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Escola 

Isabel Besora 

Reus 

� Publiquem la revista mensual “La Tronada” 

� Celebrem les festes tradicionals 

� Participem activament en els programes 

educatius municipals 

� Celebrem anualment el Cros IB 

� Es fan Jocs florals, per Sant Jordi 

� Servei de menjador gestionat per Cuina Ges-

tió sota la tutela del Consell Comarcal 

� L’AMiPA, la nostra Associació de Mares i 

Pares d’Alumnes, és dinàmica i organitza dife-

rents activitats extraescolars. 

Escola pública del Departament d’Ensenyament 

Per contactar amb nosaltres... 

Telèfon: 977 595 360 

c-e: escola-isabel-besora@xtec.cat 

Web: www.xtec.cat/escola-isabel-besora 

Twitter: @EscIsabelBesora 

 • Aula d’informàtica amb 25 ordinadors 

• Aules d’anglès, música i petits grups 

• Aula d’Educació Especial amb ordinador i 

material específic 

• Biblioteca digitalitzada 

• Sala de psicomotricitat i zona de migdiada 

pels usuaris del menjador (P3) 

• Gimnàs / Sala d’actes, amb vestuaris i dotació 

de material adequat 

• Laboratori d’experiències 

• Menjador i Cuina “in situ” 

• Totes les aules d’Infantil, de Primària, l’aula 

d’anglès i l’aula de petit grup a Infantil tenen 

ordinador connectat a la xarxa, canó i pissar-

ra digital 

• Hort i roserar 

Horari de l’escola 

Matí: de 8:30 a 12  

Tarda: de 15 a 16:30 

Curs 2018-2019 
L’Escola “Isabel Besora”, és un centre de 

titularitat pública, que depèn del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Està situat al carrer de Fuster Valldeperes, 7 de 

Reus. 

Actualment hi ha més de 500 alumnes i 30 

mestres i imparteix docència des del segon ci-

cle d’Educació Infantil fins acabar l’Educació 

Primària (3-12 anys). 
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Curs 2018-2019 

�Utilitzem les Noves Tecnologies 

�Avancem l’aprenentatge de l’Anglès a P3 

�Introduïm la Informàtica a P3 

�Treballem amb Projectes i Tallers i per tractar 

diferents aspectes transversals del currículum 

�Emprem l’Anglès en àrees no lingüístiques 

�Tenim mestres especialistes de Música, E. Físi-

ca, Religió, Anglès i E. Especial 

�Comptem amb un professorat compromès i en 

contínua formació 

�Treballem l’hort i el roserar 

�A P3 disposem d’una persona Tècnica en Edu-

cació Infantil (TEI) 

�Eduquem per a una 

escola sostenible, i te-

nim el distintiu d’Escola 

Verda 

 

La nostra escola pretén que “La 

cultura catalana sigui vehicle i unió cul-

tural de tot l’alumnat” per això establim 

lligams de col·laboració amb els dife-

rents àmbits reusencs per tal d’apropar 

l’escola al seu entorn cultural.  

 

Alguns dels nostres criteris edu-

catius són: 

• El foment dels valors democrà-

tics a través del respecte del 

pluralisme, dels comportaments 

no violents i no discriminadors 

• La coeducació i l'educació per a 

la Pau i la Convivència 

• El respecte al medi ambient i la 

responsabilitat davant del con-

sum 

• La col·laboració amb l'entorn 

social i cultural 

 

INFANTIL 

• 1 aula de P3 
• 2 aules de P4 
• 2 aules de P5 

PRIMÀRIA 

• 2 aules de 1r 
• 2 aules de 2n 
• 2 aules de 3r 
• 2 aules de 4t 
• 3 aules de 5è 
• 3 aules de 6è 

Horari d’atenció de Direcció i Secretaria, tots els 

dies de 2/4 de nou del matí a les 12 del migdia. 

L’objectiu de la nostra escola és fer que 

l’alumnat sigui el protagonista del seu procés 

d’aprenentatge, estimulant la seva curiositat, 

motivació i interès. 

Treballem per a l’equitat i per a l'ex-

cel·lència de l’alumnat i per a què cadascun 

d’ells arribi al màxim de les seves possibili-

tats. 


