
Benvolgudes famílies:

Donar-vos la benvinguda al nostre centre representa per a nosaltres una 
oportunitat per informar-vos una mica de com funcionam, quines són les nostres 
inquietuts i quin és el nostre funcionament.

El centre vol treballar per a la millora continua, per oferir a les famílies del 
centre una educació de qualitat, estam engrescats en fer un canvi de mirada de cap a 
l' educació i, poc a poc, posar en marxa plans d' innovació pedagògica i canvis de 
metodologia, que afavoreixin una educació integral de l' infant, respectant els ritmes i
estils d' aprenentatge individuals.

Es tindrà en compte a tota la Comunitat Educativa, (claustre, famílies, personal
no docent, institucions, recursos humans externs) i s' intentaran establir vincles de 
cooperació, amb un diàleg fluid que permeti una coordinació amb el centre en termes 
de cooperació i coeducació,  per aconseguir els millors resultats i rendiments a la 
nostra tasca pedagògica i didàctica.

El nostre centre aspira a ser reconegut per:

  Escola activa, una escola on l’alumne és el principal partícep del seu 
aprenentatge.

  Una aprenentatge constructivista, allà on es dóna a cada alumne el que 
necessita ,partint dels seus coneixements previs , perquè es vagi construint 
com a persona,  mitjançant aprenentatges significatius.

  Pel coneixement i respecte de la nostra cultura i patrimoni

  Que dóna molta importància a la relació i el feed-back  amb les famílies, 
en termes de cooperació i coeducació.

  Potenciar una bona coordinació i aprofitar  els recursos que ens oferta el 
poble: Ajuntament, Policia tutor, Educadora social, etc...

  Una escola que fomenti la coeducació, sense discriminar a ningú per 
qüestions de sexe, religió, política ...



  Per una bona acollida als nouvinguts.

  Fomentar la feina conjunta de tota la comunitat educativa.

  Potenciar la col·laboració i el treball en equip per part del professorat.

  Una escola ecoambiental, fomentant la sensibilitat de tota la comunitat 
educativa envers aquest tema

  Una escola que fomenti l’ús de les noves tecnologies com a eina de feina, 
implicant a tota la comunitat i que els infants sapin fer un ús responsable i 
crític d' aquestes.

  Una escola que vol una educació integral de les persones i que té 
present l’educació emocional com a mitjà de resolució de conflictes

  Una escola que utilitza metodologies en les quals l' infant és el protagonista 
del seu propi procés d' aprenentatge, respectant diferents ritmes i estils 
(ambients, treball cooperatiu, projectes interdisciplinaris) amb unes 
programacions obertes i flexibles segons els interessos i necessitats dels 
infants a cada moment.

  Una escola que promou la formació permanent del professorat

  Que hi hagi una veritable coordinació a nivell horitzontal i vertical per 
tal que l' acció educativa tengui coherència i continuitat,

PROJECTES DEL CENTRE

PLA DE CONVIVÈNCIA I ACOLLIDA: Treballam la convivència i la resolució 
positiva de conflictes dins tota l' escola i a tots els moments educatius (aules, pati, 
sortides...) mitjançant el programa del “Semàfor”, el “Boca-orella”, els programes “Viu 
i conviu” a EI i “Un tracte pel bon tracte” a EP (amb l' educadora social), Emocions, 
Sociogrames, Tutories,...

ESPAIS: a EI es treballa una part del temps per espais, això permet tenir una 
atenció més individualitzada de cada infant segons la seva edat, moment maduratiu i 
característiques individuals. Ens basam amb els interessos dels infants i la seva 
capacitat per aprendre amb una metodologia manipulativa, experimental, sensorial i 
dinàmica.



PROJECTES: es treballen les Ciències Natuals i Socials mitjançant els Projectes de 
Treball interdisciplinars durant tota l' EP, així com també s'incia als infants d' EI 
dins aquesta dinàmica. La finalitat és proporcionar a l' alumne unes eines de 
coneixement i experència que abastin les diferents matèries, l' estudi de les quals 
forneixi l' assoliment de les seves competències bàsiques i els ajudin a entendre 
millor el món que els envolta. Partim del nivell cognitiu i emocional dels alumnes, del 
seu interés per aprendre i per relacionar-se amb els altres i amb l' entorn.Els alumnes
hauran de desenvolupar estratègies de comunicació,observació, recerca 
d'informació,selecció i anàlisi.

TREBALL COOPERATIU: es realitzen nombroses activitats amb estructures i /o 
dinàmiques de treball cooperatiu, tant a EI com a EP per tal d' afavorir el treball en 
equip, la cohesió de grup, el respecte i la tolerància, així com  aprendre a ser 
autonòms amb la feina, l' organització i l' autoavaluació, sempre fent propostes de 
millora d' una manera positiva.

PROJECTE ECO: un dels objectius del centre és que els infants prenguin consciència 
dels valors ecoambientals. Es treballen durant tot el curs mitjançant activitats 
relacionades amb la selecció de residus, estalvi d'energia, sortides per l'entorn, hort 
escolar, etc...

PROJECTE LECTOR: l' objectiu és millorat la comprensió, fluidesa i velocitat  
lectora, així com potenciar l' interés envers  la lectura. Es treballa cada dia dins les 
aules , així com també a l' espai de lectoescriptura(tallers) Es fan activitats 
coordinades amb la Biblioteca Municipal, per motivar els infants (conta-contes, 
tallers, club de lectura, etc...). 

PROJECTE APADRINAMENT: els alumnes de 6è EP apadrinen un infant d' EI , amb 
els quals realitzen durant el curs tota una sèrie d' activitats (lectura compartida, 
relaxació, activitats plàstiques, exposicions orals, etc...) , l' objectiu d' aquesta 
activitat és millorar el nivell de lectura, assumir el compromís i la responsabilitat de 
vetllar pels alumnes més petits, crear lligams emocionals i afectius. També feim 
apadrinament amb la 3ª edat del poble, feim activitats intergeneracionals que 
resulten molt enriquidores.

PROJECTE TAC: l' objectiu d' aquest projecte és que els infants puguin fer servir 
les TAC com a eina de feina de manera diària dins els diferents espais del centre. 
Totes les aules estan dotades amb ordinadors, pissarres interactives, projectors, 
etc...així com també es disposa d' una aula d' informàtica i ordinadors portàtils per tal



de poder realitzar activitats amb gran grup. Es vol aconseguir que l' ús de les TAC 
sigui responsable i crític, i que l' alumnat arribi a assolir competències per ser 
autònom en el seu ús.

PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES: l' escola està adherida al pla de 
reutilització de llibres de Conselleria per afavorir que les famílies puguin tenir els 
llibres de manera més econòmica i potenciar els valors mediambientals i l' estalvi de 
paper. 


