
ADMISSIÓ CURS 2012/2013

CARACTERÍSTIQUES DE L'ESCOLA

NIVELLS EDUCATIUS

– 2n cicle d'Educació Infantil (de 3 a 6 anys).

– Educació Primària (de 1r a 6è curs).  

PROJECTE EDUCATIU

Som  una  escola  pública,  democràtica,  plural,  aconfessional  i  solidària.  Treballam 
l’educació en valors i  desenvolupam els següents principis fonamentals:

 Esperit crític 

 Desenvolupament integral de l’individu 

 Cooperació entre iguals 

 Sensibilització amb la conservació de la natura 

 Conscienciació quant a les desigualtats i injustícies socials 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (PLC)

En el centre s'imparteix l’ensenyament en llengua catalana, aquesta 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. 

DOCUMENTS DEL CENTRE

En  el  bloc  de  l'escola  http://cpgasparsabater.blogspot.com podeu  consultar  els 
documents del centre:

http://cpgasparsabater.blogspot.com/


➢ Projecte Lingüístic de Centre

➢ Pla d'acolliment

➢ Pla d'atenció a la diversitat

➢ Pla d'acció tutorial

➢ Pla de convivència escolar

➢ Projecte Educatiu de Centre

➢ Reglament Orgànic de Funcionament

PROJECTES DE L’ESCOLA

 Jardí forestal i hort escolar.

 Xarxa de centres educatius solidaris.

 Animació a la lectura (biblioteca i padrins de lectura).

 Jocs de pati.

 Bloc del centre.

 Full informatiu periòdic (FIP).

SERVEIS DE L’ESCOLA

● Menjador escolar  : De dilluns a divendres, de 14.00 h a 16.00 h.

● Escoleta matinera  : De dilluns a divendres, de 7.30 h a 9.00 h.

● Activitats extraescolars  : De dilluns a divendres, de 16.00 h. a 17.00 h.

APIMA

L’escola compta amb una Associació de Pares i Mares que col·labora estretament amb 
l'escola  i  s'encarrega de la gestió de les  activitats extraescolars.  Si voleu informació 
sobre l’APIMA podeu contactar amb ells en el correu electrònic:

 apimagasparsabater@hotmail.com.

També ho podeu fer en el telèfon: 600516734 (Sandra Llop, presidenta de l'APIMA).

mailto:apimagasparsabater@hotmail.com

