
 
 

QUI SOM? 

L’escola Mestral es troba a Vilanova de la Barca, un municipi 

de 1.039 habitants ubicat a la comarca del Segrià, província de 

Lleida.  

L’escola Mestral forma part de la ZER Argelaga, juntament 

amb l’escola de Torrelameu i s’imparteixen els cursos de les 

etapes d’educació Infantil i d’educació Primària.  

Des del juliol de 2017 integra també el 1r Cicle d’ed. Infantil. 

 

COM APRENEM? 

 Finalitat: l’aplicabilitat i la generalització dels 

coneixements 

 Escola viva, l’entorn com a motor d’aprenentatge. 

Aprenentatge basat en la interacció activa amb l’entorn 

proper i quotidià 

 Alumne/a protagonista del seu aprenentatge: adquisició 

activa i vivencial, a partir de l’observació, la manipulació, 

l’experimentació i posada en pràctica dels coneixements 

 Treball per racons, individual, en grups, en gran grup, en 

espais, tallers, ambients, etc. 

 Educació emocional, en valors i pensament crític 

 Participació i col·laboració activa de les famílies  

PROJECTES ESCOLA 

 Consolidació dels projectes actuals i participació en nous: 

o Escoles Verdes 

o PELC (Estimulació Llenguatge i Comunicació) 

o FER (Futurs Emprenedors Rurals) 

o AICLE 

o STEAM 

o Xarxa de Competències Bàsiques 

 

 
 

LLENGÜES 

 Impuls de l’expressió oral i escrita partint de situacions 

significatives i contextualitzades  

 Estimulació del llenguatge i la comunicació 

 Aprenentatge a partir de les tipologies textuals 

 Incorporació de l’anglès a partir d’EI3 

 Foment del plurilingüisme 

 AICLE: Integració de l’anglès en diferents àrees: 

o ARTS: a partir de 1r 

o SCIENCE: a partir de 3r 

 
FOMENT DE LA LECTURA 

 Projecte Biblioteca escolar 

 Creació i adequació de nous espais de lectura 

 Dinamització de la lectura: bibliopati, préstec, padrins 

lectors, etc. 

 Col·laboració amb altres entitats: CRP, Bibliobus, etc. 

 Famílies col·laboradores 

 
 

STEAM 

 Matemàtiques contextualitzades, manipulatives i 

globalitzades 

 Utilització de materials Montessori 

 Programació a partir de centres d’interès i el treball per 

projectes 

 Realització de projectes vinculats al poble 

 Foment de l’esperit científic, mètode científic 

 Projectes d’emprenedoria, mercat de tardor i de primavera 

 

 
 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

 Tallers artístics: treball internivells a ed. Infantil i a ed. 

Primària 

 Incentivació de la creativitat per ambients 

 Incorporació en el dia a dia de l’escola 

 Participació en projectes artístics 

 Visites i col·laboració amb entitats culturals del territori  

 Estimulació artística i cultural de l’alumnat 

 

JOC I MOVIMENT 

 Estimulació del moviment lliure i pautat 

 Joc simbòlic i motriu 

 Foment de l’esport i els seus valors 

 Participació en jornades esportives del territori 

 
COMPETÈNCIA DIGITAL (TAC) 

 Ús de les TAC com a mitjà d’aprenentatge, no finalitat 

 Integració de les TAC a l’aula. L’alumne/a com a centre del 

procés d’aprenentatge 

 Renovació dels equipaments TAC  

 Presència d’un domini propi de centre (Eines G-Suite) 

 Incorporació de la Robòtica en la programació d’aula, 

Pensament computacional 

 
ESCOLA VERDA 

 Aprenentatge a partir del treball de l’hort 

 Reciclatge, sostenibilitat i bones pràctiques 

 Conscienciació vers la cura del medi ambient 

 Compromís Agenda 2030 

 



 

PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT 

 Foment de les relacions intercicles i internivells: padrins 

lectors, mercat de tardor i primavera, hort, setmanes 

temàtiques 

 Projecte de vinculació i integració dels alumnes d’EI1-EI2 

 Participació en la presa de decisions: assemblees d’aula i 

de delegats 

 Gestió del dia a dia de l’escola: elecció dels temes 

musicals, sortides, disseny d’activitats, pati, cartells, etc. 

 
 

PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES 

 Jornada de convivència 

 Participació activa en el dia a dia de l’escola, agents 

experts 

 Famílies, membre actiu per al foment de l’aprenentatge 

 Espai web destinat a les famílies 

 Xerrades destinades a les famílies 

 
 

PARTICIPACIÓ DE L’ENTORN 

 Escola com motor de l’entorn que l’acull, el poble 

 Col·laboració amb les associacions del poble 

 Realització d’activitats al poble 

 Utilització de l’entorn natural del poble com a recurs 

d’aprenentatge 

 Programació i planificació de sortides educatives  

 Participació en congressos i activitats de la província 

 Col·laboració amb entitats solidàries 

 Col·laboració i coordinació amb l’Ajuntament 

 

 

COMUNICACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA 

 Comunicació activa amb les famílies: 

o Butlletí mensual 

o Correu electrònic 

o Agenda escolar 

o Grup Famílies WhatsApp 

o Pàgina web 

o Reunions  

 
 

 
AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) 

 Organització d’activitats lúdiques i culturals 

 Col·laboració i coordinació activa amb l’escola 

 Gestió de recursos materials 

 Gestió de les activitats extraescolars 

 Gestió del Servei de Menjador: 

o SERCODAGA (càtering línia calenta) 

 Contacte: ampa25690@gmail.com 

 

HORARI 

Horari escolar 

 Matí: de 9:00 hores a 12:30 hores 

 Tarda: de 15:00 hores a 16:30 hores 

 
Servei d’acollida (Gestionat per l’Ajuntament): 

 Matí: de 08:00 hores a 9:00 hores 

 Tarda: de 16:30 hores a 17:30 hores 
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Escola Mestral 

Carrer Major 1 

25690, Vilanova de la Barca 

973 19 11 77 

c5005090@xtec.cat 

 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova 

Vilanova de la Barca 

mailto:ampa25690@gmail.com

