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El pis de baix és la base per on 
comencem a construir i a fer-nos 
grans. Des d’aquí, creem un espai 
d’aprenentatge on podem alçar-nos  
i créixer a través de la nostra 
imaginació. Aprenem a ser els petits 
arquitectes del nostre futur i aquí 
experimentem, imaginem, sentim, 
conversem i ens sorprenem aprenent. 
Un procés que es basa en activitats 
per poder pensar i actuar, per fer i 
desfer, per parlar i escoltar... 
Per fer-nos grans! 

Les aules abracen els processos  
de vida i d’ensenyament dels nens  
i nenes amb una mirada amorosa i 
sistèmica, respectant el seu entorn  
i donant-los les eines perquè puguin 
conèixer, entendre, acceptar i 
començar a gestionar les seves 
pròpies emocions, una escola de 
vida.

La nostra raó de ser
Som un institut-escola que ofereix formació 
pública i gratuita de 3 a 16 anys.
Sentim el centre des d’una perspectiva 
sistèmica i humanista que ens dona 
l’oportunitat de compartir aprenentatges 
significatius per al nostre desenvolupament 
personal i professional, recuperant el contacte 
amb la terra, cooperant, intercanviant i 
descobrint. Amb el compromís d’establir 
vincles de confiança amb els infants i les 
seves famílies.

Horari
Matí de 8:45 h a 12:45 h i tarda de 14:45 h a 
16:45 h.

Transport (Bus Manresa)
Parada de bus davant l’escola: línia L4 i L5.
Parada a prop de l’escola (C. Guimerà): línia 
L8 i resta de línies urbanes de Manresa.



Gestionem l’energia 
organitzacional de l’escola
amb aquests set eixos:

ARRELS
Un arbre és símbol dels inicis i 
de l’energia fundacional del 
centre. 

BENESTAR
Té a veure amb el confort, la 
sostenibilitat i la gestió de les 
emocions.

VOLUNTAT
Simbolitzada per una senyera 
damunt les muntanyes de 
Montserrat.

COOPERACIÓ
Ens parla del treball en equip, 
les noves metodologies i 
l’atenció a la diversitat des 
d’una actitud solidària.

EXPRESSIÓ
On tot de sols amb diferents 
cares ens mostren una nova 
mirada que enforteix els nostres 
vincles i relacions.

CONEIXEMENT
Té a veure amb la gestió dels 
aprenentatges de tots els que
formem el centre, la presa de 
decisions i amb com 
compartim la nostra visió.

COMUNITAT
Amb el dibuix d’una família 
envoltant un cor, ens parla del
desenvolupament de 
l’organització cap a una 
consciència social i 
mediambiental i de la
comprensió sistèmica de 
l’escola i del món.

Espais comuns

El nostre pati

Espais comuns



acompanyament 
als infants i a les 
seves famílies

Entrades i sortides relaxades
Pretenem que l’arribada sigui tranquil·la, 
ordenada, relaxada i autònoma per afavorir el 
seu procés de creixement personal.

Bon dia Activa’t!
Cada dia al matí sortim al pati i realitzem 5’ 
d’activitat motriu; en definitiva, despertem el 
nostre cos per estar a punt per a tots els 
aprenentatges que farem al llarg del dia. 

Benestar 
Treballem l’educació emocional perquè els 
infants s’in ic i ïn a entendre, expressar i 
gestionar les seves emocions i sentiments. 
L’educació emocional i  la f i losof ia ens 
ajudaran en aquest benestar. 

Projecte Filosofia “Juguem a pensar” 
El projecte filosofia té com a objectiu reforçar 
les habilitats del pensament, partint de la 
filosofia com a disciplina fonamental.

La família entra a l’escola
Escola viva amb la participació de pares, 
mares, av is i  àv ies que amb les seves 
aportacions enriqueixen la vida de l’aula.

Orientació a les famílies
Entrevistes amb les famílies, amb lliurament 
d’informes, per fer el seguiment del procés 
d’aprenentatge dels infants i de la seva 
evolució.
Al llarg del curs hi ha dues trobades amb les 
famílies, la de benvinguda al setembre i la 
pedagògica al mes de gener.

Festa de pas d’Infantil a Primària: 
“Un pas endavant”
Ritual de caire festiu, amb infants, mestres i 
famílies, per acomiadar l’etapa d’Infantil i 
donar la benvinguda a la nova etapa de 
Primària.

Bon dia activa’t L’assemblea



English diàriament
“Start Up!” a infantil 3 i 4 anys: 30 minuts diaris 
a l’aula, on es crea la necessitat d’utilitzar 
l’anglès en cada situació i activitats.

CLIP CLAP-English for kids a infantil 5 anys: 
30 minuts diaris d’anglès amb els personatges 
Ted i la Dana.

Atelier: art i creativitat
Exper imentem, creem, inventem i  ens 
expressem. Mobi l iar i,  estr is i  recursos 
enriqueixen les nostres possibilitats creatives. 
Ens ho passem molt bé descobrint noves 
sensacions. 

Musi-Cos
És un espai preparat per treballar l’expressió 
corporal i musical: teatre, dansa, titelles, música...

El nostre festivalet
Mostra de treball multidisciplinari de música, 
teatre, dansa i Atelier.

Projecte “Parlem”
Ens comuniquem en català i anglès amb les 
nostres mestres. Fem conferències, exposicions 
orals al final de cada projecte i presentem 
situacions comunicatives. 

Biblioteca Infantil
Amb la biblioteca infantil pretenem desenvolupar 
el gust per la lectura i crear hàbits lectors.

Cantem 
Aprenem cançons tradicionals catalanes de 
tota la vida.

anglès expressió

English MUSI-COS



Psicomotricitat relacional: 
Projecte “Mou-te i sent”
El projecte “Mou-te i sent” és un projecte 
d’intervenció psicomotriu preventiva
des d’una mirada sistèmica. La psicomo-
tricitat convida els nens i nenes a moure’s, 
sentir, expressar-se i compartir. 
Les sessions tenen cinc moments, tots ells 
d’igual importància:
   1. Ritual d’entrada 
   2. Espai corporal 
   3. Espai emocional 
   4. Espai creatiu 
   5. Ritual de sortida

Projecte de Salut Integral
Programa que té com a objectiu disminuir el 
risc cardiovascular mitjançant l’adquisició 
d’hàbits saludables.
El Projecte incideix en quatre components 
bàsics interrelacionats entre si:
· Adquisició d’hàbits d’alimentació saludable
· Pràctica d’activitat física saludable
· Coneixement del funcionament del cos i del cor
· Gestió emocional i responsabilitat social
· Esmorzars saludables: el petit mos

Projecte de ciències: laboratori 
dels Petits Savis i Atelier de la llum
És un projecte de ciències que pretén potenciar 
el gust per l’experimentació, real ització 
d’hipòtesis i manipulació de nous materials 
mitjançant sessions totalment vivenciades de 
matemàtiques, física, química i descoberta de 
l’entorn.

Treball per projectes
És una metodologia globalitzada que ens 
porta a reflexionar i profundir en l’adquisició 
de nous coneixements. 

El pas del temps
Celebració de festes tradicionals i locals: 
Castanyada, cagada del Tió amb les famílies, 
Nadal, la festa de la Llum, Dijous Gras, 
Carnestoltes, Vella Quaresma, elaboració de 
la Mona de Pasqua i Sant Jordi.

Racons de treball a l’aula
Espais preparats perquè els infants puguin 
treballar els objectius del currículum d’una 
manera autònoma i amb material manipulable.

Espais comuns
Per desenvolupar les competències de 
l’infant, tenim diferents espais: construccions 
grans, mitjanes i petites, joc simbòlic, iniciació 
al taller de fusteria, “Parlem”...

El nostre pati
El joc infantil és la millor mostra de l’existència 
de l’aprenentatge espontani amb espais 
oberts on interactuen infants, mitjans i grans.

projectes
Laboratori dels petits savis



Psicomotricitat relacional Menjador

L’arbreda Estructura de fusta i dunes

Biblioteca infantil

Atelier Joc simbòlic

Espais comuns: joc simbòlic
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