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TALLERS 
Els dilluns a la tarda fem 
tallers amb la 
col�laboració dels pares i 
mares. Els grups petits 
permeten treballar i 
aprofundir més en els 
objectius proposats. 
Els tallers que es fan 
són: fang, pintura, hort i 
material reciclat. 

ESCOLA VERDA 
L’escola Arrels vol que els nens  i les nenes 
creixin amb harmonia amb el món. Per això 
creiem important educar per a la 
sostenibilitat i amb una actitud responsable 
envers el medi que ens envolta. 
Per aconseguir-ho treballem amb els alumnes 
tenir cura de l’hort, d’éssers vius, de 
potenciar un consum responsable i tenir 
hàbits saludables. 
Reciclar i regenerar forma part del dia a dia a 
l’escola. 

ESCOLA DE PAU 
L’escola posarà tots els mitjans perquè els nens i les 
nenes creixin amb pau amb ells mateixos  i amb el 
seu entorn. 
L’escola treballa amb els alumnes l’adquisició de 
competències socials i per tant la millora de les 
relacions interpersonals, necessàries per relacionar-se 
millor amb les altres persones. 
El treball sobre habilitats socials, la resolució de 
conflictes i la mediació verbal ens ajudarà a assolir 
aquest objectius. 

PSICOMOTRICITAT 
 
Dues tardes a la 
setmana fem 
psicomotricitat a la 
sala. La base de la 
pràctica és la 
vivència del cos en 
relació a l’espai, els 
materials i els 
companys. L’infant 
parteix del seu 
desig i mitjançant el 
seu joc lliure arriba 
al plaer 
sensoriomotor. 

RACONS DE TREBALL 
En els racons de treball es pretén que els nens i les 

nenes puguin realitzar un aprenentatge més 
individualitzat, d’acord amb els seus interessos i 

capacitats. Ajuden a reforçar i/o ampliar els 
aprenentatges que es fan a l’aula. 

MEDIATECA 
La mediateca és l’espai on hi ha llibres, Cd’s. Aquest espai 
ha de poder oferir als infants un lloc relaxat per gaudir de la 
lectura, de la música, alhora que sigui un suport als 
objectius curriculars. 
Entenem que la lectura és essencial en el procés de 
formació de l’individuu i desenvolupar el gust per la lectura 
per començar a formar la competència lectora dels nens i 
nenes. 
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