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“ La clau de l ’ educació  
és crear persones   

que puguin fer coses noves  
enlloc de repetir les que altres  

generacions han fet. ”  
 

J. Piaget 

 

       ESCOLA   CAN   LLOBET  CURS    2015-16 
JORNADA   DE   PORTES   OBERTES:  20 DE FEBRER  



 
El nostre projecte Educatiu té per finalitat  la inclusivitat, la cohesió i 
l’equitat, mitjançant l’aprenentatge cooperatiu, l’avaluació interna, el 
tractament de la llengua com a peça clau per a la cohesió, potenciació 
de l'adquisició de les competències bàsiques, mediació com a eina  
educativa, etc. 
Treballem per aconseguir un centre integrador, on tothom té bones 
relacions personals, on tothom se sent partícip i veu que les seves idees 
són escoltades i tingudes en compte, on l’alumnat creix com a persona 
i assoleix unes competències que li facilitaran la comprensió del món i 
de relació amb els altres, on es potencia la cultura de l’esforç, de la sos-
tenibilitat, del respecte pel medi i pels altres. 
 
 

 
 

 

Concert de Nadal, Carnestoltes, Jornades Culturals, Sant Jordi /  

Jocs Florals, Festa final de curs.  

Algunes d’aquestes festes obertes a les famílies. 

 

 

 Projecte Escoles Verdes: Hort escolar, bones pràctiques  
    mediambientals. 
 Pla de consum de fruita des d’EI a 6è. 
 Taller d’escacs a Cicle Mitjà. 
 Taller de gegants a 6è. 
 Altres projectes en col·laboració amb  
    l’Ajuntament: educació viària i servei de   
    salut escolar. 
 

 

Escola pública d’Educació Infantil i Primària (3 a 12 anys). 

Escola de dues línies. 

 

Disposem de 20 classes (6 classes d’EI i 14 de primària). 

 

 

Tenim aula de música (dos ambients: danses i zona de treball),   

sala de psicomotricitat / gimnàs,  sala de llum, aula d’acollida alumnes  

nouvinguts, aula de suport, 2 aules d’anglès, aula d’informàtica,  

teatre, aula de plàstica, biblioteca, menjador... 

 

 De 9:00h a 12:30h i de 15.00h a 16:30h. 

 
 

Menjador escolar. 

Servei d’acollida matí i tarda. 

 
 Equip educatiu format, actualment per 20 mestres tutors, 2 mestres 

especialistes d’anglès, 2 mestres especialistes d’educació física,  
    1 mestra d’educació musical, 1 mestra d’A. acollida i 2 mestres d’EE. 
 L’escola compta amb el suport d’un equip d’assessorament  
    psicopedagògic (EAP). 
 Desdoblaments per treballar la llengua anglesa, expressió oral i  
     escrita. 
 Doblaments per treballar les matemàtiques i la llengua d’una manera 

més lúdica. 
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