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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Ens definim com una “ESCOLA PER A TOTS”, que vol donar resposta als reptes que  
proposa l’educació del segle XXI. El projecte que oferim busca educar els nens d’avui 
per tal que siguin demà persones positives i responsables en la família i en la societat, 
mitjançant una formació integral, humana, religiosa i en valors, intel·lectual, social i 
en la solidaritat.

LLENGÜES ESTRANGERES I TIC

ANGLÈS - FRANCÈS  
ALEMANY

TIC

CURRICULAR

Classe d’anglès: 

CI i C. Mitjà (2h)

C. Superior (3h)

Plàstica en anglès 

2n, 3r i 4t (1h) 

PDI

Tablets 

(1r i 2n)

Aula 

d’ordinadors

COMPLEMENTÀRIA

T. de Science Projects (1h)

T. Oral English (1h)

T. Informàtica (1h) 

6è: Francès o 

Alemany (1h)

Auxiliar de conversa

(5è i 6è)

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

CULTURALS ESPORTIVES

Música (1r a 6è)

Escola d’anglès

British Council (1r a 6è)

Teatre i dansa

Gimnàstica

Futbol sala

Bàsquet

Tennis

Vòlei

OBJECTIUS
Aprendre a ser i actuar de manera autònoma i responsable.
• Aprendre a pensar, a escoltar i a comunicar-se.
• Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.
• Adquirir els hàbits i les eines fonamentals i necessàries per al desenvolupament de 

les competències.
• Créixer en les seves habilitats socials i la seva competència emocional.
• Consolidar la lectoescriptura i les primeres operacions logicomatemàtiques.  
• Iniciar l’estudi raonat, aprendre a estudiar. 



METODOLOGIA
El nostre objectiu és conduir l’alumne CAP A L’AUTONOMIA:
• Amb el desenvolupament de les intel·ligències múltiples i de les competències 

bàsiques.         
• Amb reflexió i diàleg sobre les experiències de la vida quotidiana.
• Utilitzant exemples comprensibles, models, i guies en la resolució dels problemes.
• Fent servir el joc, la dramatització, la cançó, el dibuix, la pintura. 
• En un ambient acollidor i alegre.
• En interacció amb els altres, i amb estratègies de treball cooperatiu. 

L’activitat  motiva l’alumne a l’observació, la manipulació, la creació, l’experimen-
tació i la interiorització.

El nostre estil d’aprenentatge comparteix trets dels següents estils: 
APRENENTATGE ACTIU, APRENENTATGE PRÀCTIC, APRENENTATGE REFLEXIU. 

S’utilitzen llibres de text i de lectura, materials complementaris, i materials elaborats 
pels professors.

Proposem la realització a casa de tasques curtes adequades al nivell de l’alumne 
i com a pràctica de la responsabilitat personal.

La  tecnologia dóna suport a l’ensenyament i l’aprenentatge.

Creem
Experimentem

Manipulem i intentem
Avaluem i interioritzem

Observem i pensem



PROJECTE TIC 

1. Iniciar els alumnes a la robòtica en aquesta 
    activitat que desenvolupa les següents habilitats: 

• Motricitat.
• Orientació i domini de l’espai.
• Plantejament de reptes i resolució de problemes.
• Imaginació, fantasia, creativitat.

2. Afavorir les metodologies de treball cooperatiu:

• Aprendre a distribuir-se responsabilitats i tasques.
• Contribuir a portar a terme una tasca comuna.
• Gaudir en grup dels èxits.

Es tracta d’un projecte d’educació emocional 
per mitjà de la creativitat. El alumnes, en pare-
lles o  grups reduïts, aprenen a expressar els seus 
sentiments, en un espai i un ambient de respec-
te i sinceritat. L’activitat artística, i la creativitat 
plàstica i manual complementen la necessitat 
expressiva. 

Els alumnes són ajudats per l’educador i pels 
seus mateixos companys a trobar solucions re-
als als seus problemes. En un clima tranquil i de 
llibertat aprenen estratègies per regular les seves 
emocions. 

El projecte comença al cicle mitjà i continua fins a l’ESO, amb la modalitat “Escolta’m” 
i “Acompanya’m”.



PROGRAMA T.E.I.

L’HORT ESCOLAR

L’objectiu principal d’aquest projecte és oferir 
als alumnes una educació mediambiental ba-
sada en la cura, el respecte I la defensa de la 
natura.

Per això, volem aconseguir: 

1. Ajudar els alumnes a prendre consciència i 
sensibilitat davant del medi ambient.

2. Fomentar hàbits de respecte cap el medi 
ambient.

3. Conèixer i aprendre els productes, les eines i 
les tècniques de treball a l’hort.

• Aprendre de manera activa i directa les 
condicions i característiques necessàries 
de cada producte hortolà tot aplicant 
aquests coneixements.

• Ser responsables de portar a bon terme cadascuna de les fases del creixe-
ment dels vegetals de l’hort: preparar la terra, plantar, regar, cuidar, conrear, 
collir... 

• Valorar el treball dels hortolans, gaudir de la collita i compartir-la

4. Conèixer l’hort en funció de l’estació de l’any.

5. Treballar el projecte de manera cooperativa, vertical i interdisciplinar, dins l’escola. 

L’hort és una tasca conjunta de manteniment: conrear, regar, plantar i recol·lectar. Al 
llarg de l’any es poden recollir els fruits de l’hort: enciams, bledes, maduixes...

Implica tota la comunitat educativa, s’orienta a millorar la integració escolar i tre-
ballar per una escola inclusiva i no violenta, fomentant que les relacions entre iguals 
siguin més satisfactòries i dirigit a la millora o modificació del clima i la cultura del 
centre respecte a la convivència, el conflicte i la violència (física, emocional o psi-
cològica). 

El programa es basa en la tutorització emocional entre iguals on el respecte, l’empatia 
i el compromís són els pilars bàsics del seu desenvolupament en els centres educatius. 
Actua sobre els primers símptomes i crea un entorn de “TOLERÀNCIA ZERO” contra 
l’assetjament escolar, implicant a tota la comunitat educativa. L’alumnat és el prota-
gonista del procés de prevenció, desenvolupa l’empatia, el compromís, la integració 
i el vincle del grup classe.

Programa de convivència
institucional



Basat en la teoria de les intel·ligències múltiples, amb “Entusiasmat” un mateix con-
cepte matemàtic es presenta des de diferents perspectives. Es treballen tots els con-
ceptes matemàtics: nombres enters, probabilitat, estadística, funcions, des de les pri-
meres edats , de forma cíclica, fomentant la creativitat, a partir de la manipulació, 
l’observació i l’experimentació. 

“Entusiasmat” parteix de la idea que qualsevol concepte matemàtic es pot ensenyar 
a qualsevol edat adaptant-lo a l’edat madurativa de l’alumne. Per exemple es co-
mença a treballar l’estadística des dels 3 anys i es va ampliant al llarg de la primària.

Una de les característiques fonamentals d’“Entusiasmat” és el joc. El joc forma 
part de l’aprenentatge, es tracta d’un joc rigorós, espontani i amb uns objec-
tius d’aprenentatge molt ben definits. La varietat d’activitats i jocs que fem amb 
l’“Entusiasmat” ens permet treballar les matemàtiques de manera lúdica, vivencial, 
contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. Això fa que els nostres alum-
nes sempre estiguin motivats i interessats en el seu aprenentatge, els agradin les ma-
temàtiques i facilita que puguin identificar que les matemàtiques també són útils en 
la vida fora de l’aula.

“Entusiasmat” proposa activitats tant diverses que ens permet arribar a tots els alum-
nes. Ens permet treballar molt bé la diversitat, tant ajudar a aquells alumnes que pre-
senten més dificultats com atendre a aquells que tenen més facilitat.

PROJECTE “ENTUSIASMAT”



Projecte PIPE (Pla Integral de plurilingüisme 
educatiu), potencia l’ensenyament dels 
idiomes de forma global, amb resultats cer-
tificats pel Trinity College i la Universitat de 
Cambridge. Comporta un increment qualita-
tiu i quantitatiu de l’anglès com 3a llengua, 
una programació d’una formació específi-
ca del professorat i una avaluació externa 
d’alumnat i de professors amb aquestes dues 
entitats esmentades. 

El Projecte ordena i sistematitza l’ensenyament 
de l’idioma a través d’aquests tres camps:
• Curricular.
• Complementari.
• Extraescolar, amb l’Escola d’Idiomes.

A nivell curricular suposa: 
• Augment d’hores d’anglès a infantil. 
• A primària i infantil: interdisciplinarietat 

Anglès-Plàstica. 
• A secundària: interdisciplinarietat Anglès-

Emprenedoria i Música. 
• Tant a primària com a secundària:  

Auxiliar de conversa en anglès. 

A nivell complementari:
• Oral English
• Taller de “Science Projects”
• Informàtica
• Psicomotricitat
• Piscina

A nivell extraescolar: 
• L’Escola d’Idiomes al llarg del curs
• El Summer Camp, a l’estiu

Altres llengües:
• Francès i Alemany a partir de 6è de 
      primària. 

PROJECTE PIPE
PLA INTEGRAL DE 
PLURILINGÜISME EDUCATIU
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