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EL NOSTRE IDEARI 
 
 
 

•Escola acollidora i propera. 
 
•Pedagogia integral i 
integradora. 
 
•Autonomia , responsabilitat, 
il·lusió i satisfacció. 
 
•Escola catalana 
 
•Atenció i educació per la 
diversitat 
 
•Educació emocional 
 

 

 



CLAUS PEDAGÒGIQUES 

•Aprenentatge significatiu i 
funcional. 
 
•Treball per competències,  
transversalitat  i 
l'autonomia de l’alumnat. 
 
•Noves metodologies 
innovadores (espais 
d’aprenentatge, tallers de 
robòtica, teatre, projectes 
interdisciplinaris, treball 
cooperatiu) 

 
 



 

FORMACIÓ CONTÍNUA DEL 
PROFESSORAT …  
- Formació en el Treball per Projectes  
- Formació en Treball Cooperatiu  
- Formació en Relació Família-Escola  
- Participació en la xarxa d’Innovació pedagògica de           
  Sant Cugat.  
…PER A LA MILLORA  DE LA NOSTRA TASCA 
DOCENT  



                                

 ORGANITZACIÓ 
 
•Grups flexibles i reduïts. 

 

 
 



PROJECTES INTERDISCIPLINARS 

• Combinem el treball sistemàtic amb el treball per 
projectes.  



TREBALL COOPERATIU I RUTINES 
DE PENSAMENT 



AVALUACIÓ 
 •Avaluació contínua i global, autoavaluació i 

coavaluació entre iguals. 

•Avaluacions internes i externes. 

•Resultats per sobre de les mitjanes de Catalunya 

en totes les àrees. 
 



EDUCACIÓ EMOCIONAL 
Treballem la intel·ligència emocional, promovent 
l’autoconeixement, l’autocontrol, la motivació, l’empatia i les 
habilitats socials mitjançant diferents activitats i estratègies. 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
La diversitat s’ atén a l’ aula ordinària  (Decret d’ inclusió) 
L’escola compta amb dues especialistes en educació especial, 
una psicopedagoga i una logopeda, que atenen a tots aquells 
alumnes que ho necessiten.  



SORTIDES PEDAGÒGIQUES I 
COLÒNIES 

• Eina complementària del treball a 
l’aula. 

 
• Organitzem colònies al final de cada 
Cicle, als cursos de P5, 2n, 4t i 6è. 



 
 
 
 
 
 
PROJECTES EN FUNCIONAMENT       
 
 
   

 



DANSA 

•Domini del cos i coordinació 
 

•Danses tradicionals catalanes  
 i d’arreu del món  
 

• Col·laboració de l’Esbart 
 

•Activitat subvencionada per 
l’AFA a Ed. Infantil. 
 

•A Ed. Primària es continua la 
dansa amb les especialistes de 
música de l’escola. 



PROJECTE MÚSICA EN CONJUNT 
Projecte conjunt de l’escola amb l’ Escola Municipal de 
Música de  Sant Cugat 
 



SETMANA DE LA CIÈNCIA 

• L’objectiu és l’observació i experimentació, fer-nos 
preguntes i respostes.  
 

• Hi participa tota l’escola i l’organitzem conjuntament 
amb una comissió de pares científics que ens 
assessoren. 
 

• Cada any es busca un tema d’interès, que normalment 
coincideix amb el que estableix la comunitat científica. 

 
 

 





PROJECTE D’INTERCANVI AMB L’ESCOLA 
 JAPONESA DE CATALUNYA 



 

•Animació lectora i de 
formació d’usuaris 

•Bibliotecària titulada.  
• Projecte padrins de 
biblioteca 

• Projecte amics de lectura 

 

 

 
 

PROJECTE FORMACIÓ D’USUARIS I 
D’ANIMACIÓ LECTORA 



PROJECTE DE L’HORT ESCOLAR, 
SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 
 

• Hi ha un hort a Ed. Infantil i un altre a Ed. Primària. 
• Es treballa la preparació de la terra, la plantació de 
llavors, la cura pel seu creixement, l’observació i el 
conreu típic de cada estació. 

• Reciclatge de paper 
• Estació meteorològica 
• Plaques solars i cisternes 

 



 

• Som escola de pràctiques educatives dels estudiants 
del grau d’Educació primària de la UAB 
 

 

 ESCOLA DE PRÀCTIQUES 



EDUCACIÓ INFANTIL 



OBJECTIUS DE  
L’EDUCACIÓ INFANTIL 



JOC LLIURE I SOCIALITZACIÓ 

 

«La motivació i el treball entre iguals activen el cervell i 
l’aprenentatge és més integral» (David Bueno)  



PSICOMOTRICITAT 

 

Moviment lliure per a l’aprenentatge autònom  



DANSA 

 

Dansaire professional de l’Esbart de Sant Cugat  



EL 
PROTAGONISTA 

 A  P3 



MENJADOR I 
DORMITORI 

DE P3 



NOTÍCIES A P5 



L’HORT D’ INFANTIL 



TREBALL PER PROJECTES  



   EMOCIONS 



COLÒNIES A P5  
MAS BANYERES 



ESPAIS 
D’APRENENTATGE 



OBJECTIUS DEL TREBALL PER 
ESPAIS D’APRENENTATGE 



ESPAI GRANS ARTISTES 



ESPAI DECOREM 



PENSEM I CONSTRUÏM 



ESPAI FEM TEATRE 



ESPAI SOM CIENTÍFICS 



ESPAI TOCA-TOCA 



ESPAI FILS I CORDILLS 



ESPAI   
LLUMS  
I  OMBRES 



ESPAI  TOT  JUGANT 



APRENENT JUGANT, 
      JUGANT A APRENDRE 



Ens agrada la nostra escola perquè… 

L’escola va ser inaugurada  al 

1932 pel president Francesc Macià.  

Com que és l’escola més antiga 

molts dels nostres avis han 

estudiat aquí i per això li tenim 

molt d’afecte i carinyo. Amb el pas 

dels anys ´’escola s’ha ampliat i 

millorat. Tenim gimnàs, 

menjador, biblioteca, ludoteca...           

 

     Marina i Aroa 

A  partir de 5è som padrins  i padrines 

de lectura dels nens i nenes de P4, el 

curs següent que ja estem a 6è i P5 fem 

sortides com anar a la biblioteca 

municipal junts. Moltes vegades  ens 

quedem aquí al cole i llegim contes a 

la nostra biblioteca. 

                Joana 

El que més m’agrada d’aquesta 

escola són les excursions  perqué són 

una forma  més divertida 

d’aprendre. 

                          Aleix i Clara 

Participem en el campionat 

d’Atletisme “Jugando al atletismo” i  

sempre  guanyem a Catalunya i a 

nivell estatal. 

                                 Nahia i Júlia 
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 Gràcies! 


