
NOVETATS D’AQUEST CURS: 
 
 

 
 Noves propostes metodològiques:Seguint amb la renovació metodològica que 

estem duent a terme els darrers cursos, us presentem les novetats pedagògiques 
previstes enguany: 

 
 

o Cicle Inicial:  
 

 Ambients: Donarem continuïtat a la metodologia iniciada al 
Parvulari, tot introduint els Ambients de Cicle, en què els nens i 
nenes podran escollir entre les diferents propostes. Alguns dels 
Ambients es faran en anglès i en castellà. 
 

 Tallers de Llengua: Es faran en les tres llengües que treballem a 
l’escola. Català, castellà i anglès. 

 
o Cicle Mitjà: 

 
 Tallers de Matemàtiques i Medi: es duran a terme en cadascun 

dels nivells del Cicle. 
 Treball per Racons 

 
o Cicle Superior: 

 
 Tallers de Matemàtiques: Un d’aquests Tallers es dedicarà a la 

Geometria i es durà a terme en Llengua Anglesa (Jumpmath) 
A l’Educació Infantil s’aniran consolidant les innovacions metodològiques introduïdes els 
darrers cursos: Espais d’aprenentatge, Ambients, ... 

 
 Nous Projectes i activitats. 

 
o Projecte Apel·les (Òmnium Cultural).  Enguany ens sumem al Projecte d’ 

Acompanyament Per l'Éxit de La Lectura i l’Escriptura, que promou Òmnium 
Cultural.  Aquest Projecte té com a objectiu oferir un suport en el procés 
d’aprenentatge de la Lectura i l’Escriptura, a partir d’una atenció més 
individualitzada. Un grup de docents jubilats farà aquest treball, tot 
participant de les dinàmiques de cada grup classe al Cicle Inicial de 
Primària. 

 
o Projecte Aqui STEAM. Aquesta proposta pretén fomentar el talent científic 

entre les nenes, en especial i l’interès per les carreres de Ciències, 
Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques. L’alumnat implicat en el 
projecte serà el del nivell de 5è de Primària. 

 
o Canviem el pati de l’escola. L’alumnat del CM i CS participarà en la presa 

de decisions sobre quin pati volem. Conjuntament amb l’AFA, volem 



redissenyar l’espai del pati dels grans per tal d’afavorir la convivència i la 
diversitat en el joc. 

 
o Tallers de cuina al mercat de Sants: Tots els nivells de Primària 

participaran d’aquesta nova activitat que proposa el mercat del barri, en què 
s’elaborarà una recepta amb productes de proximitat. A banda de cuinar per 
a ells, els plats elaborats pels nens i nenes també es duran a un menjador 
social del barri. 

 
o Tallers ABD de resolució de conflictes i igualtat de gènere per a 

Primària.Tot l’alumnat de Primària participarà d’aquests Tallers de 
l’Associació Benestar i Desenvolupament, que pretenen promoure la 
resolució pacífica de conflictes i una convivència igualitària. 
 

 

 Nova licitació del Servei de Menjador. Durant elprimer trimestre iniciarem la nova 
licitació del Servei de Menjador; us informarem de tot el procés i de l’empresa que 
farà el servei durant els propers cursos. 

 

 Nou sistema de comunicació: Dinantia. Al llarg d’aquest curs, conjuntament amb 
l’AFA, encetarem una nova forma de comunicació amb les famílies, que pretén ser 
més àgil, més segura i més propera.  Es farà a través d’una aplicació que es podrà 
tenir al mòbil o gestionar a través del correu electrònic. Es donaran unes pautes 
específiques d’ús a totes les famílies i personal de l’escola. 

 
 Una nova agenda per a l’alumnat: Aquest curs, a petició de l’Assemblea de 

Delegades, canviem la tradicional agenda. Els nens i nenes tindran una agenda de 
les emocions, més adient als seus interessos i adaptada a cada Cicle Educatiu (Ed. 
Infantil, Cicle Inicial i CM-CS). 

 


