
Qui som? 

 Una AMPA activa, compromesa i oberta  

 L’AMPA som tots, més del 90 % de les 
famílies. 

 

 

Quins serveis oferim? 

Menjador 

 80 % ecològic i de proximitat. 

 Menús equilibrats amb molta varietat 
d’ingredients i aliments. 

 Dinars temàtics. 

 Vine a dinar amb el teu fill/a.  
 

Activitats extraescolars 

Continuades: 

 Patinatge. 

 Teatre/ expressió corporal. 

 Psicomotricitat. 

 Hip-hop. 

 Anglès lúdic. 

 Reci-joc. 
 

Tastets: 

 Tècniques d’estudi. 

 Fem de terrisers. 
 

Servei de Bon dia! 

Us oferim un espai d’acollida per conciliar la vida 
laboral i familiar de les 8 a les 9h. 

 

 

Recolzament familiar 

 Acompanyament de les famílies durant 
l’etapa escolar. 

 Acompanyament en la resolució de 
problemes. 

 
 
Altres activitats i tasques que fem a l’escola 

 Consell escolar. 

 Consell escolar municipal. 

 Comissions mixtes. 

 Comunicació periòdica i fluida amb direcció. 

 Participació en festes. 

 Recolzament econòmic. 

 Espais familiars: xerrades i tallers. 

 Berenars solidaris. 

 Intercanvi de llibres. 

 Pujada al Matagalls. 

 Sopar i festa fi de curs. 

 Rua de carnaval. 
 

Els nostres projectes 

 Cuina-Menjador- Hort ecològic  
amb  productes de proximitat i temporada. 

 Excursions a la cuina: treball amb els 
alumnes seguint el cicle dels aliments. 

 Renovació de patis 
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On som ? 

Escola ubicada al Baix Montseny. 
Al barri del Pla de can Sala. 
 
Qui som ? 

Escola pública del Departament d’Ensenyament: 

 Educació Infantil.  

 Educació Primària.  
 
 
La nostra missió 
 
Acompanyar-vos i guiar-vos en aquesta etapa 
de creixement personal. 
 
 
El nostre horari 

Educació Infantil i primària: 

 Matí : de 9 a 2/4 d’1  

 Tarda: de 3 a 2/4 de 5. 

 

 
Volem que es visqui els dia a dia de l’escola  
amb un somriure. 
 

Què ens proposem? El nostre projecte educatiu 
 
 

 Adaptar-nos a les noves necessitats dels 
alumnes. 

 Continuar amb els projectes família-escola. 

 Aprofitar l’entorn que tenim per aprendre. 
 
 
 
 
Com ho fem? Amb una filosofia i una forma de 
fer 
 
 

 Buscant l’equilibri entre activitats dirigides i 
activitats de més llibertat i experimentació. 

 Ensenyant a través del joc i de l’acció. 

 Donant importància a les emocions i creant 
un vincle afectiu entre alumnes, mestres i 
pares. 

 Aprofitant l’entorn per sortir a aprendre, 
conèixer i relacionar-nos. 

 Buscant crear un bon clima per poder 
aprendre, reflexionar i créixer. 

 Treballant conjuntament amb el servei 
psicopedagògic municipal i l'equip 
d'assessorament psicopedagògic del  
Departament d’Ensenyament. 

 
 
 
Els beneficis que aconseguim. 
 

 Millorem les estratègies perquè els nostres 
alumnes es coneixin i aprenguin a 
relacionar-se. 

 Proposem una bona alimentació i uns hàbits 
saludables. 

 Aconseguim un bon nivell d’aprenentatges. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Activitats importants del nostre projecte. 
 
 

 Piscina: de P-3 a 4t de primària. 

 Tallers barrejant tots els alumnes de 
l’escola. 

 Treball per ambients: sorra, aigua, joc 
simbòlic i art. 

 Ràdio a l’escola. 

 L’hort ecològic escolar: participació en el 
programa Escoles Verdes . 

 Projecte de cant coral. 

 Informàtica a tots els cursos i robòtica al 
cicle superior. 

 Anglès des de P-3. 

 Biblioteca escolar. 

 Participació en el Pla Estratègic de 
l’Esport Escolar. 

 Projecte Cuida’m: reutilització de llibres 
de text. 

 
 
 
 

Apostem per una educació on somiem i     
aprenem tots junts. 

   


