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ORGANITZACIÓ 
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METODOLOGIES DIVERSES 

A l’escola tenim en compte les innovacions pedagògiques i els nous sistemes 
de treball, anem implementant progressivament metodologies diverses, 

Pretenem ser una escola tranquil·la, reflexiva, que tingui en compte els 
diferents ritmes dels alumnes i les diferents maneres d’aprendre. 

 



ASPECTES CURRICULARS 

 Lectura 
 Treball cooperatiu 
 Experimentació  i investigació 
Anglès i Science 
Coneixement del medi i tècniques de benestar 
Matemàtiques manipulatives 
Convivència, treball tutorial i emocional 
Música i les TIC 
 TAC 
Plàstica 
Activitats complementàries 



Tots els aprenentatges parteixen de la lectura com a 
base. 
Llegir és important per conèixer, per comprendre el 
nostre entorn, per créixer com a persones, per 
entendre la realitat i per ser lliures i crítics. 
A l’escola ho fem a partir de diversos projectes: 
biblioteca, lectura en veu alta, estona de lectura a la 
classe, servei de préstec a casa. 

LA LECTURA COM A EIX VERTEBRADOR 



TREBALL COOPERATIU 

Apostem per un treball cooperatiu, treballem en equips reduïts 
on l’èxit personal està vinculat a l’èxit de l’equip i viceversa, és a 
dir, l’objectiu és que tots els membres aprenguin els continguts 
que es proposen. 

CONVIVÈNCIA 

Totes les nostres 
actuacions tenen com a 
objectiu crear una 
convivència saludable. 
Pretenem una resolució 
positiva dels conflictes a 
través de les pràctiques 
restauratives i de les 
dinàmiques de cohesió 
de grup. 

TREBALL DE LES EMOCIONS 

En tot aprenentatge intervenen 
les emocions, per tant, el 
treball ha de ser transversal, el 
tenim inclòs en totes les 
activitats que fem, ajudem a 
gestionar les emocions 
(gestionar la ràbia, conèixer la 
por, acceptar els errors, tenir 
empatia i tenir una bona 
autoestima. 



MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES 

A l’àrea de matemàtiques 
treballem amb material 
manipulatiu , d’aquesta 
manera acompanyem 
l’alumnat a utilitzar-lo de 
forma intuïtiva. Jugant, 
provant , rectificant arriba 
a deduir més fàcilment els 
conceptes matemàtics. 



ANGLÈS I SCIENCE 

SCIENCE 5è i 6è 

PSICOMOTRICITAT en anglès 

Iniciem l’anglès a P3 a nivell oral, fem la psicomotricitat 
en anglès, continuem a primària amb la introducció  
del llenguatge escrit progressiu des de 1r, 
treballem la dimensió literària i el gust per la lectura  
a través del préstec de llibres, cada curs organitzem 
una representació teatral i a 5è i 6è fem el Coneixement del  
Medi Natural en anglès. 



EXPERIMENTACIÓ 

Comencem a treballar la 
investigació a infantil, a 
primària li donem continuïtat 
amb experiments setmanals 
amb grups inter aules de 1r i 
2n; a 5è i 6è fem experiments 
en llengua anglesa per tal que 
l'alumnat faci servir la llengua 
com a llengua vehicular per 
assolir coneixements. 



TB 

TÈCNIQUES DE BENESTAR, MEDI 

Una altra manera de treballar el coneixement 
del medi és a través del treball corporal 
utilitzant tècniques de ioga, de relaxació, 
respiració, etc. amb un objectiu doble 
d’afavorir el benestar físic i mental i treballar  
la part conceptual de la dimensió de Salut i 
equilibri de l’àrea de medi. 

1r 
3r 
5è 



SOSTENIBILITAT 

Hort i jardí vertical 



MÚSICA I LES TIC 

La música, un tret essencial. 
El pes de la música és 
important a l’escola, pensem 
que l’educació musical és 
fonamental per al 
desenvolupament. 
Des d’infantil fins a 6è de 
primària fem música i oferim 
la possibilitat d’inscriure’s a 
l’escola de música 
extraescolar en horari inter 
lectiu al migdia. 

A música potenciem uns bons hàbits 
d’escolta, d’atenció i respecte, 
treballem les diferents dimensions 
del currículum a través del cant, la 
dansa, les audicions, la flauta. 
Utilitzem les TIC amb eines virtuals i 
col·laboratives i ho complementem 
amb activitats culturals. 



EINES DIGITALS (tauletes, pissarres 
digitals, edició de textos, d’imatges, 
de so i de vídeo, altres Apps) 
CERQUES A INTERNET 
XARXES SOCIALS EDUCATIVES 
ROBÒTICA 
PROGRAMACIÓ 

Amb les noves tecnologies és qüestió de 
trobar l’equilibri perquè els mateixos 
alumnes aprenguin a mantenir-los sota 
control 

Les tecnologies són un suport 
perfecte per fomentar i accelerar 
l’aprenentatge 





ACTIVITATS COMPLEMENTÀRES 

OBERTS AL MÓN 

Estem interessats i 
implicats en el que 
passa al barri, a la 
ciutat, al país i al món. 



FESTES ESCOLARS 



NOVA WEB 

D’aquí a uns dies estrenarem nova web, 
tota aquesta informació la hi trobareu 
detallada i ampliada. 

https://escoladuranibas.qreatic.pro/

