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UN PROJECTE VIU
 UN PROJECTE DE TOTS

OFERTA DE SERVEIS
PARTICIPACIÓ AMPA
SERVEI DE MENJADOR

DOMÈNECH I MONTANER, 1
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Email  a8042299@xtec.cat
Tf933769056

Gestionat pel centre.
Cuina pròpia, elaboració de menús adaptats i
saludables. 
Productes de proximitat i ecològics. Dietista
(consultoria)
Monitoratge especialitzat en l'educació en el
lleure. 
SERVEI D'ACOLLIDA
Matins de 7:30 a 9h
Tardes fins a les 18h

SERVEI DE BIBLIOTECA
Tardes des de les 16:45 fins a les 18:30h

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Activitats lúdico-culturals: teatre, còmic,
lego robòtica, ball,..
Activitats en anglès
Activitats esportives: futbol, bàsquet,
iniciació a l'esport, handball
Activitats per a pares i mares

 * AQUESTS SERVEIS ESTAN CONDICIONATS AL
                    NÚMERO D'INSCRIPCIONS

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
PISCINA des de P3
COLÒNIES des de P4 a 6è
AMPLI programa de SORTIDES de treball



PROJECTE LINGÜÍSTIC
El català com a llengua vehicular i de
coneixement de la nostra cultura. Enfocat al
plurilingüisme. Fent ènfasi en l'aprenentatge de
l'anglès des de P3. Respectuós i acollidor amb
les diferents realitats. 
EDUCACIÓ EN VALORS
L'assemblea de classe i la de delegats,  són els
espais on s'aborda la resolució de conflictes.
Esdeven un espai democràtic d'opinió, d'escolta i
diàleg respectuós  i de presa de decisions. 
LES TRADICIONS CULTURALS I LES CELEBRACIONS
Compromesos amb la nostra identitat,  celebrem
sense caràcter religiós: Sant Miquel, la
Castanyada, Santa Cecília, Nadal, Carnaval,
Pasqua, Sant Jordi i Jocs Florals, Festa de la
primavera.  
LES SORTIDES, LES COLÒNIES I ELS PROJECTES
Vinculats al currículum. 
LA INTEGRACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DIGITALS 
en les àrees d'ensenyament-aprenentatge

EL NOSTRE PROJECTE
PER UNA ESCOLA DE QUALITAT, ACTIVA I
INNOVADORA
UNA ESCOLA OBERTA I PARTICIPATIVA
... als canvis, a la integració, a la 
participació dels pares, mares i alumnes,  
atenta a les seves necessitats.
UNA ESCOLA ACTIVA
...enfocada en l'alumne com a centre
del procés d'aprenentatge.
UNA ESCOLA QUE TREBALLA EN EQUIP
... mestres, famílies i alumnes ens 
organitzem en equips de treball fora i dintre
de l'aula. La col·laboració permet la
construcció conjunta.
UNA ESCOLA QUE RESPECTA EL MEDI AMBIENT
...som escola verda, eduquem als infants en
els valors de la sostenibilitat.

Tal lers  d '  Educac ió  Plàst ica  i
Mús ica . 
Pràct iques  de laborator i .

E R A S MU S + :  Fo r m a c i ó  p rofe s s o rat
e n  l le n g u a  a n g le s a  a  l 'e s t ra n g e r.

ART & SCIENCE IN ENGLISH 

ESCOLA VERDA
Hort escolar, Olilak 
Euronet 50/50

EL NOSTRE ALUMNAT
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

RESPECTEM  el ritme de  cada  infant en el 
  procés d'aprenentatge.   
  AJUDEM  als alumnes a ser  sociables i 
  respectuosos   vers  els altres i l'entorn.   
  INCENTIVEM l'autonomia i la comunicació. 
  ACOMPANYEM l'alumne en la presa de  
  decisions per tal de fomentar el principi de 
  responsabilitat  sobre el d'obediència. 
  ANIMEM el treball en equip. 
  ORIENTEM l'alumnat cap a l'autoreflexió i 
  la regulació del seu propi aprenentatge.

APRENENTATGE  SERVEI

PROJECTES
Espais on aprendre i conviure

Sharing  to learn
Donació de sang

EMPRENEDORIA




