Educació primària

Dossier inf ormatiu / Curs 20 20 -21

Línies de futur
Som una escola motivacional i
humanista, on tot gira al voltant de la
persona.
El
nostre
propòsit
és
acompanyar els noies i noies en el seu
desenvolupament emocional, físic i
intel·lectual.

QUÈ OFERIM A LES FAMÍLIES
Tracte individualitzat i personalitzat
Seguiment del procés formatiu, intel·lectual i
emocional del nostre alumnat.
Des de P3 fins a la Universitat o el Món Laboral
En el nostre centre oferim totes les etapes del
sistema educatiu: Educació Infantil, Primària, ESO,
Batxillerat, Cicles Formatius i Formació de Persones
Adultes.
Tots junts en un sol edifici
Tot l’alumnat de les etapes obligatòries (educació
infantil, primària i ESO) comparteixen un únic edifici
amb la facilitat que aquest fet suposa per a les
famílies a l’hora de portar i recollir els seus fills. Un
edifici modern i ben equipat, amb els espais
dissenyats per fer classes dinàmiques i de treball
cooperatiu.
Treball cooperatiu entre cicles i etapes
Fomentem les activitats d’interrelació entre totes les
etapes del nostre centre amb activitats com: padrins
de lectura, teachers assistants, Som uns Artistes,
jocs lingüísitcs, Fun in English, English day,
jornades esportives, dia de la ciència, cantada de
nadales, festa fi de curs, tallers amb el cicle de
Farmàcia i Parafarmàcia, etc.

Educació en valors
L’escola acompanya cada noi i noia en la seva
evolució personal i acadèmica proporcionant-li els
valors necessaris com són l’esforç, la responsabilitat
i el compromís. Fomentem, també, la cura de
l’entorn, el respecte, la tolerància, l’esperit crític, tot
desenvolupant la capacitat investigadora, la
curiositat
i
la
creativitat.
Busquem
el
desenvolupament integral de la persona, el foment
de l’autonomia i la cultura de l’esforç.
Escola oberta a l’entorn
Participem en activitats de la ciutat, proposades per
l’ajuntament i d’altres entitats.
Participació en concursos externs
Vallèsbot, Can Pedrals, Òmnium cultural, Consum,
Tisner, Giotto, Oncovallès...
Colònies i sortides
Des de P3 i viatge de final de curs a 4t d’ESO.
Programa TEI
Realització del programa Tutoria Entre Iguals per tal
de millorar la convivència a l’escola.

Edifici modern,
ampliació
d’instal·lacions al 2019
Cada etapa educativa compta amb
instal·lacions adequades per les seves
finalitats:
- Infantil, primària, ESO: modern,
funcional, adaptat a les darreres
tendències educatives.
- Cicles formatius i escola d’adults:
cèntric i multifuncional.
- Batxillerat: exclusiu, orientat a
l’estudi i l'excel·lència.
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CARACTERÍSTIQUES DE L’EDUCACIÓ
PRIMÀRIA A EDUCEM
L’alumne/a és el protagonista del seu procés
d’aprenentatge.

Impuls de la cultura de l’esforç mitjançant el
projecte Les tasques ben fetes.

Pla d’Acció Tutorial per fomentar un bon clima
relacional entre l’alumnat, desenvolupar la
intel·ligència emocional i garantir l’educació en
valors.

Educació Física en llengua anglesa.

El bosc de Lem: projecte que té com a objectiu
desenvolupar, d’una manera lúdica i vivencial, la
vessant emocional, afectiva i social de l’alumnat.
Programa TEI: realització del programa Tutoria
Entre Iguals entre l’alumnat de tercer i cinquè per
tal de millorar la convivència a l’escola.
Foment de la curiositat per aprendre i investigar i
de l’esperit crític per ser ciutadans actius i
compromesos mitjançant el projecte Els
reporters de l’Educem.
Projecte lector: es fomenta el gust per la lectura
a través de les activitats quinze minuts de lectura,
jo recomano i lector expert.
Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement:
projecte de robòtica i treball de la competència
digital de manera interdisciplinar.

Horaris, serveis
i activitats

Sessions d’atenció a la diversitat dins i fora de
l’aula per garantir una educació el més
personalitzada possible.
Sessions de seguiment individualitzat de
l’alumnat per part del nostre departament
d’Orientació i Tutoria (DOT) i coordinació amb
serveis externs.
Projectes Interdisciplinaris
cooperatiu.

i

de

treball

Participació en projectes de ciutat.
Tallers per reforçar i ampliar diferents àrees
curriculars.
Sensibilització i responsabilitat vers el medi
ambient mitjançant les activitats Setmana pel
Clima, Divendres de reciclatge, Comprimís
mediambiental col·lectiu i Fem camí per un
món més verd.
Foment d’hàbits saludables amb activitats, tallers
i projectes com Els dimecres esmorzem fruita.

Horari de classe: de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h.
Acollida: de 8:00h a 9:00h, de 13:00h a 13:30h i de 17:00 a 17:15h.
Menjador: de 13:30 a 15:00 hores. L’escola disposa de servei de menjador
escolar, amb càtering de cuina de proximitat, sostenible i ecològic.
Secretaria: Oberta de 8h a 13:45h i de 15h a 18h.
Servei Psicopedagògic (DOT).
Reutilització de llibres.
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DIAGRAMA DEL SISTEMA EDUCATIU

L’Educació Primària comprèn sis
cursos acadèmics, des dels 6 als 12
anys, i té caràcter obligatori.
S'estructura en tres cicles de dos
cursos cadascun:

•

Cicle inicial (de 6 a 8 anys)

•

Cicle mitjà (de 8 a 10 anys)

•

Cicle superior (de 10 a 12
anys)

Els alumnes s'incorporen al Cicle
inicial de l'Educació Primària l'any
natural en què compleixen sis anys. Al
finalitzar l’Educació Primària els
alumnes entren a una nova etapa:
l’Educació Secundaria Obligatòria.

Etapa Educació
Primària

L’etapa d’Educació Primària garanteix la igualtat real d’oportunitats per
desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques,
culturals i emocionals de tots els nois i les noies que cursen aquesta etapa.
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OBJECTIUS DE L’ETAPA
•

Preparar els alumnes per donar respostes
innovadores en una societat canviant i en
evolució constant.

•

Promoure de manera transversal l’adquisició
d’hàbits i valors per resoldre problemes i
situacions des de qualsevol àrea.

Competències
bàsiques

•

Fomentar la iniciativa, la creativitat, l’esperit
crític i el gust per aprendre.

•

Desenvolupar la capacitat de l’esforç i la
cultura del treball.

•

Conscienciar
col·lectiu.

del

valor

individual

i

L’objectiu final d’aquesta etapa és acabar l’ensenyament obligatori havent assolit les
competències bàsiques ja que aquestes són la base per continuar l’aprenentatge al
llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius.
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METODOLOGIES DE TREBALL (I)
Les metodologies de treball han d’assegurar la
participació amb aprofundiment de tots els
nostres alumnes. És per això que fem servir
diferents estratègies metodològiques per tal
d’aconseguir els objectius establerts per a cada
moment:
•
•

Treball individual
Treball per parelles

Múltiples
metodologies

•
•
•
•
•
•

Treball en petit grup
Treball cooperatiu
Treball per projectes
Activitats entre cicles i etapes
Ensenyament multinivell
Tutoria entre iguals

Fem ús de metodologies diverses per tal que l’alumnat estigui preparat per
actuar de manera eficaç en els diferents àmbits vitals, com a persones
individuals i com a membres d’una societat.
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METODOLOGIES DE TREBALL (II)
Fem les següents activitats entre cicles i etapes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Padrins de lectura
Padrins teatrals
Teacher assistant
Projecte d’Ampliació Curricular (PAC)
Som uns artistes
Fun in English
English Day
Mediació
TEI
Dia de la ciència

•

Ciència interetapes

Identitat: clima
interescolar

•
•
•
•
•

Cantada de nadales
Jocs Florals
Tallers amb el cicle formatiu de Farmàcia
Jornades esportives
Activitats de fi de curs

Un dels nostres trets d’identitat és el foment d’un bon clima relacional entre
tot l’alumnat de l’escola. El fet de ser una escola d’una sola línia ens permet
poder realitzar amb naturalitat activitats entre cicles i etapes per tal que
l’alumnat dels diferents cursos pugui compartir activitats al llarg del curs
escolar.
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PROJECTES
A cada nivell escolar es realitza, com a mínim, un
projecte interdisciplinari al trimestre sobre un
aspecte de la realitat, amb activitats que
requereixen l’aplicació i la integració de
coneixements de diverses àrees. A més a més, a
Cicle Inicial l’Àmbit de coneixement del medi es
treballa per projectes.
Per promoure l’hàbit lector i el gust per la lectura
realitzem el Projecte Lector on trobem activitats
com:
•

quinze minuts de lectura pel matí i per la
tarda,

•

jo recomano i

•

lector expert

Competència
digital i procés
educatiu

Per tal de donar un impuls a la llengua anglesa, a
l’àrea d’Educació Física s’utilitza l’anglès com a
llengua vehicular.
Amb l’objectiu de formar part de manera activa de
la societat que ens envolta, participem en
diversos projectes de ciutat: Cantània, Consell
d’Infants, Dia de la pau, etc. En el curs 2019-2020
hem estat la primera escola escollida per
participar en el projecte Dansa Pastorets a les
escoles. A més a més, els diferents cursos també
participen en concursos proposats per entitats
diverses com el Concurs Literari Escolar de la
Biblioteca Can Pedrals, entre d’altres.

La competència digital es treballa de manera interdisciplinar per tal que la
tecnologia contribueixi al suport del procés educatiu i impulsi l’aprenentatge.
A més a més, per tal d’augmentar la presència de les tecnologies de
l’aprenentatge i el coneixement des de P3 es realitza el projecte de robòtica.
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TALLERS
Durant les hores complementàries el centre
ofereix els següents tallers per tal de reforçar les
diferents àrees curriculars:
•

Taller de comunicació oral a1r.

•

Taller de consciència fonològica a 1r.

•

Taller d’escriptura creativa a 2n.

•

Taller de lectura basada en jocs a 2n.

Tallers a
l’Educació
Primària

•

Taller de teatre a 1r i 2n.

•

Taller de lectura a 3r i 4t.

•

Taller de comprensió lectora a 5è i 6è.

•

Taller d’expressió oral i escrita de 3r a 6è.

•

Taller de raonament matemàtic de 1r a 6è.

•

Taller de matemàtiques manipulatives de 3r
a 6è.

•

Taller de Noves tecnologies: Robòtica de 1r
a 6è.

Pretenen dotar l’alumnat d’estratègies per treballar de manera competencial
les diferents matèries del currículum.
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ACCIÓ TUTORIAL
En el nostre centre l’acció tutorial és un dels
eixos bàsics per contribuir al creixement personal
dels alumnes. Vetllem per l’adquisició d’habilitats
per mantenir i millorar el clima de convivència i per
gestionar de forma positiva els conflictes.
D’aquesta manera, els tutors i les tutores de cada
curs realitzen diverses activitats per tal de
contribuir al desenvolupament d’una dinàmica
positiva en el grup classe i a la implicació de
cada alumne en el procés educatiu i en la
dinàmica del centre.
Els cursos de tercer i cinquè participen en el
Programa “Tutoria entre iguals” TEI, una
estratègia dissenyada com a mesura per millorar
la convivència del centre i preventiva contra la
violència i l'assetjament on els alumnes de dos
cursos superiors són tutors dels alumnes del
curs tutoritzat (els alumnes de 5è d’EP són
nomenats, de forma voluntària, tutors dels
alumnes de 3r d’EP).

Departament
d’Orientació i
Tutoria (DOT)

Enguany s’ha implantat a tota l’etapa d’Educació
Primària el projecte El Bosc de Lem on es
treballa, mitjançant una plataforma digital i de
manera lúdica i vivencial, la vessant emocional,
afectiva i social de l’alumnat per tal d’aconseguir
que desenvolupin la competència emocional i
es capacitin per afrontar els reptes que es
trobaran al llarg de la vida.
Col·laborem, també, amb la Fundació Futbol
Club Barcelona per tal de rebre assessorament
i realitzar tallers de sensibilització contra el
Bullying. A més a més, enguany formarem part
del programa Som escola contra el Bullying per
tal de prevenir l’assetjament escolar mitjançant la
formació de tot l’equip docent i la realització de
dinàmiques lúdiques i participatives on l’esport és
l’eix vertebrador.

El Departament d’Orientació i Tutoria (DOT) contribueix al desenvolupament
integral dels alumnes i els presta orientació de caràcter personal i acadèmic
per ajudar-los a assolir la maduresa personal i la integració social.
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Oferim un suport escolar personalitzat (SEP) ja
que un dels nostres objectius prioritaris és
contribuir a l’atenció de les necessitats individuals
d’aprenentatge i relació de cada infant. D’aquesta
manera, s’ofereix un suport individual o en petit
grup als alumnes que el necessiten per tal que el
nostre alumnat desenvolupi al màxim els
aprenentatges bàsics i formatius amb activitats
addicionals, dins o fora de l’aula.

Departament d’Orientació i Tutoria (DOT)
El Departament d’Orientació i Tutoria (DOT) porta
a terme actuacions intensives personalitzades
i vetlla per la detecció de les dificultats en el
moment en què es produeixen i per la coordinació
de tots els mestres que incideixen en el mateix

Escola d’una
sola línia

alumne per prendre les mesures necessàries
perquè pugui continuar el procés d’aprenentatge.
De la mateixa manera, considerem fonamental un
bon treball en xarxa amb les famílies i els
diferents serveis externs per tal de dur a terme
respostes educatives ben coordinades.
Per tal d’adaptar-nos al ritme del nostre alumnat,
les sessions de l’àrea de llengua catalana i de
matemàtiques es realitzen desdoblades o amb
dos mestres a l’aula.
Oferim el Projecte
d’Ampliació Curricular (PAC) a l’alumnat de Cicle
Mitjà i Cicle Superior on es disposa d’una hora
setmanal per a portar a terme activitats
d’enriquiment.

Un tret característic de la nostra escola és l’atenció als diversos ritmes
d’aprenentatge dels alumnes respectant els seus ritmes evolutius i les seves
característiques personals. El fet de ser una escola d’una sola línia ens
permet un coneixement en profunditat del nostre alumnat.
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CURRÍCULUM
Tal i com es reflecteix en el Decret d’ordenació
dels ensenyaments de l’educació primària, el
currículum actual s’estructura en àmbits els quals
resulten de l’agrupació d’àrees de coneixement
afins. Aquests àmbits són:

natural i l’àrea de coneixement del medi social i
cultural.

Àmbit artístic
Dins hi trobem l’àrea d’educació artística: visual i
plàstica, música i dansa.

Àmbit matemàtic
dins hi trobem l’àrea de matemàtiques.

Àmbit d’educació física
Àmbit lingüístic

Dins hi trobem l’àrea d’educació física.

Dins hi trobem l’àrea de llengua catalana i
literatura, l’àrea de llengua castellana i literatura i
l’àrea de primera llengua estrangera.

Àmbit d’educació en valors
Dins hi trobem l’àrea d’educació en valors socials
i cívics o l’àrea de religió.

Àmbit de coneixement del medi
Dins hi trobem l’àrea de coneixement del medi

Valor formatiu
dels projectes
interdisciplinaris

Aquests projectes ofereixen als alumnes la possibilitat de relacionar-se amb
diferents entitats de la ciutat, fet que contribueix a fer-los més madurs i
responsables.
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AVALUACIÓ
Entenem l’avaluació com el procés d’observació i
anàlisis sistemàtica del procés d’ensenyamentaprenentatge. Aquesta avaluació és contínua i
global, amb una observació sistemàtica de
l’assoliment dels objectius educatius. Per avaluar
els alumnes partim de la seva situació inicial i
atenent a la diversitat en els ritmes
d’aprenentatge amb l’avaluació contínua i
formativa.
Duem a terme avaluacions internes i externes
al centre per conèixer el progrés de l’alumnat i,
conseqüentment, promoure canvis per a la
millora.
L’avaluació externa al centre que es duu a terme
a l’Educació Primària és la prova d’avaluació de
les competències bàsiques a sisè que es
realitza

Avaluació
contínua i
formativa

durant la segona quinzena d’abril i mesura les
competències i els coneixements bàsics que
l’alumnat ha d’haver adquirit al final de l’etapa. És
de caràcter informatiu, formatiu i orientador.
A l’Educació Primària es qualifica amb:
•

AE: Assoliment Excel·lent

•

AN: Assoliment Notable

•

AS: Assoliment Satisfactori

•

NA: No Assoliment

Trimestralment elaborem els informes on es
comenten cadascuna de les àrees i el tutor anota
les mesures complementàries a tenir en compte.

Per avaluar els alumnes partim de la seva situació inicial i atenent a la
diversitat en els ritmes d’aprenentatge amb l’avaluació contínua i formativa.
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ACTIVITATS CULTURALS, EXCURSIONS I
COLÒNIES
Durant el curs es realitzen visites i excursions,
assistència a representacions teatrals i audicions
musicals, celebració de festes i tradicions, fem
convivències al final de cada curs, campanyes
solidàries...

Més de 75 anys al
servei de
l’educació i
l’ensenyament

EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA (ESO)
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T. 93 840 0701
epeso@educem.com
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