CARACTERÍSTIQUES DE L'ESCOLA
MATRÍCULA CURS 2010/2011

NIVELLS EDUCATIUS
La nostra escola imparteix Educació Infantil (3 a 6 anys) i Educació Primària (1r a 6è
curs). Som una escola d’una línia completa a cadascun dels nivells educatius.
PROJECTE EDUCATIU
Segons el PEC (Projecte Educatiu de Centre) som una escola pública, democràtica,
plural, aconfessional i solidària. Treballam fomentant l’educació en valors i
desenvolupant els següents principis fonamentals:


Desenvolupament integral de l’individu



Esperit crític envers la realitat circumdant



Cooperació entre iguals



Sensibilització envers la conservació de la natura



Conscienciació quant a les desigualtats i injustícies socials

REGLAMENT ORGÀNIC DE FUNCIONAMENT (ROF)
Aquest document de centre regula les competències, funcionament i organització de la
nostra escola pel que fa als òrgans de govern del centre (Claustre de Professorat, Consell
Escolar). Així també conté la concreció de les normes de convivència i el procediment
per a la resolució de conflictes (que estan especificades més encara al nostre Pla de
Convivència). També s'hi recullen aspectes organitzatius de les diferents dependències i
instal·lacions del col·legi (biblioteca, espais esportius, zones d'esbarjo...). Contempla
també el protocol a seguir en cas d'accident escolar dels infants durant l'horari lectiu.
Les tasques i funcions de les coordinacions diverses del centre i les línies directrius que
marquen el Pla de Convivència Escolar es regulen també en aquest document.

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC)
El Projecte Lingüístic de l’escola ens defineix com a centre educatiu que imparteix
l’ensenyament en llengua catalana, aquesta n’és la llengua vehicular en qualsevol
situació de comunicació formal o informal i tant a nivell oral com a nivell escrit en
qualsevol àmbit d’actuació del centre.

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA ESCOLAR (PdCE)
Durant el curs escolar 2007/08 es va començar a aplicar el Projecte de Convivència
Escolar (PCE), que va ser elaborat i aprovat pels representants dels diferents sectors de
la comunitat educativa (Curs 2006/07).
Aquest document té una finalitat
fonamentalment preventiva i educativa i estableix les intervencions a realitzar per tal
de prevenir situacions de conflicte i com abastar-les, en cas de produir-se, des d'un caire
educatiu i formatiu.
PROJECTES DE L’ESCOLA


Projecte de Jardí forestal: ambientalització de l’escola per tal de conscienciar
els infants de la importància de la preservació del medi natural i de l’entorn.
L’alumnat de 3r cicle s’encarrega de cuidar i estudiar una part del jardí forestal.



Projecte d'arbres fruiters d'ahir i d'avui: Durant el curs escolar 2008/09 es va
posar en marxa una iniciativa encaminada a conrear arbres fruiters a partir
d'espècies tradicionals de la nostra terra, que s'han anat recuperant de l'oblit. Els
infants de tercer cicle se n'ocupen del manteniment i de fer-ne un exhaustiu
seguiment.



Projecte de jardí de papallones: Durant el curs escolar 2009/2010 es va encetar
amb l'alumnat de tercer cicle de primària un projecte dissenyat amb l'objectiu de
sembrar plantes de diversa tipologia (aromàtiques, amb flors de diferents colors)
per atreure-hi papallones. D'aquesta manera es pretén poder realitzar-ne una
observació directa de les espècies que compareguin al jardí, estudiar els seus
hàbits, les seves reaccions i la seva influència com a bioindicadors.



Xarxa de centres educatius solidaris: Apadrinament d’un projecte anual, de
caire solidari. En aquests moments s'està gestionant un agermanament amb un
centre escolar de Nicaragua. Això ens aproparà a la realitat d'aquell país i ens
permetrà conèixer de primera mà la situació d'una escola de primària i establir-ne
un contacte directe amb mestres i alumnat. Els projectes solidaris que apadrinam
s'orienten en una doble línia: sensibilitzar la comunitat escolar envers aquesta
situació i aconseguir fons econòmics per col·laborar en aquesta causa. Amb
aquesta finalitat s’organitzen actuacions solidàries cada trimestre.



Animació a la lectura: Al llarg del curs escolar funciona el sistema de préstec de
llibres de la biblioteca. També es fan activitats encaminades a potenciar i
promoure l’hàbit lector en els infants i tot l’alumnat d’infantil i primària disposa
d’una sessió setmanal de biblioteca i durant l'horari d'esplai tres dies a la
setmana, per tal que pugui tenir accés als llibres i altres materials impresos
adequats a la seva edat i poder gaudir de la lectura.



Jocs de pati: Consideram el temps d’esplai com un moment important per a
l’educació dels infants i la seva socialització. És per això que al llarg del curs se’ls
ofereixen diferents possibilitats d’esbarjo: jocs esportius col·lectius, jocs
tradicionals i d’altres tot tenint en compte els seus suggeriments, tant pel que fa
a l’organització com la selecció dels mateixos. Durant el curs escolar 2007/08 es
va iniciar un projecte centrat en els jocs de pati a cadascun dels cicles de
primària amb l'objectiu d'aconseguir que els infants gaudeixin del seu temps
d'esplai amb jocs apropiats per a la seva edat que potenciïn valors col·lectius. Al
llarg del segon i del tercer trimestres del curs 2009/2010 s'hi han inclòs jocs
populars de caire tradicional, com a forma d'acostament a la nostra cultura i
promoure el joc en equip.



Projecte de RADIO LA: Ara fa ja tres cursos escolars que comptam amb un espai
radiofònic en format de ràdio fórmula dos dies a la setmana durant el temps
d'esplai. Els infants d'Educació Primària són els conductors del programa i
preparen notícies i comentaris del seu interès, amenitzats sempre per música.
També s'organitzen concursos per potenciar la participació activa dels infants. És
una forma lúdica de treballar la llengua catalana oral i escrita.



Pàgina web: L’escola compta amb una pàgina web des del curs escolar 2005/06
(http://www.cpgasparsabater.org), que periòdicament s’actualitza i on hi podeu
trobar tot allò que està relacionat amb la vida escolar (imatges, activitats,
informacions...). Així també s'ha creat un enllaç virtual amb la revista digital de
l'escola, que inclou el format de blog, per tal de fomentar la interacció família –
escola i promoure la participació activa dels infants. Durant el curs escolar
2008/09 cada aula va crear un blog propi, on s'hi publiquen activitats, fotografies
i altres notícies que tenen com a protagonistes els infants de cada curs.



Full informatiu periòdic (FIP): Amb caràcter bimensual es publica un tríptic per
tal de mantenir les famílies ben informades de tot allò que està relacionat amb la
vida escolar dels infants.

SERVEIS DE L’ESCOLA



Menjador escolar: L’escola disposa d’un servei de menjador escolar al llarg de tot
el curs acadèmic, de setembre a juny, de dilluns a divendres i de 14.00 h a 16.00
hores, amb monitors. Les famílies interessades en què els seus fills gaudeixin
d’aquest servei ho han de comunicar a la secretaria de l’escola en formalitzar la
matrícula o quan es plantegi la necessitat del seu ús.



Escoleta matinera: De dilluns a divendres, durant el curs escolar, en horari de
7.30 hores a 9.00 hores del matí, i com a mesura per conciliar la vida laboral i
familiar, s’ofereix aquest servei amb monitors. Per sol·licitar aquest servei, ho
podeu comunicar a la secretaria de l’escola en formalitzar la matrícula o quan
sorgeixi la necessitat de fer-ne ús.



Activitats extraescolars: Les activitats extraescolars del centre es desenvolupen
en horari d’horabaixa, de dilluns a divendres. D’un curs a l’altre l’oferta
d’activitats pot variar. S’informarà oportunament de les opcions i modalitats de
les diferents activitats ofertades per al curs escolar vinent.



Programa de Reutilització de llibres de text: L'escola s'acull a la iniciativa de la
Conselleria d'Educació per a un ús més sostenible dels llibres de text i material
didàctic adreçada als infants que cursen educació primària. Per al curs escolar
2010/2011 l'escola té previst novament promoure-la entre l'alumnat del centre.

APIMA
L’escola compta amb una Associació de Pares i Mares que constitueix una via de relació
família – escola a través dels representants d’aquest sector de la comunitat educativa al
Consell Escolar. Per associar-se cal emplenar uns impresos que teniu a la vostra
disposició a secretaria (ens els podeu sol·licitar en formalitzar la matrícula). Per a més
informació sobre l’APIMA podeu contactar amb els membres de la seva Junta Directiva.

