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HORARI 
De 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30. 
Les activitats extraescolars, organitzades per l’AMPA, es duen a 
terme a partir de les 16:30. 
 
 
SERVEIS 

 Menjador escolar (gestionat per l’Ajuntament a càrrec de l’empresa Cuina i 

Gestió) 

 Acollida matinal/migdia i tarda (gestionat per l’AMPA) 

 Activitats extraescolars (gestionades per l’AMPA) 

 Transport escolar (gestionades per l’Ajuntament) 

 
EQUIPAMENTS  

 1 Aula d’Educació Especial 

 1 Aula d’Audició i Llenguatge 

 1 Unitat de Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva 

 Aules de suport 

 Aula d’informàtica 

 Biblioteca  

 Sala de psicomotricitat 

 Hort escolar 

 Pati multizones 
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PROJECTES EDUCATIUS 
 

 Projecte de Reutilització de Llibres de Text 

L’escola compta amb un projecte de reutilització de llibres per als 
alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior.  
 
 

 

 Escola verda. Hort escolar 

El distintiu d’Escola Verda atorgat 
pel Departament d’Ensenyament 

premia la nostra tasca de 
compromís amb el medi ambient i 
el foment d’hàbits saludables als 

nostres alumnes. 

 

 

 

 Pla català de l’Esport  

La nostra escola forma part del Pla Català 
de l’Esport en el que es promociona el 
foment de l’esport al nostre país. 
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 Pla de consum de fruita a les escoles 

Emmarcat dins del programa d’Escola Verda participem al Pla de 
Consum de fruita a les escoles per a promoure els esmorzars 
saludables. 
 

 
 
 

 
 

 Pla d’impuls a la lectura 

L’objectiu d’aquest pla és la millora de l’èxit escolar de 
tots els alumnes potenciant 

la lectura sistemàtica en 
totes les àrees i matèries del 

currículum al llarg de tota l’educació 
bàsica per augmentar la competència 

lingüística i el desenvolupament de l’hàbit 

lector entre els infants i joves. 

 

 Pla TAC 

Amb el desenvolupament d’aquest pla, en acabar l’escola, l’alumnat 
ha d’ésser un usuari de les possibilitats de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació, ha d’estar capacitat per aplicar-ne els 
instruments apropiats en els diferents àmbits (personal, laboral, 
social...) i com a suport bàsic per a l’aprenentatge continuat al llarg 
de tota la vida. 
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 Xarxa de Competències Bàsiques 

 

 

L’escola forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques del 
Departament d’Educació fent formació al claustre per a desenvolupar 
un treball competencial, elaborar instruments de suport per orientar 

els procesos de reflexió i de gestió del currículum i compartir 
procesos d’autoavaluació. 
 
 
 

 Ara Escric  

L’escola forma part del programa AraEscric que impulsa el 
Departament d’Educació amb el qual s’estableix com a objectiu 
millorar la competencia escrita dels alumnes per augmentar-ne la 
capacitat de comunicación i el rendiment acadèmic, i així afavorir-ne 
l’èxit educatiu. 
 
 
 

 Programa d’Innovació Educativa: Apadrinem el 

nostre patrimoni  

 
El programa es basa en la idea de l’apadrinament o adopció d’un 
element patrimonial per part del centre educatiu, en el nostre cas és 

l’ermita de la Mare de Déu de la Roca. Aquest apadrinament 
comporta donar-li valor i aprofundir en el seu coneixement des del 
punt de vista històric, artístic, cultural o científic i, alhora, fer que 
aquest coneixement sigui socialment rellevant; és a dir, arribi a la 
pròpia comunitat i a l’entorn de l’escola. 
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LA NOSTRA ESCOLA... 
 
 Ofereix una atenció propera i personalitzada. 

 Compta amb un equip de mestres estable que garanteix un 

treball ascendent i coordinat en les diferents etapes educatives. 

 Fomenta la formació permanent del professorat per tal 

d’adaptar-se a les noves demandes socials. 

 Utilitza la tecnologia per a l’aprenentatge (TAC): pissarres 

digitals, aula d’informàtica... 

 Introdueix el treball de la llengua anglesa a partir de P4; a 4t, 

5è i 6è l’àrea d’Educació Artística, Visual i Plàstica s’imparteix en 

anglès. 

 Atén la diversitat de ritmes i nivells d’aprenentatge amb una 

metodologia adaptada a les necessitats dels alumnes: 

agrupaments flexibles, atenció individualitzada, 

desdoblaments... 

 Promou el coneixement de l’entorn municipal vinculant-se a la 

vida, costums i tradicions del poble. 

 Està sensibilitzada amb l’entorn natural, fomentant els hàbits 

saludables i el compromís amb el medi ambient. 

 Està compromesa i arrelada al país. Fomenta el coneixement de 

la cultura i les tradicions catalanes també l’ús de la llengua 

catalana com a llengua vehicular de l’aprenentatge. 

 

 


