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Som UNA DE LES ESCOLES AMB MILLORS RESULTATS en competències bàsiques del Baix Maresme.

Som una escola concertada pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya en totes les seves etapes
educatives, des d’Infantil fins a Secundària

Som una cooperativa de mares i pares, fundada al 1966, amb l’objectiu
d’oferir una educació integral i de qualitat als nostres alumnes per tal de
garantir el desenvolupament màxim de tots els seus talents i competències.

Comptem amb un grup estable de mestres i professors, profundament
compromesos amb el projecte de l’escola, en procés constant
de formació, que combinen experiència
i entusiasme per
acompanyar els
nostres alumnes i
garantir el progrés
de tots i cadascun
d’ells, sempre en
estreta col·laboració
amb les famílies.

UNA   ESCOLA propera,SOM
Som una escola concertada

de qualitat  i amb carActer propi.`

de la Generalitat de Catalunya en totes les seves etapes
educatives, des d’Infantil fins a Secundària

Dels 3 als 16 anys

MILLORS RESULTATSMILLORS RESULTATSMILLORS RESULTATSMILLORS RESULTATS
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Hem construït el nostre projecte d’escola basant-nos en
4 eixos fonamentals:

Eduquem 
en VALORS prenent

com a punt de partida
els del cooperativisme:

respecte,
solidaritat,

diàleg,
responsabilitat

i compromís social.

Formem part de la Federació de Cooperatives
d’Ensenyament de Catalunya (FECEC) i l’Agrupació
Escolar Catalana (AEC), i treballem per promoure
el cooperativisme en l’entorn educatiu.

1
Promovem l’adquisició
i desenvolupament de

COMPETÈNCIES que preparin
els nostres alumnes per afrontar

amb èxit els reptes
al llarg de tota la vida:

pensament crític, creativitat,
iniciativa, gestió de les emocions,

empatia, treball en equip, curiositat
per aprendre al llarg de la vida,
responsabilitat, perseverança

i capacitat de lideratge.

2

Garantim l’ATENCIÓ
PERSONALITZADA

de tots els nostres alumnes
i el respecte a la diversitat
en el ritme d’aprenentatge

de cada infant.

3
Creiem que la combinació

de la CULTURA DE L’ESFORÇ
i la innovació pedagògica

són el camí per a transformar
el model educatiu

i aconseguir que els alumnes
esdevinguin els veritables

protagonistes del seu procés
d’aprenentatge. Estem integrats

en el projecte Escola Nova 21
(www.xarxaescolanova21.cat)

4

en el ritme d’aprenentatge
de cada infant.



vALoRS
Solidaritat

Treball en equip

Responsabilitat

Compromís
Respecte

per l’entorn i la diversitat

Eduquem en els valors
del cooperativisme:

El reconeixement de les emocions pròpies
i les dels altres i la regulació d’aquestes
emocions són elements imprescindibles per
al creixement harmònic dels infants i joves.
Les treballem específicament en assignatures
com: SENTIMENTS (Infantil), VALORS (primària)
i INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL (secundària).

Apliquem en totes les etapes educatives
elements del programa TREVA, basat en l’ús
del mindfulness en l’entorn escolar.

social i promoció de la llibertat.
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ELS ALUMNES DE 1r i 2n
són responsables de l’hort urbà que tenim en un dels patis de l’escola.

ELS ALUMNES DE 3r
gestionen l’hort de què disposem, situat en una parcel·la del nostre poble.

UNA DE LES ESCOLES AMB UNA DE LES ESCOLES AMB  en competències bàsiques del Baix Maresme. en competències bàsiques del Baix Maresme.

PROJECTE DE L’HORT

Ens ajuda a promoure la consciència mediambiental, el respecte
cap a l’entorn i la reflexió sobre la sostenibilitat, alhora que
desenvolupa, des de l’experiència directa, la intel·ligència naturalista.

EDUQUEM DES DE LES EMOCIONSEDUQUEM DES DE LES EMOCIONS



A tots els cursos, de 1er de primària fins a 3r ESO (tres dies/dues nits),
educació infantil (dos dies/una nit) i 4t ESO (cinc dies/quatre nits).
Ens ajuden a promoure la cohesió dels grups
i el sentiment de pertinença a l’escola, potencien
l’autonomia dels joves i infants, faciliten la descoberta
de l’entorn i constitueixen una oportunitat única
perquè mestres i professors coneguin en profunditat
els alumnes. A 1r, 2n i 3r d’ESO hi desenvolupem
 els treballs de síntesi en anglès. Els alumnes de
3r d’ESO participen en un intercanvi amb escoles
 estrangeres i a 4t d’ESO viatgem sempre a una
 ciutat del Regne Unit per aprofundir en les
  habilitats comunicatives en anglès dels
nostres alumnes. 
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PADRÍ DE LECTURA

Projecte cooperatiu entre alumnes
de 6è i P5 que ens permet fomentar
la convivència i la cooperació entre
cicles, millorar la competència lectora
dels més petits, afavorir la comunicació
de l’alumnat de diferents cicles, fomentar
l’aprenentatge entre iguals i el plaer
de la lectura i educar en la responsabilitat
i el compromís.

 estrangeres i a 4t d’ESO viatgem sempre a una
 ciutat del Regne Unit per aprofundir en les
  habilitats comunicatives en anglès dels
nostres alumnes. 

 ciutat del Regne Unit per aprofundir en les
  habilitats comunicatives en anglès dels
nostres alumnes. 

PROJECTES DE SOLIDARITAT COOPERATIUS

En el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau, la cursa
per La Marató de TV3 o el projecte solidari anual
de l’escola (enguany “Tawonga Chomene” per
desenvolupar i sostenir escoles bressol en comunitats
rurals de Malawi), alumnes de les
tres etapes treballen conjuntament,
per potenciar valors com la tolerància,
la justícia social i l’empatia. 

PROJECTES DE SOLIDARITAT COOPERATIUS

 en competències bàsiques del Baix Maresme. en competències bàsiques del Baix Maresme. en competències bàsiques del Baix Maresme.

COLÒNIES I INTERCANVIS

perquè mestres i professors coneguin en profunditat

3r d’ESO participen en un intercanvi amb escoles



Potencia la creativitat, l’expressió visual i plàstica, el respecte per
les altres cultures i creacions, per les diferents maneres
    de ser i de fer, i fomenta alhora el pensament
     i l’esperit crític. 
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PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI

Implementació del PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI
“Compartim experiències amb la gent gran” a 4t d’ESO.
Al llarg de dos trimestres, els dijous i els divendres
a la tarda (fora de l’horari escolar), els nostres alumnes
de 4t d’ESO comparteixen les experiències dels usuaris
del Casal de la gent gran de Can Rafart i els residents
de la Fundació Hospital de Sant Pere.

Projecte enormement enriquidor que promou que
els alumnes experimentin i protagonitzin accions
de compromís cívic, aprenguin en l’exercici de
la ciutadania i posin en joc els seus coneixements
i capacitats al servei de la comunitat.

PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI

MÓN DE L’ART

COOPERATIVA
DE PARES

MÓN DE L’ART



COMPETENCIESCOMPETENCIES
En un món globalitzat i en procés de canvi constant, l’escola ha de facilitar
que els seus alumnes desenvolupin habilitats i competències que
els permetin assolir els seus objectius vitals i desenvolupar de forma
plena els seus talents al llarg de la vida: pensament crític, creativitat,
iniciativa, gestió de les emocions, empatia, treball en equip, curiositat
per aprendre al llarg de la vida, responsabilitat, perseverança
i capacitat de lideratge.

Apostem pel model d’INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
 de Howard Gardner com a camí per aconseguir
  aquest desenvolupament màxim, harmònic i global
   dels nostres infants i joves. 

COMPETENCIESCOMPETENCIES
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IM

IE

INTRAPERSONAL INTERPERSONAL

LINGÜÍSTICA-VERBALLÒGIC-MATEMÀTICA

MUSICALVISUAL-ESPACIAL

NATURALISTA CORPORAL-CINESTÉTICA-KINÉTICA

per aprendre al llarg de la vida, responsabilitat, perseverança

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

  aquest desenvolupament màxim, harmònic i global

INTERPERSONAL

Sant Jordi
Nosotros

Experiencia



personalitzadapersonalitzadapersonalitzadaatencio
personalitzadatenciotencio
personalitzadatencio
personalitzada

• Oferim un model educatiu amb continuïtat
   des de P3 fins a 4t d’ESO.

• Disposem d’un equip psicopedagògic
   propi integrat per dues psicopedagogues,
   responsables de la detecció i abordatge
   de les necessitats educatives específiques
   dels alumnes (altes capacitats, trastorns
   de l’aprenentatge, etc.)

• Considerem imprescindible que escola
   i família treballin conjuntament a fi de garantir
   la millor educació possible per als infants.

personalitzadapersonalitzada
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   de l’aprenentatge, etc.)   de l’aprenentatge, etc.)

Respectem i potenciem el ritme d’aprenentatge de
cada infant i jove garantint una atenció i seguiment
personalitzats de cadascun d’ells. 

 en competències bàsiques del Baix Maresme. en competències bàsiques del Baix Maresme.

de les famílies en el dia a dia
de l’escola i el diàleg constant,
transparent i fluid entre pares
i escola a través de múltiples
canals (entrevistes amb el tutor,
grups de treball pares/professors,
pares delegats, Consell Rector...). 

POTENCIEM LA IMPLICACIÓ 



+ innovacio+ innovacio+ innovacio
pedagogica+ innovacio+ innovacio
pedagogicapedagogica+ innovacio
pedagogica+ innovacio+ innovacio+ innovacioEsforcsforc

+ innovaciosforc
+ innovacio+ innovacio+ innovacio

pedagogica+ innovacio
pedagogica+ innovacio

Desenvolupem un ambiciós PROJECTE PLURILINGÜÍSTIC
amb un objectiu bàsic: garantir una capacitat comunicativa
d’excel·lència en tots els àmbits als nostres alumnes.

+ innovacio+ innovacio
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Com que encarem un futur incert, la solució
no és fer millor el que fèiem abans. Necessitem
fer quelcom més. El desafiament no és arreglar
aquest sistema, si no canviar-lo, no reformar-lo
si no transformar-lo.

“
”Ken Robinson

TREBALL INTENSIU DE LA LECTOESCRIPTURATREBALL INTENSIU DE LA LECTOESCRIPTURA

Dediquem un temps diari a la lectura en català i en
castellà i potenciem la biblioteca a l’aula. Treballem
setmanalment l’expressió escrita en català, castellà
i anglès.

Els premis Dracs reconeixen anualment
els millors dels nostres petits grans narradors
en prosa i poesia, en les tres llengües.



Potenciem la capacitat de
comunicació oral dels nostres
alumnes a través d’eines
pedagògiques com el teatre, el debat a l’aula o la narració als companys,
per tal d’oferir eines comunicatives eficients i enfortir la confiança
dels infants i joves en la seves habilitats d’expressió oral.
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APOSTEM PER L’ANGLÈS

L’anglès una eina globalitzadora que facilita
als nostres alumnes esdevenir ciutadans del món.

• Des de P3 fins a 4t ESO:
• A Infantil, amb 3 hores setmanals, a través del
   joc, les cançons, els contes, les dramatitzacions
   i el vocabulari.
• Des de 1r de primària fins a 4t d’ESO,
   amb 4 hores setmanals.

• Desdoblaments dels grups en funció del nivell dels alumnes. 

• Emprem la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)
  potenciant l’aprenentatge de l’anglès a través de continguts d’altres assignatures.

• Utilització de la llengua anglesa a primària en les matèries
  d’Informàtica i Educació Física.

• Premis literaris Dracs: els alumnes, a partir de 4t de Primària,
  també hi participen amb narrativa i poesia en anglès.

• Colònies a secundària en anglès i presentació del
   treball de síntesi en aquesta llengua. 

• Auxiliar de conversa nadiu

• EXÀMENS CAMBRIDGE ESOL (English for Speakers of Other Languages)
  de la Universitat de Cambridge. Som centre preparador i examinador de Cambridge
  ESOL (Young Learners -Starters, Movers, Flyers-, KET, PET i First Certificate.
  L’objectiu del nostre centre és que els alumnes assoleixin el nivell A2 a 6è (KET)
i el B2 (FCE) a 4t d’ESO.

• Viatge intercanvi a 3r d’ESO amb alumnes de l’Institut Hannah-Arendt de Berlin.

• BATXILLERAT DUAL: en col·laboració amb Academica International Studies
els nostres alumnes poden cursar des de 2n d’ESO les sis assignatures
complementàries que els permetran obtenir la titulació oficial del batxillerat
nord-americà, l’American High School Diploma, en concloure el batxillerat espanyol. 

 (English for Speakers of Other Languages) (English for Speakers of Other Languages)

COMUNICACIÓ ORAL

teatre, el debat a l’aula o la narració als companysteatre, el debat a l’aula o la narració als companys

• Viatge intercanvi a 3r d’ESO

• BATXILLERAT DUAL:
els nostres alumnes poden cursar des de 2n d’ESO les sis assignatures
complementàries que els permetran obtenir la titulació oficial del batxillerat
nord-americà, l’American High School Diploma, en concloure el batxillerat espanyol. 



Introduïm l’alemany com a segona
llengua estrangera a l’ESO. 
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POTENT FORMACIÓ EN CIÈNCIES 

Oferim una potent FORMACIÓ EN CIÈNCIES d’acord amb
la proposta STEM de la European Schoolnet per promoure
l’estudi de les Matemàtiques, les Ciències Experimentals
i la Tecnologia a les aules:

• Emprem la programació i la robòtica des de P3 
   fins a 4t d’ESO amb eines desenvolupades pel MIT
   (Massachusetts Institute of Technology) com
   Scratch Jr, AppInventor o GameMaker per introduir
   els més petits en el llenguatge de la programació,
   així com tot el ventall de l’actual Robòtica educativa
   (Bee Bots, Ozobots, Lego WeDo, Lego Mindstorms,
   Makey-Makey).

• Treballem les Matemàtiques amb els programes pedagògics
   EMat i OnMat per apropar de forma significativa i contextualitzada
   els continguts matemàtics als infants i joves (www.tekmaneducation.com).  

• Utilitzem el càlcul mental diari a l’inici de les sessions de matemàtiques
   i l’aprenentatge basat en problemes (problem-based learning).
   Participem en el projecte Problemàtiques de la Fundació Tr@ms
   basat en aquesta metodologia.

POTENT FORMACIÓ EN CIÈNCIES 

• Treballem les Matemàtiques amb els programes pedagògics

   els continguts matemàtics als infants i joves (www.tekmaneducation.com).  

• Treballem les Matemàtiques amb els programes pedagògics• Treballem les Matemàtiques amb els programes pedagògics

   els continguts matemàtics als infants i joves (www.tekmaneducation.com).  

   (Bee Bots, Ozobots, Lego WeDo, Lego Mindstorms,

   Scratch Jr, AppInventor o GameMaker per introduir
   els més petits en el llenguatge de la programació,
   així com tot el ventall de l’actual Robòtica educativa
   (Bee Bots, Ozobots, Lego WeDo, Lego Mindstorms,

   els més petits en el llenguatge de la programació,
   així com tot el ventall de l’actual Robòtica educativa
   (Bee Bots, Ozobots, Lego WeDo, Lego Mindstorms,

ALEMANY

i la Tecnologia a les aules:

• Utilitzem el càlcul mental diari a l’inici de les sessions de matemàtiques
   i l’aprenentatge basat en problemes
• Utilitzem el càlcul mental diari a l’inici de les sessions de matemàtiques



Espais multisensorials de descoberta on anem més enllà dels grups
clàssics per edats i els infants de P3, P4 i P5 prenen la iniciativa
i exploren plegats amb llibertat el seu entorn, descobrint a través
de tot allò que posem a la seva disposició l’univers que els envolta.
Textures de materials, jocs amb taules de llum, lletres que podem
combinar per inventar mil històries i titelles que ens expliquen contes
en anglès. Som els protagonistes
del nostre aprenentatge! 
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APRENENTATGE PER PROJECTES

Aprofundim com:
• Aprendre a prendre decisions: proposar, argumentar, escollir...
• Tractar la informació: cercar-la, organitzar-la,
   interpretar-la, assimilar-la, judicar-la...
• Transmetre la informació: elaborar-la, fer-la
   comprensible, comunicar-la, compartir-la...
• Avaluar els aprenentatges: ser conscients de
   què sabem, de què ignorem, com ho hem
   abordat...

• Emprem tècniques d’aprenentatge cooperatiu per promoure
   competències bàsiques a fi de garantir l’èxit del treball en equip:
   confiança mútua, comunicació eficaç, gestió de conflictes,
   solució de problemes i presa de solucions.

APRENENTATGE PER PROJECTES

TREBALL PER AMBIENTS A EDUCACIÓ INFANTIL



La potenciem a través de la integració de les TIC (tecnologies
de la informació i la comunicació) en el treball diari de l’aula.
Disposem d’una aula mòbil d’Informàtica amb iPads i portàtils
que permeten als alumnes des de P3 fins a 6è l’ús d’aplicacions
educatives en totes les àrees d’aprenentatge. A secundària utilitzem
iPads o portàtils seguint el model 1x1 per garantir la individualització
màxima del ritme d’aprenentatge.

Formem part des de fa 12 anys de la Fundació Tr@ms
(www.fundaciotrams.org), una entitat educativa integrada
per 26 escoles de tot Catalunya que fan de la innovació
un dels seus elements identitaris. Participem de set projectes
multicèntrics orientats a promoure la competència comunicativa,
digital i plurilingüe dels alumnes des d’educació infantil a ESO
(M’endevines, Correu Tr@ms, Problemàtiques, Tr@mscriure,
Videotr@ms i Liter@ctua). 

Formem part des de fa 12 anys de la Fundació Tr@ms
(www.fundaciotrams.org), una entitat educativa integrada
per 26 escoles de tot Catalunya que fan de la innovació

Participem de set projectes
multicèntrics orientats a promoure la competència comunicativa,
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POTENCIEM LA COMPETÈNCIA DIGITAL
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SERVEIS
És gestionat de forma integral per l’empresa 7-i-Tria a través d’un servei
de càtering de línia freda (www.7itria.cat).
El nostre projecte d’Espai del Migdia té un doble objectiu: educatiu
i nutricional. Oferim una dieta equilibrada als nostres alumnes i estimulem
l’adquisició d’hàbits alimentaris i higiènics correctes, basant-nos en
la dieta mediterrània i el consum de productes de temporada i proximitat.
Apostem per un projecte educatiu englobat en el model pedagògic
 de la nostra escola, que potencia l’autonomia personal dels nens i joves
   i fomenta les actituds de respecte, tolerància, solidaritat i plaer
    per la descoberta.
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SERVEI D’ACOLLIDA

Cada matí, de 8:00 a 9:00 h.

MENJADOR

ESCOLA D’ESTIU

Durant els mesos de juliol i setembre, adreçada als alumnes d’educació
infantil, amb el mateix cost proporcional per setmanes de la quota
escolar mensual. Per tal de facilitar l’adaptació dels nous alumnes,
també s’hi poden apuntar alumnes de P2 que aquell setembre
s’incorporin a l’escola. 



PERCENTATGE D’ALUMNES
AMB NIVELL MITJÀ-ALT O ALT:

EXCEL.LENTSEXCELRESULTATS
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RESULTATS EXCEL·LENTS en les proves de competències bàsiques
de 6è de primària i 4t d’ESO del Departament d’Ensenyament.
Més del 75% dels nostres alumnes han assolit el nivell mitjà-alt o alt
en totes les competències bàsiques en els darrers sis anys. 

LENTS
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A L'ESCOLA

CURS 2019-2020

EXTRAESCOLARSEXTRAESCOLARS

UNA DE LES ESCOLES AMB UNA DE LES ESCOLES AMB 


