
Escola Rambleta del Clot
Move in tandem. Ens movem junts

Centre públic d’educació infantil i primària

C. d’Aragó, 620 • 08018 Barcelona • Tel. 932 454 243
escolarambletadelclot@xtec.cat 

www.xtec.cat/escolarambletadelclot
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Educació infantil i primària per a nens i nenes de 3 a 12 anys



Altres projectes i activitats d’escola
• Programació mediambiental: 

Escoles + Sostenibles
• L’hort amb la comissió d’avis 

de l’escola
• Xarxa de biblioteques escolars
• Activitats i programes del 

districte
• Campanya de «Fruita a l’escola»

La nostra escola
• Prepara l’infant per donar respostes in-

novadores en una societat en evolució 
constant.

• Potencia de forma conscient i generalit-
zada el desenvolupament de capacitats 
i competències en tots els àmbits.

• Fomenta la curiositat, el dubte i el 
repte com a motors de l’aprenentatge.

• Vetlla per l’equilibri, la connexió entre els 
continguts i el treball interdisciplinari. 

• Promou la creativitat, l’esperit crític
 i el gust per aprendre, i desenvolupa 

la capacitat de l’esforç i la cultura del 
treball.

• Comparteix l’educació dels infants 
amb les famílies, fomentant el diàleg i 
la col·laboració entre escola i família.

Potencia el treball cooperatiu i l’ús 
de les noves tecnologies a l’aula.

Servei de menjador 
• Cuina pròpia
• Treball d’hàbits d’higiene i autonomia i 

activitats (tallers, jocs, esbarjo, biblio-
teca i migdiada a P3)

Espais
• Tres patis exteriors
• Aula TAC
• Aula d’audiovisuals/teatre
• Biblioteca
• Aula de música
• Aula i espai de psicomotricitat
• Gimnàs i pista poliesportiva

Associació
de famílies d’alumnes
• Servei d’acollida als matins
• Activitats extraescolars: activitats
 lúdiques i esportives
• Casal de tarda
• Colònies i casals d’estiu

• Projecte Èxit
• Aprèn a Nedar: 1r i 5è
• Apadrinament lector
• Projecte transversal d’escola
• Sortides i activitats pedagò-

giques 
• Colònies

Continuïtat a secundària:
Institut Salvador Espriu, Institut Zafra, 
Institut Joan d’Àustria

Escola tàndem
«L’escola Rambleta del Clot i el British 
Council fem un bon tàndem.» 
Amb l’assessorament, el seguiment i el fi-
nançament de la Fundació Catalunya – La Pe-
drera, el British Council ens acompanya en el 
procés de canvi metodològic del nostre centre i 
ens singularitza en l’aprenentatge de la llengua 
anglesa. El projecte Tàndem és un programa 
d’innovació que estableix  una partenariat  entre 
un centre educatiu i una institució de referència.

La nostra escola
participa en el
projecte Xarxes per al Canvi


