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SERVEIS DURANT EL CURS:

·  Acollida de tarda (16,30 - 17,30)

· Activitats extraescolars (patinatge, futbol, ballet, anglès...) 

· Organització de xerrades educatives

· Participació i col·laboració en les festes escolars

· Organització d’activitats diverses (mercat d’intercanvi, tallers,  
teatre...)



qui som?

Ens definim com a una escola 

oberta a tothom, 

arrelada a l’entorn

 i que vol donar resposta als nous reptes i 

necessitats de la societat actual

què fem?

· TREBALL D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN ÀREES INS-
TRUMENTALS (TADI): Dos docents a l’aula les dues primeres 
hores del matí per poder atendre de manera inclusiva la diversitat 
dels grups (De 1r a 6è).

· TREBALL PER RACONS: Que permet atendre les necessitats 
individuals, respectar els diferents nivells d’aprenentatge i ajudar 
a desenvolupar l’autonomia dels i les alumnes.

·TALLERS INTERCICLE: Que permet agrupar als infants de tot 
un cicle en diferents grups heterogenis per desenvolupar tallers de 
diferents àmbits curriculars.

· ANGLÈS A PARTIR DE P5. Col·laboració a l’aula d’estudiants 
natives.

· PROJECTE ESCOLTA’M (de P5 a 6è).

· PSICOMOTRICITAT A ED.INFANTIL: Basada en la Pràctica 
Psicomotriu Aucouturier (PPA).

·PROJECTES DE COL·LABORACIÓ:

 - Apadrina (MACBA i Filmoteca)
 - Agenda 21
 - Teatre Musical (Escola de Musics i JPC)
 - Sardarnes i Bastoners (País a l’Escola)
 - Projecte Audiovisual de Centre
 - Biblioteques Andreu Nin i Rosa Sensat (visites i clubs de 
lectura)
 - Projecte LÈCXIT de millora de la comprensió lectora  
(Fundació Jaume Bofill)
 - Programa ÈXIT de reforç escolar (Consorci d’Educació)
 - Pictoescriptura (Voxprima)
 - Projecte Junts d’intercanvi amb altres països (aquest 
curs Paquistan)
 - Programa de Suport a la Lectura a 1r i 2n (Rosa Sensat).

· ALTRES ACTIVITATS:

 - Piscina al CEM Can Ricart (1r i 2n)
 - Escalada (de 3r a 6è)
 - Colònies (1r i 6è)

organització/
serveis

HORARI:

 MATÍ: de 8,30h a 13 h.
 (Entrada flexible de 8,30 a 9 per als grups de Petits -P3,P4,P5)
 
 TARDA: de 15 a 16,30 h.

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES (DIRECCIÓ):

 De dilluns a divendres de 9 a 10 i hores convingudes.
 
MENJADOR:

 · Cuina pròpia

             · Activitats de l’espai migdia:
          - Violins   - Escacs
           - Guitarra   - Coral
           - Dibuix i pintura  - Club de lectura
           - Tallers    - Activitats esportives

ACTIVITATS AMB I PER A LES FAMÍLIES:

Valorem molt el treball conjunt amb les famílies, és 
per això que des de l’escola organitzem:

- Tallers per a famílies

- Xerrades sobre temes d’interès

- Portes obertes a les aules 

- Classes de català

- Jornades de treball cooperatiu

- Entrada flexible a Educació Infantil amb possibilitat 
de joc compartit amb els infants.


