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QUÈ FEM I COM HO FEM

L’etapa d’Educació Primària és la més llarga, la del creixement físic, des dels 6 fins als 12 anys. De la infància
a l’inici de l’adolescència. Les finalitats bàsiques d’aquesta etapa educativa són proporcionar a l’alumnat un
marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació dels
instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges.

LA PERSONALITZACIÓ DE L’ENSENYAMENT
L’Escola té dins de la seva identitat la capacitat d’adaptar-se i la capacitat d’innovar, que hem anat posant a prova durant
més de 50 anys. No avançar és retrocedir. Apostem per un ensenyament el més personalitzat possible i en constant
evolució que permet completar els canvis pedagògics necessaris per assumir un nou paradigma educatiu i construir
l’Escola del futur.

GRUPS REDUITS

MÉS ESPECIALISTES

RESULTATS ACADÈMICS

Reducció d’alumnes per aula o increment
de mestres per classe per obtenir una
atenció més personalitzada i adaptar-nos
al ritme d’aprenentatge de cada alumne/a

Tenim professionals de l’àmbit de
la docència que s’especialitzen en
disciplines concretes.
Personalitzar l’ensenyament ens ha
dut a ampliar l’oferta d’especialistes
ja des d’Educació Infantil a plàstica,
matemàtiques, tac i robòtica. Aquest
model ens proporciona una educació de
molta qualitat i així ho avalen les proves
externes.

L’estudi dels resultats de les proves de
competències bàsiques que realitzem
cada any ens situen sempre per sobre de
la mitjana de Catalunya i dels centres de la
nostra complexitat.

• Àrees desdoblades: català, science i
anglès (1 hora per àrea).
• Àrees amb dos mestres a l’aula
(coeducació): medi, matemàtiques,
anglès, TAC i plàstica a 1EP.

NOU ENFOCAMENT A LES ÀREES DE MEDI

ESCOLA TECNOLÒGICA

PROJECTE 4380

Estructura rotativa on treballem fent servir
els següents mètodes: creació de dossier,
treball per projectes en petits grups, treball
sistèmic a la llibreta i pràctiques al Laboratori.
Avaluació per rúbriques. Despertem el sentit
crític i l’autoexigència.

Projecte de robòtica i de programació
(Lego Mindstorms, Scratch, Lego WeDo,
First Lego League junior, Lego Storytalk).
Creació de continguts propis estructurats
al Moodle a partir de 1EP. Ús de l’eina de
treball cooperatiu al núvol amb Google Drive,
Mail, Gloogle Classroom i Calendar. Flipped
classroom o classes invertides a l’àrea de TAC
on l’alumnat aprèn al seu propi ritme a través
de videotutorials. Projecte one2one a 6EP (un
iPad per a cada alumne).

És un projecte transversal que implica
tots els cursos d’EP integrant temes del
currículum des del vessant més personal i
individual fins al més general com a ciutadà
del món. Treballem entre etapes per potenciar
la coeducació.

VIURE LA MÚSICA

ORIENTACIÓ, SUPORT I LOGOPÈDIA
Detectem i atenem les necessitats

Disposem de serveis de logopèdia i

Realitzem sessions de treball d’educació

d’aprenentatge més específiques.

psicopedagogia.

emocional i estimulació cognitiva.

Apropament del món professional de la
música a l’Escola amb visites i activitats on
intervenen artistes reconeguts. Entenem que
la música cal sentir-la amb l’orella però també amb el cor.

MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
La relació família-escola es basa en la cooperació, el diàleg i la confiança.
COMUNICACIÓ

ACCIÓ TUTORIAL

• Presencial: diàriament a l’entrada i
sortida de l’alumnat.
• Ús de l’agenda.
• Ús prioritari del correu electrònic per
rebre les informacions de l’Escola.
• Actualització diària del blog de
l’Escola amb les activitats d’aula i
projectes.
• Resum de les notícies rellevants al
web de l’Escola.
• Presència de l’Escola a les xarxes
socials.

• Conjunta amb totes les famílies del
grup classe: dues reunions de tutoria,
la primera al setembre i la segona
abans de finalitzar el curs, al mes de
maig.
• Individual amb cada família: en
funció de les necessitats de l’alumne/a
i, com a mínim, dues tutories al llarg
del curs. Les famílies poden demanar
les tutories que considerin oportunes.
• Formació de famílies en el projecte
one2one.

ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT
• Dinàmiques de grup per treballar les
emocions i l’autoconeixement.
• Treball enfocat al benestar del
l’alumnat a tots nivells.
• Grups de reforç, PI (plans
individualitzats), adaptacions d’aula i
altes capacitats.
• Guiatge als tutors, a l’alumnat i a les
famílies.
• Serveis de logopèdia i
psicopedagogia.
• Formació permanent del Claustre.
• Col·laboració i seguiment de casos
amb centres externs.

Sempre partint de problemes significatius
pels alumnes i la seva edat. Es fa servir molt
el material manipulatiu, la reflexió i la verbalització dels processos cognitius que es fan
a classe. L’alumne descobreix els conceptes
matemàtics per ell mateix. Els mestres inciten
a pensar i a desvetllar la curiositat de l’alumne.

L’ASSEMBLEA
És l’espai on l’alumnat pot debatre sobre
el seu dia a dia. Es plantegen situacions
viscudes a l’aula per poder detectar i millorar
actituds envers un mateix i cap als altres.

ARE YOU READY?
Science lligant el currículum de medi amb
2 mestres a l’aula, un d’ells nadiu. Tres
hores d’anglès setmanals (1 compartida
amb el mestre nadiu). Ús de la llengua
anglesa en projectes d’altres àrees com,
plàstica. Exàmens oficials de Cambridge
a 6EP. Contactes amb diferents escoles
internacionals. La llengua anglesa ens
permet descobrir noves cultures i connectar
amb elles; obrir la ment.

EL NOSTRE HORT

LABORATORIS

Plantem, cuidem, collim i i fins i tot tastem
el nostre propi enciam a les amandines. De
l’hort a la cuina!

Experimentar i baixar als nostres loboratoris
des de ben petits per viure la ciència i
aprendre el mètode cinetífic.

SERVEIS
CUINA
PRÒPIA

TRANSPORT
COMARCAL

PERMANÈNCIA
MATINS 8 A 9H
TARDES 17 A 18

L’Escola ofereix el servei de menjador, amb cuina pròpia. Periòdicament,
i per part d’una empresa externa especialitzada, es realitza un control
bacteriològic dels productes per tal d’assegurar sempre les perfectes
condicions sanitàries del servei.
La vocació comarcal de l’Escola obliga a garantir un servei de transport,
que porti l’alumnat de fora d’Olesa (i de la mateixa Olesa) a l’Escola i el
retorni a la seva població.

ADMISSIONS

Sol·licita l’entrevista
personal i la visita
guiada trucant al:

93 778 09 94

escola
associació esportiva escolar
colònies d’estiu
espai de cultura
escola de famílies
teatre

daina • isard cooperativa d’ensenyament
Cerdanya, 15. 08640 Olesa de Montserrat. BCN
Tel +34 937 780 994 Fax +34 937 784 222
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