
BENVINGUTS A LA

NOSTRA 
ESCOLAPARVULARI



QUÈ OFERIM?

Llar d’infants

Parvulari

Primària
ESO



• ESCOLA FAMILIAR, 73 anys d’història
• PRIVADA –Concertada a Parvulari i Primària CATALANA
• DEMOCRÀTICA
• OBERTA A TOTHOM
• PERSONALITZADA
• APRENENTATGE ACTIU –Xarxa pel Canvi
• AMB CONTINUÏTAT  GARANTIDA.
• PARTICIPATIVA, amb relacions externes, Firaentitats, 

Correllengua, Marató de TV3, Càritas, Universitats (nois/es en 
pràctiques), accions solidàries…                                                               

• FORMACIÓ PERMANENT del nostre professorat (seminaris –
conferències- tallers – assessoraments...)

COM ÉS LA NOSTRA ESCOLA?



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 



PRÀCTIQUES D’APRENENTATGE
Basada en el coneixement de com les persones 

aprenen
ØAprenentatge amb les persones que aprenen
ØAprenentatge social i cooperatiu 
ØAprenentage a tenir en compte emocions i 

motivació 
ØAprenentatge a on tohom hi te cabuda
ØAprenentatge que requereixi esforç, però no 

sobre-esforç



OBJECTIUS GENERALS



COM TREBALLEM?
Amb l'Experimentació, els nens/es aprenen a través dels 
sentits.



• ESPAIS. La seva metodologia consisteix en

- Donar resposta a la diversitat d’interessos, capacitats i 
ritmes d’aprenentatge.

- Afavorir l’autonomia personal.
- Aprenentatge entre iguals.
- Potenciar el treball autònom.
- Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

ESPAIS D’APRENENTAGE



LES MATEMÀTIQUES amb la 
Manipulació



PROJECTES DE TREBALL amb la 
investigació i ajuda de les famílies



Bits. Estimulació de la intel.ligència amb el 
mètode Glenn Doman



TREBALLEM LA MOTRICITAT 
(fina i gruixuda)



SETMANA DEL MOU-TE



SORTIDES PEDAGÒGIQUES



• FOMENTEM L’HÀBIT DE LA LECTURA
• Lectura a l’aula
• Lectura de contes per part de la mestra
• Biblioteca de l’escola
• Padrins a P5
• Representació

de contes
• Storytimes



COM INTRODUÏM LA LECTOESCRIPTURA A 
PARVULARI? 

ØPresentació de la lletra
ØDiscriminació auditiva
ØDiscriminació visual entre lletres
ØDiscriminació visual entre paraules i grups 
sil·làbics (p4-p5)
ØResseguir la lletra que presentem: amb el dit, 
llapis, retoladors, gomets, pintura…
ØEscriure-la sobre diferents suports: farina, 
serradures, paper…
ØAvaluació: passem dos cops durant el curs 
(gener i maig) el test Teberosky de lectoescriptura 
per tal de saber a quin nivell es troba cada nen.





• QUÈ OFERIM?
• Anglès

Parvulari + history time
Aprenem cançons, llegim contes, anem al teatre…

• Natació: Com a complement de la psicomotricitat i per potenciar 
l’autonomia personal. 

• Gabinet psicopedagògic:seguiment individual dels infants i 
coordinacions amb l‘EAP,EAIA,CREDA,ONCE…

• Festival

• Colònies

• Casal d’estiu



SERVEI DE MENJADOR:
• Servei de menjador (cuina pròpia) on els menús estan adaptats a 

les necessitats de nutrició en aquestes edats.
• En el cas que el vostre infant necessiti una dieta específica 

(restringent-astringent-celíac) només cal avisar-ho.
• La mitja pensió inclou dinar i les hores del migdia.
• Els infants de P3, el 1r i 2n trimestre fan la migdiada

P4 i P5 fan jocs al pati

Durant el mes de juny-setembre es podran sol.licitar
BEQUES DE MENJADOR.



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

§Les agendes (comunicació diària)

§Les tutores- periódicament i/o diariament

§Informes: d'adaptació, assoliment d'objectius i 
evolució final

§Plataforma Educamos



TAMBÉ ENS PODEU SEGUIR
§Bloc de l'escola http://diariescolar.wordpress.com

§La web:www.escolalloret.cat

§ E-mail:esc-lloret@xtec.cat

Facebook escolalloret

Instagram escolalloret1947

http://diariescolar.wordpress.com/


HORARI ESCOLAR

MATÍ: de 8.50h a 12.45h

TARDA: de 15.00h a 16.45h

L'escola està oberta des de les 8.00h del matí 
fins a les 18.00h de la tarda (horari de 
permanència).



v PRE-ESPORT – PARVULARI

v JAZZ – PARVULARI

v ANGLÈS – PARVULARI



UNIFORME DE L’ESCOLA






