
 
Quins serveis ofereix l’Escola?  
 Colònies escolars 

 Aula de psicomotricitat ( Ed. Física i danses) 

 Aula de música 

 Aula d’anglès 

 Aula d’informàtica 

 Aules de plàstica i tallers 

 Laboratori 

 Permanències de 12 a 13h. alumnes d’Ed. Infantil 
amb germans a Primària  

 Assessorament psicopedagògic per part del 
Departament d’Ensenyament 

 Activitats extraescolars. 

 Permanències matinals (de 8 a 9 h) 
 

Com hi col·laboren els pares? 
 Assistint a les reunions de l’Associació de Mares i 

Pares de l’escola (AMPA) 

 Participant a les comissions i organitzant les 
següents activitats: 

Extraescolars, permanències matinals, 
menjador, socialització de llibres, casal 
d’estiu, colla gegantera, festes, sortides... 

 Assistint i col·laborant amb les reunions del Consell 
Escolar 

 
Carrer Tàrrega, 41 
Tel 93 790 37 51 
08304 Mataró 

http:// www.xtec.cat/ceiprocafonda 

 

Voleu conèixer la 
nostra escola? 
 

Som una escola pública 
 L'escola és de tots i per a tots. 

Som una escola catalana 
 Ens sentim arrelats a Catalunya. 

 La llengua base de comunicació i 
aprenentatge a tots els nivells és el català. 

Som una escola laica 
 No practiquem cap confessionalitat religiosa i 

respectem les opcions de cada família. 

Som una escola democràtica 
 Tots els sectors de l'escola, mestres, 

alumnes, pares i personal no docent 
col·laborem en el funcionament de l'escola. 

Som una escola que treballa pel medi 
ambient 

 A l’escola treballen per una educació vers al 
desenvolupament sostenible. 



 
 

Quins són els principals                                                            
objectius pedagògics de 
l’Escola? 
 
 Partint de la pròpia realitat dels  alumnes, educar 

els nens i les nenes en la convivència i el 
coneixement del món que els envolta. 

 

 Utilitzar les sortides, excursions, colònies i festes 
populars com un mitjà per afavorir l’autonomia 
personal i l’arrelament en l’entorn més proper i a 
Catalunya en general. 

 

 Aconseguir que la relació de les famílies i l’escola 
sigui fluida unint esforços per tal de millorar l’oferta 
de serveis i la qualitat de l’ensenyament. 

 

 Potenciar la participació de tots els col·lectius 
(alumnes, pares i mestres) en la gestió democràtica 
del centre ja que és patrimoni de tots.   

 
 

 
 

Projectes 
Projecte d’anglès a primària 
Durant els cursos 2010-2013 fem un projecte d’anglès  que té 
com a objectiu augmentar l’horari de llengua anglesa per a 
l’alumnat de primària i el treball de l’expressió oral en grups 
reduïts. 

Biblioteca  
L’escola disposa d’una Biblioteca com a espai de recerca 
d’informació i centre d’activitats de lectura: bosses viatgeres, 
préstec aules i individual, padrins de lectura... 
Participem al Pla d’Impuls de la Lectura. 

Escola Verda 
Aquest projecte fomenta les bases pedagògiques de gestió 
mediambiental del centre. 

Socialització de llibres i material 
Tots els alumnes de l’escola participen del projecte de 
reutilització i socialització de llibres i material escolar, amb 
l’objectiu de reduir la despesa i treballar valors i actituds de 
consum i cura de l’entorn.  

Plans d’Entorn   
Projecte compartit amb diferents escoles i entitats del barri que 
coordina l’Ajuntament. Es treballa per la cohesió social i planteja 
diferents activitats dirigides als alumnes i les seves famílies.  

Fem Escola   
És un espai de trobada i intercanvi d’experiències així com 
d’acolliment de famílies noves a l’escola. 

Pla Català Esport   
Pretén incrementar la participació dels nens/es en activitats 
físiques i esportives en horari no lectiu, en el propi centre. 

Pla d’impuls de la lectura 
L’Escola participa des del curs 2011-12 d’aquest projecte que 
vol millorar l’eficàcia lectora a tots els nivells escolars. 


