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PUNTS DESTACATS PER ETAPES 

INFANTIL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA 

 

● Importància relació família-escola. 

● Contacte diari amb les famílies  

Podeu entrar a l’aula a les entrades 

i sortides i parlar amb la mestra de 

l’evolució del vostre fill/a. 

● Treballem per ambients, racons i 

projectes (llenguatge, robòtica, 

experimentació...) 

● Atenció personalitzada i suport a 

l’aula per treballar individualment 

amb cada nen i nena. 

● Activitats de manipulació i 

experimentació per aconseguir un 

aprenentatge significatiu. 

● Incorporem el projecte 

d’aprenentatge de la lectura 

PACBAL (P5), treball diari en grups 

reduïts i seguint el ritme de cada 

nen i nena. 

● Iniciem l’anglès a P2 de forma 

lúdica i divertida. 

● English Day 

 

● Continuïtat de l’etapa d’infantil.  

● Coneixement de l’alumnat a priori. 

● Comunicació constant amb les 

famílies per un bon seguiment de 

l’evolució del nen o la nena. 

Entrevistes individuals sempre que 

sigui necessari. 

● Combinació del treball per 

projectes i el treball sistemàtic per 

aconseguir un bon aprenentatge.  

● Desdoblament de grups i/o 2 

mestres per aula per una atenció 

individualitzada. 

● Continuïtat del projecte de lectura 

PACBAL, lectura diària i amb grups 

reduïts. 

● Treballem el pensament científic i la 

comunicació desenvolupant 

projectes científics i tecnològics 

(robòtica) i participant en actes de 

presentació a la Universitat de Vic 

amb la First Lego League i la 

ciència feta per infants. 

 

● Continuïtat de l’etapa d’educació 

infantil i primària. Coneixement de 

l’alumnat. Compartim professorat 

de primària i secundària. 

● Horari matí i tarda.  

● En algunes matèries grups 

desdoblats (un mestre per mig 

grup). 

● Comunicació constant amb els 

pares. Plataforma Clickedu 

● Escola 2.0 : Adquisició de les 

competències digitals com un altre 

eix vertebrador del projecte 

educatiu. 

● Informàtica 

● Revista digital (editada pels 

alumnes).  

● Participem a la First Lego League 

● Setmana de la Ciència. 

● Cotutories per un millor. 

acompanyament de l’alumnat.  

● Informes de preavaluació. 

● Escola multilingüe: Anglès, francès i 
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● Treballem amb eines tecnològiques 

(iPads i Bee-Bots) per desenvolupar 

el pensament i la creativitat.  

● Setmana de la Ciència. 

● La nostra prioritat és formar 

persones responsables, i per això 

treballem els hàbits, valors, les 

emocions i la seva gestió. 

● Potenciem les sortides d’entorn per 

conèixer, estimar i respectar el més 

proper. 

● Escola d’una sola línia amb 

possibilitat de continuar fins a 4t 

d’ESO però amb espais diferenciats 

per a cada etapa. 

 

● Informàtica. 

● Setmana de la Ciència. 

● Escola multilingüe: introduïm 

l’anglès com a segona llengua en 

diferents àrees: Arts (educació 

visual i  plàstica) i Body Action 

(Expressió corporal) i francès a 

partir de 3r de primària. 

● English Day 

● Projecte de valors i emocions. La 

responsabilitat, la solidaritat i la 

gestió emocional com a pilars 

fonamentals per un bon 

desenvolupament personal. 

● Projectes conjunts amb escoles de 

la xarxa Tr@ms, pioneres en 

innovació. 

● Importància de les sortides 

d’entorn i participació en les 

activitats del poble (esdeveniments 

esportius, culturals i 

mediambientals). 

● Colònies per treballar la 

convivència i l’autonomia dels nens 

i nenes. 

alemany 

● Preparació de l’exàmen de 

Cambridge i Batxillerat Dual 

americà 

● Colònies amb activitats en anglès i 

francès. 

● English Day 

● Arts (educació visual i plàstica en 

anglès). 

● Impuls a la lectura. 

● Interactuem amb l’entorn: 

participació en activitats del poble. 

● Sortides curriculars i de lleure.  

● Acompanyament a l’adolescència 

(Projecte Intaboo).  

●  Musical a 1r d’ESO (projecte 

lingüístic, artístic, musical i de 

valors) 

● Teatre 4t d’ESO (alumnes, pares i 

mestres). 

● Projecte Art i Escola ACVIC (centre 

d’Arts contemporànies) amb els 

alumnes de 3r i 4t d’ESO. 

 


