
Els nostres eixos d’ensenyament:

educació emocional i resolució 
dialogada de conflictes, anglès 
i integració de la tecnologia a 
l’aula.

Aquests eixos es treballen 
transversalment a tots els cursos 
des de totes les àrees i, en alguns 
cicles, específicament a les franges 
d’activitats complementàries 
(sisena hora a Infantil i EPRI, i 
tallers a ESO).
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Els nostres eixos de l’ensenyament:

Educació emocional, 
gestió dialogada de 
conflictes
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•	 Intervenir	en	la	millora	de	l’educació	emocio-
nal	dels	alumnes,	amb	la	intenció	de	capacitar-
los per afrontar amb més garanties els reptes 
que els planteja la vida quotidiana i augmentar 
el seu benestar personal i social.

•	Treballar	perquè	els	alumnes	siguin	capaços	de	
conèixer	i	comprendre	les	pròpies	emocions	i	les	
dels	altres,	potenciar	l’autoestima	i	la	motivació,	
i	desenvolupar	una	major	competència	emocio-
nal en les relacions socials.

Com ho fem? 

En tots els cursos és la tutoria 
l’encarregada de dinamitzar-les i de 
vetllar per la seva transversalitat.

Amb quina dedicació? 

1	hora	setmanal	d’Educació	emocional	
i 1 hora setmanal d’Assemblea.

Quins són els 
objectius?



Els nostres eixos de l’ensenyament:

Anglès
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•	 Iniciar	els	infants	en	la	llengua	anglesa	d’una	
manera lúdica i motivadora.

•	Començar	a	«fer	viure»	la	llengua	i	fer-la	servir	
per a descobrir, per a socialitzar-se, per provar, 
per	 expressar	 sentiments	 i	 experiències,	 ...	 tot	
adonant-se que la llengua va més enllà de l’aula 
i serveix pel mateix que les llengües que es par-
len a casa.

•	Plantejar	activitats	en	anglès	per	treballar	con-
juntament	els	Centres	d’interès	desenvolupats	a	
la classe.

Com ho fem? 

A	partir	de	contes,	cançons,	titelles	 i	
recursos digitals (ordinadors, iPads i 
pissarres digitals).

Amb quina dedicació? 

P3, P4 i P5: diàriament, una estona al 
matí, al migdia  i a la tarda.
P4	i	P5:	1h	hora	setmanal	d’anglès.

Quins són els 
objectius?



Els nostres eixos de l’ensenyament:

Integració de la tecnologia 
a l’aula
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•	 Introduir	l’ús	de	la	tecnologia	a	partir	del	joc.

•	Donar	a	conèixer	la	utilitat	de	les	TIC	tant	en	
l’entorn escolar com a casa.

•	 Iniciar-se	en	l’ús	de	diferents	programes	(pro-
cessador	de	textos,	CLIC,	TuxPaint)	i	de	la	plata-
forma	de	l’escola	(Clickedu).

Com ho fem? 

Incorporem els diferents recursos tec-
nològics:	pissarres	 i	 llibres	digitals,	or-
dinadors,	netbooks	 i	 iPads.	 Plataforma	
de	l’escola:	Clickedu.
Som	membres	 de	 la	 Fundació	 Tr@ms,	
on compartim materials, projectes in-
tercentres	i	experiències	col·laboratives	
i	de	comunicació	en	xarxa	que	enriquei-
xen	la	proposta	pedagògica.

Amb quina dedicació? 

Assignatura d’informàtica a P4 i P5: 1h 
quinzenal, amb la meitat del grup, a 
l’aula d’informàtica.

Quins són els 
objectius?


