
PRIMÀRIA



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?



• Treballem les llengües: català – castellà – anglès i francès, amb diferents tipologies textuals.
• Treballem a partir de les rúbriques, els alumnes s’autoavaluen.
• Lectura: - tallers de lectura/ comprensió i velocitat lectora – 30” diaris – ús de la biblioteca 

escolar – Jocs lingüístics – padrins de lectura  (6è)- grups reduïts- excercicis visuals
• Espais d’aprenentatge
• Jocs matemàtics – càlcul mental – tallers de resolució de problemes
• Projectes de treball, treball cooperatiu. Implicació dels pares col.laboradors)
• Els nostres treballs del dia a dia utilitzem les  tecnologies, PDI, ordinadors, tablets…
• A CS  fem “Science”, amb la tutora i la mestra d’anglès a l’aula. 
• PAI (projecte d’activació de la intel.ligència).
• Assamblea
• Hort urbà
• Grup de mediació
• Educació física: setmana del Mou-te, patinatge ,dansa ,escalada, esquí…
• Sardanes , escacs, teatre…









HORARI ESCOLAR

MATÍ: de 8.50h a 13.00h

TARDA: de 15.00h a 17.00h

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



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 a secretaria.

• Al migdia, a partir de 4t de primària, marxen al pati de l’esglèsia fins a les 
14h. Desprès de dinar tenen una estona d’estudi-deures.

• Durant el mes de juny-setembre es podran sol.licitar. 

BEQUES DE MENJADOR.

PATI DE 
L’ESGLÈSIA



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

§Tutories personalitzades al 2n trimenstre

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

§Plataforma Educamos



UNIFORME DE L’ESCOLA

NATACIÓ



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/


v FUTBOL – PRIMÀRIA

v VOLEIBOL - PRIMÀRIA

v JAZZ – PARVULARI I PRIMÀRIA

v ANGLÈS – PARVULARI I PRIMÀRIA

v REPÀS – PRIMÀRIA (a partir de 3r)



• QUÈ OFERIM?

• Anglès
- CI 2h i speaking grups reduïts
- CM 3h i speaking grups reduïts
- CS 3h i speaking grups reduïts i Science

• Natació
• Festival
• Colònies
• Gabinet psicopedagògic
• Casal d’estiu






