABALUGUES: EI 5 

ROVELLONS: 1r 

ALÍCIES: 2n 

TANITS: 3r 

TINTINS: 4t 

PETITS PRÍNCEPS: 5è 

MASSAGRANS: 6è 

 

 

L’ESCOLA I LES COMUNITATS 

Volem treballar en una forma d’organització que estimuli la implicació de tots, 
afavorint una bona línia d’escola, compartida i entesa. 

A efectes pràctics, i tenint en compte la nostra visió sobre els processos 
d’aprenentatge dels infants i la gestió del temps, els mestres i els alumnes ens 

organitzem per Comunitats: 

Comunitat de Petits: EI 3, EI 4, EI 5. 

Comunitat de Mitjans: 1r, 2n, 3r. 

Comunitat de Grans: 4t, 5è, 6è. 

 

EL NOSTRE HORARI ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÍ  -  8:55 a 12’30h Ed Infantil i Ed Primària 

TARDA – 14:55 a 16’30h Ed Infantil i Ed Primària 



LA IMPORTÀNCIA DEL PATI: EL PATI EDUCATIU 

El Pati també l’entenem com un altre temps/espai amb possibilitats educatives.  

Disposem de zones diverses de joc i diferenciem espais: pati d’infantil de sorra, 
terrassetes de les classes d'infantil, pati de primària amb pista, espai de sorra i 

la porxada.  

Els infants de l’escola disposen a l’estona d’esbarjo del seu pati educatiu. En 
aquest moment hi ha un material, unes propostes que afavoriran un clima de 
joc tranquil, agradable, i enriquidor. També desenvolupem propostes on els 

infants hagin de cooperar els uns amb els altres sense fronteres d’edats; dies 
en que compartim tots els espais d'esbarjo... L’estona del pati permet doncs 

fomentar en els infants actuacions democràtiques i lúdiques. 

 

 

 



PLA D'ACOLLIDA 
 

SER UN/A PATUFET/A  

S’inicia una nova etapa pels vostres fills/es. Per a un infant petit, començar a 

l’escola dels grans, adaptar-se a ella, és un dels esdeveniments més importants 
en la seva història personal i suposarà una gran experiència.  

Per tot això, cal vetllar perquè aquest primer contacte amb l’escola sigui un 

èxit.  

L’adaptació dels infants i les famílies a l’escola ha de dur-se a terme procurant: 

un ambient acollidor i agradable, que els infants se sentin estimats, que dels 
primers dies en tinguin una bona impressió, que es sentin contents/es i tinguin 

ganes de venir a l’escola, que es pugui fer el vincle amb el/la mestre/a i que els 
pares i mares els deixin amb tota confiança, veient en l’escola i  els/les mestres 
els professionals de l’educació que representen.  

Per facilitar-ho organitzem l’entrada dels vostres fills/es de manera esglaonada 
durant els primers dies. Però això no implica que l’adaptació estigui assolida, 

ans el contrari, és un punt de partida.  

La meitat dels infants vindran (durant els primers dies) només al matí, i l’altra 
meitat de la classe només a la tarda.   

 

Conductes normals en els infants durant el període d’adaptació: 

Negar-se a venir a l’escola, voler tornar al centre que ja coneixien, plors quan 
us veuen, tornar-se a fer pipí, deixar de menjar, alteracions en el son, 
intranquil·litat, reaccions agressives ( picar, mossegar, cridar...) 

 

Com cal actuar: Acomiadeu-vos afectuosament però sense allargar-ho, 

respecteu l’estona d’esbarjo i no el vingueu a veure ( poden plorar novament), 
davant de qualsevol dubte o situació en desacord, entre tots ho resoldrem de la 
millor manera. En definitiva deixeu amb tota confiança els vostres fills/es  a 

l’escola , que us vegin tranquils i convençuts i parleu sempre en positiu de les 
experiències que van vivint. D’aquesta manera se sentiran segurs i fareu més 

fàcil i natural la seva adaptació. 



ESPAIS  

El vestíbul. És un espai d'acollida i també de mostra del treball que fem 

a l'escola. Com a símbol important trobareu l’estructura de l’Arbre de la 
vida, on cada fulla és la presència d’un infant i la seva família, representa 

història, identitats i diversitat. Cada curs escolar es nodreix de noves 
fulles-presències amb l’arribada d’infants nous al centre.  

També hi trobareu l'espai de consergeria, on podreu adreçar-vos per 

qualsevol consulta relacionada amb el centre, i l'espai de contacte amb el 
menjador de l'escola. 

 

Tenim com a premissa que la biblioteca ha de ser un espai viu i és per 

això que a la nostra escola tenim la intenció d’anar descentralitzant 
aquest espai. Trobem espais de llibres i de lectura per tota l’escola, i 

també a l’espai de  Biblioteca centralitzada. Aquesta s’utilitza 
majoritàriament en les estones de pati, on els infants poden agafar 

contes i llibres en servei de préstec. És important que les famílies ajudeu 
als infants a tenir cura dels retorns del material el dia acordat. Els 

diferents espais de lectura apleguen una bona col·lecció de material 
bibliogràfic, revistes i d’altres publicacions.  

 

L’aula d’Arts escèniques és un espai destinat a la música, la dansa, 

l’expressió dramàtica i corporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També disposem d’aula d’anglès amb amplis recursos i materials 
visuals que possibiliten la immersió en aquesta llengua.  

Les aules de projectes són espais on els vostres infants hi podran 

treballar en grup reduït.  

Al gimnàs s’hi desenvolupen la majoria de sessions d'educació física i 

psicomotricitat, juntament amb la pista. També s’utilitza de sala d’actes 
en algunes celebracions de l’escola. 

 

 



 

 

 

L'aula TAC és un espai d'informàtica. S'utilitza a nivell de grup classe, 

també és en aquesta aula on es troben els chromebooks que l’alumnat 
pot utilitzar a les aules. 

Les nostres aules de grup classe i de projectes disposen de pissarres 

digitals, sistemes de projecció, portàtils i chromebooks. 

Els espais verds de l’escola neixen amb la idea de disposar de llocs 

fèrtils per aprofitar l’experiència que suposa seguir el creixement natural 
de les plantes i com a espais d'investigació.  

Els amplis passadissos, vestíbul, escales, lavabos i d’altres llocs 

comunitaris també són espais educatius i de comunicació i és 
responsabilitat de tots treballar per l’endreça i el bon manteniment. 

Deixem-ho tot com ens agradaria trobar-ho! 

 



 

Com a AMPA, el nostre principal objectiu és el de col·laborar amb l’escola, 

contribuint, en la mesura del possible, a la millora de l’ensenyament i facilitant la 

prestació de serveis fora de l’horari lectiu. Treballem conjuntament amb el centre 

per l’educació dels nostres fills i filles, tot fomentant la comunicació i la 

participació dels pares i les mares. 

Amb aquesta voluntat de treball i col·laboració, des de l’Ampa es porten a terme 

tot un ventall d’activitats i serveis:  

 

 Servei Matinal                      Servei Menjador 

des de les 7:45 del matí.                        Amb cuina pròpia. 

                                      Gestionat conjuntament amb l’escola. 

 

 

 

 Subministrament Vestuari Escolar  

       Samarreta d’escola, xandall, fulard …          

                          

 

 

                                              

                                            Activitats Extraescolars 

                                                      (de 16:30 a 17h berenar amb el monitor 

                                                        i de 17 a 18h l’activitat). 

 

                                                          Vetllem perquè garanteixin una                                                  

                                                           qualitat educativa. 

 

                                                    Anglès (Helen Doron), Taijitsu, Teatre,        

Piano, Multiesports, Dansa Urbana…) 

 

                                                                

 

 

 



 

 

Col.laboració en la celebració de les Festes Populars 

Festa de Benvinguda, Castanyada, Nadal, Festa Major d’Escola,  

          Jornada de Convivència, Final de curs… 

 

   

 

 

 

 

        Sortides i Tallers familiars  Fora d’horari escolar 

 

Servei de monitoratge en les reunions d’escola 

 

  

Comunicació via web, Facebook i email 

 

 

Totes aquestes activitats les portem a terme un grup de mares i pares del 

Marta Mata amb el convenciment que la tasca de l’AMPA té un rol molt 

important a la nostra comunitat educativa. Com us dèiem, l’escola som tots i 

la fem rutllar entre tots. 

  

 

 

 

 

 



 
 

L’AMPA ofereix un servei de menjador amb cuina pròpia, centralitzada a la nostra 

escola Marta Mata, que dóna servei a les tres escoles del municipi i a l’escola Maria 

Borés de la Pobla de Claramunt.  

 

Tot el servei i compromís de l’Escola i l’AMPA amb el menjador el fem possible 

actualment mitjançant l’empresa Aliment Art.  

 

L’espai del menjador és, per nosaltres, la continuació de l’escola. En aquesta franja 

horària els valors i les normes escolars continuen en la mateixa línia.  Creiem que el 

temps del migdia ha de servir a l’infant per descansar i esplaiar-se, relacionar-se, 

adquirir hàbits de comportament social i viure uns valors educatius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PREUS SERVEI (curs 19-20): 

- Fixe: infants que facin ús del servei 

de menjador 3 o més dies a la 

setmana.   El preu és de 6’20€ 

- Esporàdics: El preu és de 6’60€ 

 

 



 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR PER LA PREINSCRIPCIÓ: 
 
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

- Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare, mare, tutor o tutora 
- Original i fotocòpia del DNI o NIE de l'alumne si se'n disposa. 

- Original i fotocòpia del TSI, si se'n disposa. 
- Fotocòpia del carnet de vacunes. 
- 1 fotografia tamany carnet del nen/a. 

 

 

 

 

http://martamata.martamataescola.cat  

martamata@martamataescola.cat 

 

c/ Comtes de Cardona s/n 

08788 Vilanova del Camí 

93 8070846 

 

PER FER LA PREINSCRIPCIÓ CAL QUE DEMANEU DIA I 
HORA A CONSERGERIA. 

 

TAMBÉ PODEU TRUCAR-NOS AL 93 8070846 

http://martamata.martamataescola.cat/

