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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Ens definim com una “escola per a tots”, que vol donar resposta als reptes que proposa l’educació del segle XXI. El projecte que oferim busca educar els nens d’avui
per tal que siguin demà persones positives i responsables en la família i en la societat,
mitjançant una formació integral, humana, religiosa i en valors, intel·lectual, social i
en la solidaritat.
•
•
•
•
•
•

Què pretenem en el nivell d’Educació primària:
Que els alumnes aprenguin a ser i actuar de manera autònoma i responsable.
Que aprenguin a pensar, a escoltar i a comunicar-se.
Que aprenguin a descobrir i a tenir iniciativa.
Que adquireixen els hàbits i les eines fonamentals i necessàries per al
desenvolupament de les competències.
Que creixin en les seves habilitats socials i la seva competència emocional.

OBJECTIUS
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomia, hàbits, reflexió, autoestima i responsabilitat.
Comprensió lectora àmplia.
Consolidació de la lectoescriptura.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Primeres operacions logicomatemàtica.
CULTURALS
ESPORTIVES
Inici de l’estudi raonat, aprendre a
estudiar
Gimnàstica
Música
Desenvolupament de la memòria.
Futbol sala
(1r a 6è)
Primer contacte amb l’idioma francès
Bàsquet
Escola d’anglès
o alemany (6è).
Tennis
British Council
Aprenentatge individual i en equip.
Vòlei
(1r a 6è)
Zumba
LLENGÜES ESTRANGERES I TIC
ANGLÈS - FRANCÈS
ALEMANY
CURRICULAR
Classe d’anglès:
(2h) CI i C. Mitjà
(3h) C. Superior
Plàstica en anglès
2n, 3r i 4t (1h)
COMPLEMENTÀRIA
T. de Science (1h)
T. Oral English (1h)
Informàtica (1h)
6è: Francès o
Alemany (1h)
Auxiliar de conversa
(5è i 6è)

TIC

PDI

Tablets
(1r i 2n)

Aula
d’ordinadors

METODOLOGIA
El nostre objectiu és conduir l’alumne CAP A L’AUTONOMIA:
• Amb el desenvolupament de les intel·ligències múltiples;
• A través de l’avaluació de les competències bàsiques.
El nostre estil d’aprenentatge comparteix trets dels següents estils:
APRENENTATGE ACTIU, APRENENTATGE PRÀCTIC, APRENENTATGE REFLEXIU.
Observem i pensem

Avaluem i interioritzem

Manipulem i intentem

Creem
Experimentem

L’activitat motiva l’alumne a l’observació, la manipulació, la creació, l’experimentació i la interiorització:
• En interacció amb els altres, i amb estratègies de treball cooperatiu.
• Treballant globalment per projectes i centres d’interès.
• Amb reflexió i diàleg sobre les experiències de la vida quotidiana.
• Utilitzant exemples comprensibles, models, i guies en la resolució dels problemes.
• Fent servir el joc, la dramatització, la cançó, el dibuix, la pintura.
• En un ambient acollidor i alegre.
S’utilitzen llibres de text i de lectura, materials complementaris, i materials elaborats
pels professors.
Proposem la realització a casa de tasques curtes adequades al nivell de l’alumne i
com a pràctica de la responsabilitat personal: la realització de dibuixos, esquemes,
plànols, recerca de materials, estudi de definicions, de vocabulari, de poemes...
La
•
•
•
•
•

tecnologia dóna suport a l’ensenyament i l’aprenentatge:
Pissarres digitals a totes les aules com a eina de treball.
Treball amb tablets a 1r i 2n de primària com a eina d’aprenentatge.
“Racó de l’ordinador”, a classe.
Aules d’ordinadors per a la complementària d’informàtica.
A 6è, portàtils en els treballs cooperatius.

PROJECTES
•
•
•
•

Escola Trilingüe: Projecte PIPE,
auxiliars de conversa a 5è i 6è
“Amb el llibre sota el braç”: 3r, 4t,5è
i 6è (extraescolar)
Projecte “Hort Escolar”.
Projecte LEGO

PROJECTES PRIMÀRIA
LEGO
OBJECTIU
1. Iniciar els alumnes a la robòtica en aquesta
activitat que desenvolupa les següents habilitats:
• Motricitat.
• Orientació i domini de l’espai.
• Plantejament de reptes i resolució de problemes.
• Imaginació, fantasia, creativitat.
2. Afavorir les metodologies de treball cooperatiu:
• Aprendre a distribuir-se responsabilitats i tasques.
• Contribuir a portar a terme una tasca comuna.
• Gaudir en grup dels èxits.

LA JUNIOR FIRST LEGO LEAGUE
Els alumnes de 2n de primària participen a la Junior First Lego League que proposa
l’Ajuntament Sarrià Sant Gervasi.

L’HORT ESCOLAR
OBJECTIU I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
L’objectiu principal d’aquest projecte és oferir als
alumnes una educació mediambiental basada
en la cura, el respecte I la defensa de la natura.
Per això, volem aconseguir:
1. Ajudar els alumnes a prendre consciència i
sensibilitat davant del medi ambient.
2. Fomentar hàbits de respecte cap el medi
ambient.
3. Conèixer i aprendre els productes, les eines
i les tècniques de treball a l’hort.
•

Aprendre de manera activa i directa les condicions i característiques necessàries de cada
producte hortolà tot aplicant aquests coneixements.

•

Ser responsables de portar a bon terme cadascuna de les fases del creixement
dels vegetals de l’hort: preparar la terra, plantar, regar, cuidar, conrear, collir...

•

Valorar el treball dels hortolans, gaudir de la collita i compartir-la

4. Conèixer l’hort en funció de l’estació de l’any.
5. Treballar el projecte de manera cooperativa, vertical i interdisciplinar, dins l’escola.
L’hort és una tasca conjunta de manteniment: conrear, regar, plantar i recol·lectar. Al
llarg de l’any es poden recollir els fruits de l’hort: enciams, bledes, maduixes...
A partir del curs 2015-16, els alumnes d´educació infantil ja tenen el seu hort vertical
amb plantes aromàtiques que poden cuidar: romaní, farigola, julivert, i algunes plantes de flor com els geranis.

AMB EL LLIBRE SOTA EL BRAÇ (EXTRAESCOLAR)
OBJECTIU
•

•

•
•

El programa té com a finalitat motivar la lectura de forma individualitzada o en
grups petits (tres o quatre persones) amb un voluntari. En definitiva, es pretén fomentar el gust per la lectura, de forma conjunta amb les famílies.
L’objectiu consisteix a reforçar amb professors voluntaris fora de l’horari escolar,
i a partir de les 5 de la tarda, el procés lector dels infants acompanyant-los en la
creació d’hàbits de lectura. També es pretén que els pares intervinguin en aquest
procés. Per això se’ls proveeix d’eines per treballar la lectura amb els seus fills a
casa.
Un dels darrers objectius del projecte és fomentar l’ús de la biblioteca escolar i
municipal.
El projecte rep el suport de la institució Jaume Bofill, que ja té en funcionament el
programa LECXIT (lectura per a l’èxit educatiu) a 10 escoles de Catalunya.

QUI
•

Els voluntaris han de ser mestres,
preferentment que hagin acabat
la seva etapa professional, amb el
propòsit d’aconseguir una interacció generacional.

•

Els receptors són nois i noies des de 2n
de primària.

COM
Una mostra dels materials que el programa fa servir es troba a la plana
web www.lectura.cat. Altres materials
són d’elaboració pròpia: webs, fotocòpies, etc.

QUAN I ON
El programa es fa els dilluns i dimarts
de 17’15h a 18’15h.

PROJECTE PIPE
PLA INTEGRAL DE
PLURILINGÜISME EDUCATIU
Projecte PIPE (Pla Integral de plurilingüisme
educatiu), potencia l’ensenyament dels
idiomes de forma global, amb resultats certificats pel Trinity College i la Universitat de
Cambridge. Comporta un increment qualitatiu i quantitatiu de l’anglès com 3a llengua,
una programació d’una formació específica del professorat i una avaluació externa
d’alumnat i de professors amb aquestes dues
entitats esmentades.
El Projecte ordena i sistematitza l’ensenyament
de l’idioma a través d’aquests tres camps:
• Curricular.
• Complementari.
• Extraescolar, amb l’Escola d’Idiomes.
El nivell que tingui o arribi al centre estarà
acreditat amb una placa acreditativa que reconeix la seva participació, segons els nivells
següents:
• PIP: INICIACIÓ
• PAP: AVANÇAT
• 3P: PROGRAMA DE POTENCIACIÓ
• PEP: EXCEL·LÈNCIA
A nivell curricular suposa:
• Augment d’hores d’anglès a infantil.
• A primària i infantil: interdisciplinarietat
Anglès-Plàstica-Música.
• A secundària: interdisciplinarietat AnglèsEmprenedoria i Música. Complementaria
Oral English.
• Tant a primària com a secundària: Auxiliar
de conversa en anglès.
A nivell complementari:
• Oral English
• Taller de “Science”
• Informàtica
• Psicomotricitat
• Piscina
A nivell extraescolar:
• L’Escola d’Idiomes al llarg del curs
• El Summer Camp, a l’estiu
Altres llengües:
• Francès i Alemany a partir de 6è de
primària.
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