
BENVINGUTS A LA

LLAR



IDEARI   DE L’ESCOLA
• SOM UNA  ESCOLA:
ü ESCOLA FAMILIAR  73 anys d’història
ü PRIVADA –Concertada a Parvulari i Primària
ü CATALANA
ü DEMOCRÀTICA
ü OBERTA A TOTHOM
ü PERSONALITZADA
ü APRENENTATGE ACTIU
ü PARTICIPATIVA
ü AMB CONTINUÏTAT  GARANTIDA.



ESCOLA NOVA21= XARXES PEL CANVI



PROPÒSIT EDUCATIU
• Basat en el desenvolupament de 

competències per la vida.
• Hi ha 4 pilars d’aprenentatge:
ØAprendre a conèixer 
ØAprendre a conviure 
ØAprendre a fer 
ØAprendre a ser 



OBJECTIUS GENERALS



METODOLOGIA ens basem :
• L’infant és el protagonista de seu propi aprenentatge
Ø Aprenem amb el Constructivisme:
Ø Utilitzem els Bits de intel·ligència ( Mètode Glenn Doman) per 

estimular totes les capacitats sensorials.
Ø Incentivem la curiositat a traves dels espais d’aprenentatge: 

observem,manipulem, experimentem descobrim i aprenem. 
Ø El Joc com a font de plaer i d’aprenentatge: motriu, sensorial, 

de falda, cooperatiu, simbòlic.
Ø Introduïm l’anglès a P2
ØEstimulem els reflexes primaris.



L’ESCOLA OFEREIX
§Servei de menjador (cuina pròpia) on els 
menús estan adaptats a les necessitats de 
nutrició en aquestes edats.

§La mitja pensió inclou dinar, berenar i les 
hores del migdia.

§Gabinet Psicopedagògic, adreçat a 
vosaltres per a qualsevol consulta que tingueu 
envers al vostre fill/a. Podreu concretar dia i 
hora per poder parlar



§ La relació entre les famílies i mestres al llarg de 
l'escolarització dels infants és molt important, per això 
aquest contacte s'establirà amb:

ü L’ agenda escolar (comunicació diària)

ü Les tutores- periódicament i/o diariament

ü Tutoria personalitzada al 2n trimestre

ü Informes trimestral

ü 93.332.99.43

COMUNICACIÓ
FAMÍLIA - ESCOLA



Bloc de l'escola
http://diariescolar.wordpress.com

§La web:www.escolalloret.cat

§ E-mail:esc-lloret@xtec.cat

§ Facebook escolalloret

§ Instagram escolalloret1947

TAMBÉ ENS PODEU SEGUIR

http://diariescolar.wordpress.com/


HORARI  ESCOLAR

EL CURS CONSTA DE  11 MESOS.

Matí:  De  8:50  a  12:30h (P0 i P1)
8:50  a  12:45h (P2)

Tot el dia:  De 8:50  a 16:30h (P0 i P1)
8:50  a 16:45h (P2)

vAl setembre hi haurà l’adaptació.          

vHi haurà servei de permanència des de les 8.00h. del matí. I per la 
tarda de les 17h.  a les 18h.

üL’escola romandrà tancada per les festes de Nadal i setmana 
Santa.



UNIFORME DE L’ESCOLA



FESTES POPULARS

LA CASTANYERA DIA DE LA PAU STA. CECÌLIA

PATGE REIAL LA MERCÈ CARNAVAL



AUDICIONS



EXPERIMENTEM TOQUEM, OLOREM, MIREM, PINTEM…



ESPAIS d’aprenentatge



MANIPULEM  PER DESCOBRIR



APRENEM JUGANT



ENS AGRADEN ELS CONTES!






