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Educació Primària

L’educació és un projecte que compartim amb il·lusió
i esforç amb mares i pares. L’equip d’educadors està
a disposició de les famílies per a qualsevol tema
i consulta relacionada amb el seu fill o filla.

Serveis
Horari: de 8,55h a 13h i de 14,55h a 17h
■ Permanències de 7,45 a 9 del matí i de
17 a 18h de la tarda.
■ Menjador amb cuina pròpia
■ Informes trimestrals
■ Orientació Psicopedagògica

Educació Primària

Activitats complementàries*
Som una escola propera i acollidora, que respecta la individualitat de cadascun dels nens i
nenes, que afavoreix el diàleg i que té com a eixos prioritaris, l’educació en valors i el respecte
i la cura de l’altre.
Afavorim el desenvolupament de les múltiples competències i intel·ligències de l'alumnat. El nen
i la nena han de ser els veritables protagonistes del procés d'aprenentatge. Utilitzem
metodologies didàctiques proactives i motivadores, com el treball per projectes, l’aprenentatge
per descobriment guiat, i estimulem la satisfacció per aprendre, de forma significativa
emocionalment i pel que fa als continguts.
L’atenció personalitzada

Diversitat metodològica

Treballem perquè l’alumnat aconsegueixi autonomia,
criteri propi, maduresa personal, iniciativa i motivació
per a descobrir el món que els envolta.

Potenciem les activitats d’aprenentatge fonamentades en metodologies actives per part de l’alumnat:
recerca, exposicions orals, experimentació, tallers,
projectes, treballs interdisciplinaris, intercanvis
d’informació, sortides culturals,... Pensem que el
treball cooperatiu és fonamental perquè potencia
aprendre amb els altres.

El paper del tutor/a és el d’un guia que ajuda i
acompanya l’alumne/a en aquest moment evolutiu, per
a poder aprofitar les capacitats i la predisposició que les
nenes i els nens manifesten respecte l’aprenentatge.
Creiem que la formació humana i social cal
desenvolupar-la de manera quotidiana a través
d’experiències properes a l’alumnat.
Prioritzem la relació personal, la comunicació fluïda, la
implicació conjunta i la complicitat entre la família i
l’escola.

Les tecnologies de la informació i comunicació, formen
part de l’escenari d’aprenentatge quotidià de l’alumnat
a l’escola. Per aquest motiu, la presència d’aquestes
eines i recursos s’estén a tota l’escola i esdevé un
element clau per al treball escolar individual o grupal.

Treballem l’educació emocional a través de pràctiques
d’interioritat. D’aquesta manera, esdevé un eix vertebrador fonamental que contribueix de manera decisiva al
creixement personal.

Les llengües estrangeres

El treball per competències

A tots els cicles apliquem la metodologia AICLE,
consistent a treballar en anglès àrees curriculars no
lingüístiques, com ara la Plàstica (Arts & Crafts), el Medi
(Science) o l'Educació Física (Physical Education).

Fonamentem l’aprenentatge a través de l’assoliment
progressiu de les competències bàsiques. Per això
mobilitzem coneixements, capacitats, habilitats i
actituds dels nens i nenes per a resoldre eficaçment
situacions quotidianes.
Treballem perquè l’alumnat sigui capaç de prendre
decisions relacionades amb la seva vida, amb eficàcia i
sentit. Potenciem les habilitats per aprendre a ser, a
conviure, a conèixer i a fer.

Creiem que l’escola ha d’estar oberta al món. És per això
que a l’etapa de l’Educació Primària es treballa l’àrea
curricular d’anglès, però estenem aquesta llengua en
d’altres moments i àmbits escolars.

Augmentem de manera progressiva la presència de la
llengua anglesa en d’altres àrees.
A partir del cicle superior de Primària es pot cursar una
segona llengua estrangera: el francès o l’alemany, que es
podrà seguir fins a Batxillerat.

■ Taller de llengües
■ Taller de resolució de problemes
■ Activitat de natació
■ Informàtica
■ Hort
■ Francès i alemany

Activitats paraescolars*
Les activitats paraescolars són accions
formatives organitzades fora de l’horari
lectiu, i que tenen per finalitat facilitar als
alumnes el seu desenvolupament integral:
■ Activitats artístiques: teatre, infantil,
ballet, dansa
■ Activitats d’esports: iniciació esportiva,
patinatge en línia, judo, natació, futbol
sala, bàsquet
■ ACTIVA (1r i 2n de Primària)
■ British (3r i següents cursos)
■ Escola de música: iniciació i
aprofundiment
* Segons adreça i cursos

