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“Si l’educació amaga un tresor a dintre, aquest tresor són els 

nois i les noies, i això vol dir, ni més ni menys, que els joiers 

som tots nosaltres. Els bons joiers poden fer obres 

meravelloses treballant amb tota mena de materials. 

Hi ha nens que ja llueixen per si sols; cal fer-hi poca cosa. En 

altres s’ha de treballar molt. A la fi però la grandesa del joier 

és retirar-se,  i deixar que totes les obres brillin per si 

mateixes.”

Claudi Alsina Català

Educar no és només ensenyar a mirar el món, 
sinó fer dones i homes capaços de moure’l.
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què tenim per fer-ho ?què volem?

com ho fem? 

Volem una escola oberta i integral per a:

Potenciar l ʼautonomia personal, la 
creativitat, la curiositat, la capacitat de 
resoldre conflictes...

Atendre els diferents ritmes dʼaprenentatge i potenciar les capacitats de 
cada nen i nena.

Donar importància, tant als valors i normes com a lʼadquisició de 
competències, tècniques i continguts.

Afavorir  lʼaprenentatge significatiu, funcional, entre iguals...

Impulsar i integrar el treball amb les noves tecnologies.

Potenciar lʼaprenentatge de les llengües.

Afavorir les iniciatives docents innovadores i positives per a la 
progressió dels alumnes.

Bastir una línia educativa coherent i de futur.

 A partir d’un enfocament global amb propostes obertes contextualitzades 

que  afavoreixin el pensament dels alumnes:

Projectes

Racons

Tallers

Sortides i  Celebracions

Recursos Humans:

Equip docent de 10 mestres

Una tècnica d’Educació Infantil

Una administrativa

Suport de l’EAP ( Equip 

d’Assessorament Pedagògic)

Espais:

Dues aules de P3

Dues aules de P4

Dues aules de P5

Menjador

Aula de Psicomotricitat

Biblioteca

Espai d’informàtica

Hort

Equip de mestres en procés permanent de formació i renovació 

professional.

AMPA

Dóna suport a tot allò que fa referència a  

l’educació dels alumnes .

Gestiona el servei de menjador, d’acollida 

matinal i participa en les festes i diades del 

centre. ( Nadal, Sant Jordi...) 

Organitza les activitats  extraescolars: 

orfeó, tallers  amb els  alumnes del 

menjador, conferències, sortides,...


