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1. LA NOSTRA ESCOLA
Som una escola d’Educació Infantil i Primària de titularitat pública.
Entenem l’educació com la formació integral de l’alumne, que pretén
ajudar-lo a créixer intel·lectual, emocional i físicament . Tot i que
ens proposem obtenir uns bons resultats acadèmics, prioritzem les
persones i les relacions entre elles, fomentant el sentit de la
pertinença i la participació.
Som escola inclusiva, que respecta la diversitat, oberta a l’entorn
proper i al món. Respectem el ritme individual dels infants, aplicant
diverses metodologies d’aprenentatge. Fomentem el treball
cooperatiu i la convivència entre tota la comunitat educativa.

2. TRETS D’IDENTITAT
Volem ser una escola innovadora i compromesa amb la societat
actual, dins un marc de coeducació i inclusió.
Pública i catalana. Es proporciona els mitjans necessaris per
garantir la igualtat d’oportunitats. La llengua catalana és la
llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge segons el
nostre Projecte Lingüístic.
Aconfessional. L’escola no adopta posicions religioses i es
respecten les creences de cada persona. Es treballen les
religions com a cultura social.
Plural i inclusiva. No exclou a ningú per la seva procedència,
religió, ideologia o nivell econòmic. Volem que el nostre
alumnat sigui competent per desenvolupar-se en una societat
plural tot respectant les persones.

Democràtica. Es fomenta el respecte, la llibertat lligada a la
responsabilitat i solidaritat.
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Coeducadora i no sexista. Es practica una educació per a la
igualtat sense discriminació per raó de sexe.
Educadora per la sostenibilitat. Eduquem els nostres
alumnes en el respecte per l’entorn i la sostenibilitat en el dia
a dia, participant en el programa d’Escoles Verdes.

3. METODOLOGIA
El treball pedagògic del nostre centre garanteix una atenció
inclusiva i de qualitat per a tots els alumnes fent que cada nen i
nena sigui el protagonista del seu aprenentatge.
Es valoren les diferents característiques que presenten tots i
cadascun dels alumnes, així com la consideració de les seves
necessitats individuals, afavorint que puguin aprendre junts i
col·laborar entre ells en experiències d’aprenentatge compartit.
Es fomenta una actitud d’esperit científic, d’experimentació
a partir del descobriment de l’entorn natural i social.
Partim d’un enfocament globalitzador del aprenentatges:
Projectes, treball cooperatiu, procés investigador i
aprenentatge significatiu.
Treballem individualment, en equip, en parelles, per racons,
fem tallers artístics, agrupaments flexibles.
Es respecten els diferents ritmes de treball de l’alumnat i es
vetlla perquè cada alumne doni el màxim que pugui dins les
seves possibilitats.

Considerem la llengua (oral i escrita) la base de tots els
aprenentatges i és present en tots els àmbits.
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L’ensenyament de les matemàtiques es centra en les
activitats manipulatives i significatives, en el càlcul mental i les
estratègies de càlcul.
Es treballa per afavorir l’educació emocional dels nostres
nens i nenes. Integrem el treball de les emocions de manera
transversal en les diferents àrees i en tots el cursos.
Oferim als nostres alumnes una educació mediambiental
basada en la cura, respecte i defensa de la natura.
Es fomenta l’ús de les diferents tecnologies digitals per
complementar els aprenentatges.
Organitzem sortides com a vivència i com a complement dels
aprenentatges.
S’estimula l’expressió artística, la música i la plàstica.
Valorem el patrimoni artístic del nostre entorn i d’arreu, i es
treballa la interpretació, la producció, la imaginació i la
creativitat.
Organitzem i participem en les festes pròpies i del municipi.
Es fomenta la participació de les famílies i de persones
properes en diferents activitats per complementar els treball
dels nostre alumnes.
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4. RECURSOS PER A LA MILLORA DE
L’ENSENYAMENT I APRENENTATGE
Pla lector. Impulsat pel Departament d’Ensenyament al voltant
del treball de lectura: agrupacions flexibles, lectura diària,
padrins, biblioteca d’aula, bibliobús, autors a les aules, lèxit
(suport a la lectura).
Projecte “Ara escric”. Impulsat pel Departament (2015-2018)
per tal de millorar la competència en llengua escrita.
La Ràdio Sant Marc. Iniciada el curs 16-17 com a Projecte
d’escola.
Treball per projectes.
Conferències, titelles, teatres, pastorets... com a recursos per
donar a conèixer treballs realitzats pels alumnes a les famílies.
Coral infantil dels alumnes de primària. Participació en la
trobada de Corals infantils que organitza el Departament
d’Ensenyament i participació bianual de la Cantata de les
escoles de la zona.
Setmana de la Ciència. Experimentació i recerca científica.
Programa “Apadrinem el nostre patrimoni” del Departament
d’Ensenyament. Recerca sobre l’Església de Sant Martí de
Riudeperes.
Projecció del Centre a l’exterior. Col·laboració amb
l’Ajuntament de Calldetenes, Consell municipal, Premis
literaris de Calldetenes, participació en la revista “Espiga”,
col·laboració en el comerç municipal, CAP, Centre Armand
Quintana, Secció Institut les Margues.
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Participació en el Projecte e-twinning a nivell d’escoles
europees.

5. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ EDUCATIVA
L’Equip de professionals del centre treballem amb el compromís de
crear espais de debat constructiu per tal d’estar al dia de les
innovacions pedagògiques, de les bones pràctiques educatives i
fomentant la motivació personal i el desenvolupament professional.
Reunions de coordinació i pedagògiques.
Formació permanent de pràctiques docents.
Pla de formació interna de Centre
Xarxa de competències Bàsiques
Altres professionals o serveis:
EAP (Equip d’assessorament psicopedagògic)
Serveis externs. Treballador social, logopedes, psicòlegs.

6. L’ESCOLA TAMBÉ OFEREIX…
Menjador amb cuina pròpia
Servei d’acollida
Activitats extraescolars
Reutilització de llibres
Colònies.
Comunicacions amb les famílies mitjançant el Correu digital, la
pàgina Web i blocs de l’escola.

