
ESCOLA SANT MARTÍ

UNA ESCOLA PLENA DE VIDA 
ON ELS ALUMNES SÓN EL CENTRE



HOLA FAMÍLIA!
Els mestres i les mestres de l’escola Sant Martí us donem la benvinguda al 
nostre centre. Sabem que comença una nova etapa pels vostres fills/es i, molt 
conscients dels dubtes i inquietuds que suposa confiar-nos els vostres infants, 
us volem transmetre tranquil·litat. Són molts els anys d’experiència i bons 
resultats educatius els que ens avalen.
Els primers dies, potser, no seran fàcils, però allà serem nosaltres per 
acollir-vos i acompanyar-vos i també per cuidar als vostres fills/es amb tota 
l’estima i cura possible.
Els vostres fills/es seran feliços amb d’altres nens i nenes, amb les mestres, 
amb nous jocs, experiències, aprenentatges.... Cada dia serà un descobriment.
I si hi ha cap dubte, cap inquietud, estarem a la vostra disposició 
contínuament per parlar-ne, per coordinar-nos i seguir de molt a prop el seu 
creixement.
COMENÇA UNA GRAN AVENTURA COMPARTIDA!
Benvinguts!
       
                     El claustre de mestres



La finalitat de l’educació infantil és la de contribuir al 
desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual de nenes i 
nens.

EDUCACIÓ INFANTIL:
Treballem el joc dins del procés d’aprenentatge, els hàbits i les 
emocions.

“Jo no ensenyo els meus alumnes, només els 
proporciono les condicions perquè puguin 
aprendre” Albert Einstein



EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
Projectes, reptes i treball en equip. La finalitat de l’educació primària és  preparar els alumnes  

perquè puguin donar respostes innovadores en una societat 
canviant i en evolució constant.

Desenvolupem la iniciativa, la creativitat , l’esperit crític, el gust 
per aprendre, la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.



METODOLOGIA
La nostra metodologia es basa en afavorir 
l’autonomia de l’infant a través de la vida 
quotidiana, el joc, l’entorn i la creativitat

LES MESTRES
Acompanyem els infants en els seus 

aprenentatges, oferim espais i materials rics i 
estimuladors i vetllem perquè es trobin segurs, 

ben acollits, ben atesos i feliços.



QUÈ VOLEM ACONSEGUIR

Innovació: ús 
pedagògic de la 

tecnologia

Respectar el 
ritme de 
cada nen

Atenció 
individualitzada

Intel·ligències 
múltiples

Educació 
integral

Fomentar 
l’esperit crític

Alumne 
protagonista 

del seu 
aprenentatge

Cada alumne 
és únic i 
especial

Ensenyament 
personalitzat

Èxit escolar



ELS VALORS QUE VOLEM TRANSMETRE

Solidaritat RespecteTolerància

Superació

Esforç

Convivència



COM HO FEM
Treballem 

per 
projectes

Anglès des de 
P3 i altres 

àrees
tecnologia 

Utilitzem la metodologia de 
projectes per treballar els 
continguts del currículum. 
També el treball cooperatiu i 
a vegades la gamificació.

L’anglès s’inicia  a 
P3.
Sempre que podem 
fem grups reduïts 
per treballar 
l’expressió oral.
Introducció de 
l’anglès a altres 
àrees com plàstica, 
música...

Des de la PDI ens 
obrim al món i a la 
informació. 
Treballem amb 
chromebooks i fem 
projectes digitals.



COM HO FEM
Fem 

ambients Anem a psico Música 

Dues tardes a la 
setmana:
. Tecnològic
. Volum
. Interpretació
. Construccions
. Simbòlic
. Experimentació
. Llums i ombres

Cada setmana. 
Treballem:
Coneixement del 
propi cos, joc 
simbòlic, llum 
negra, maquillatge i 
disfresses....

Anem cada setmana amb 
l’especialista de música a 
l’aula de música.
Treballem la música de 
forma molt vivencial.
Fem música en anglès a 
CI i CM



PROJECTES DE CENTRE
Projecte 
lingüístic

• Introducció de 
l’anglès des de P3

• Obra de teatre
• E-twinnig
• Tallers en anglès
• Música en anglès a 

CI i CM
• Participació Jocs 

Escolars de 
Catalunya

Projecte 
audiovisual- 
tecnològic

• Programa de ràdio
• Impressora 3D
• Chromebooks, portàtils i 

tablets.
• PDI totes les aules
• Tallers d’audiovisuals.
• Robòtica a EI.

Projecte 
sostenibilitat

• Escola verda
• Hort escolar
• Concurs Apilo
• Campanya fruita a l’escola
• Projecte Dóna la nota



PROJECTES DE CENTRE
Projecte 
musical

• Corals:
So de Riera
Clau de Lluna

• Participació Cantània
• Cantata de CM
• Dia de la Música
• Santa Cecília
• Concert de Nadal
• Trobada corals

Tutor lector

• Apadrinament en el procés 
lector d’un nen de CS a un de 
CI

• Activitats entre nivells

Projecte de 
participació

• Consell de delegats
• Tallers internivells
• Setmana cultural
• Formem part de la Xarxa de 

Competències

Projecte 
poble

• Tallers amb l’Esbart
• Entrevista Alcalde
• Tallers amb INS
• Visites llars infants
• Visites geriàtrics



FEM SORTIDES I COLÒNIES

Quina millor manera d'aprendre que estar en contacte 
amb la natura i amb els nostres companys?

En el nostre entorn també hi ha sortides culturals que 
ens aporten experiències molt enriquidores.



SERVEI I ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

L’atenció individualitzada als alumnes i a les famílies és un altre dels eixos 
fonamentals del nostre sistema pedagògic. Ens caracteritzem per:

• Atenció individualitzada
• Tutories i seguiment psicopedagògic per detectar ràpidament les dificultats
• Contacte constant amb les famílies mitjançant entrevistes personals
• Servei d’acollida
• Menjador amb cuina pròpia
•  Ampli ventall d’activitats extraescolars



ANOTACIONS:



EXPERIÈNCIES D’APRENENTATGE CREATIU



          US ESPEREM,
      PORTES OBERTES AL TEU FUTUR  

C/ Generalitat, 2 
08358 Arenys de Munt 
Tel-Fax 937938070    
consergeria 937937043
a8000165@xtec.cat
Agora.xtec.cat/escolasantmarti

                   
                     Escola Sant Martí

              
                     santmarti_arenysdemunt


