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L’Educació Primària és una etapa
fonamental i privilegiada en la formació dels
nens i nenes, que s’inicia en finalitzar
l’educació infantil i continua en l’educació
secundària obligatòria.
Les finalitats bàsiques d’aquesta etapa
educativa són proporcionar a l’alumnat un
marc d’aprenentatges que li permeti iniciarse en l’adquisició de les competències
bàsiques i en l’aplicació dels instruments
necessaris per adquirir nous
aprenentatges.
Tal i com diu el nostre PEC (Projecte
Educatiu de Centre) plantegem el treball
per competències amb la finalitat de saber
dir, saber fer, saber pensar i saber
sentir, a través d’activitats i projectes que
es poden planificar de manera
multidisciplinària, és a dir, amb l’aportació i
l’enfocament d’experiències d’àmbits
diversos.
És important trobar motivacions i despertar
bé tots els sentits de l’alumnat perquè a
través d’ells aprenguin d’una manera
espontània i natural.

La nostra missió
Som una fundació educativa que ofereix
formació al llarg de tota la vida.

El nostre Nord. La Visió
Una escola de vida per a un món sostenible.
Sentim l’escola des d’una perspectiva
sistèmica i humanista que ens dóna
l’oportunitat de compartir aprenentatges
significatius per al nostre desenvolupament
personal i professional, recuperant el contacte
amb la terra, cooperant, intercanviant i
descobrint.

El nostre compromís
Establir vincles de confiança amb els infants i
les seves famílies.

Horari
Matí de 9:00 h a 13:00 h i tarda de 15:15 h a
17:15 h
Podeu deixar els vostres fills 15 minuts abans
de les 9:00 (amb vigilància de professorat a
les Columnes de l’Amistat i a la Plaça) i venirlos a recollir fins a les 17:30 h.
També podeu portar-los a partir de les 8:00 h,
al Gimnàs de l’Escola, on professorat i
alumnes del Cicle de Grau Superior d’Esports
de l’Escola, els ofereixen jocs i activitats dins
del projecte «Desperta’t amb energia».

Transport (Bus Manresa)
Parada de bus davant l’escola: línia L4
Parada a prop de l’escola: línia L8
C. Guimerà, parada de totes les línies urbanes
de Manresa.

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

VOLUNTAT
Simbolitzada per una senyera
damunt les muntanyes de
Montserrat i que ens parla de la
missió i els propòsits del nostre
projecte.

ARRELS
Un arbre és símbol dels inicis i
de l’energia fundacional del
COOPERACIÓ
centre.
Ens parla del treball en equip,
les noves metodologies i
BENESTAR
l’atenció a la diversitat des
d’una actitud solidària.
Té a veure amb el confort, la
sostenibilitat i la gestió de les
EXPRESSIÓ
emocions en una Escola de
Vida. És a dir, té a veure amb On tot de sols amb diferents
cares ens mostren una nova
la salut.
mirada que enforteix els nostres
vincles i relacions.

Autobiografia

Connecta’t

CONEIXEMENT
Té a veure amb la gestió dels
aprenentatges de tots els que
formem l’Escola, 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.

Filosofia

Treball cooperatiu

acompanyament
als infants i a les
seves famílies
Aprendre a pensar: filosofia 3/18

Orientació

Bon dia, «Connecta’t»

Festa de Pas de Primària a ESO:
«Ens fem grans»

Per enfortir les habilitats de pensament i la
capacitat reflexiva; per aprendre a pensar i
preparar els infants per a la participació en
una societat democràtica.
Uns minuts de pràctica diària de respiració
conscient, de música, petites meditacions...
ens ajuden a estar més tranquils, més atents i
més disposats per a l’aprenentatge.

Tutories compartides d’educació
emocional

Per aprendre a gestionar la ràbia, la tristesa, la
por... Per aprendre a escoltar els altres, a
millorar les relacions socials, a expressar-nos
de forma assertiva, a resoldre els conflictes i a
respectar-nos. Per aprendre a viure i conviure
millor, amb l’acompanyament d’especialistes
en educació emocional.

Entrevistes trimestrals amb les famílies, amb
lliurament d’informe escrit, per fer el
seguiment del procés d’aprenentatge dels
infants i la seva evolució.

Ritual de caire festiu, amb infants, mestres i
famílies, per acomiadar l’etapa de primària i
donar la benvinguda a la meravellosa
adolescència, una etapa plena de vida i de
força.

English in action

Art i creativitat

anglès

expressió

Projects

Art i creativitat

Per dotar els alumnes d’una de les
competències bàsiques imprescindibles per al
segle XXI, dediquem una hora
complementària, de 1r a 6è, a treballar el que
anomenem “Projects”, a cicle inicial amb dues
mestres dins de l’aula, i de 3r a 6è amb
agrupaments flexibles reduïts, segons els
diferents ritmes d’aprenentatge.

CLIL (Content and Language
Integrated Learning)

Per treballar algunes matèries curriculars en
llengua anglesa:,
• A cicle inicial: «English in action», una
sessió setmanal amb mig grup classe.
• A cicle mitjà: «Art&Crafts», dues sessions
setmanals amb dos mestres a l’aula.
• A cicle superior: «Physical Education»,
dues sessions setmanals.

Intercanvi cultural amb una escola de
Lituània, a 5è
Per conèixer i donar a conèixer la nostra
Escola, la nostra ciutat i el nostre país,
utilitzant l’anglès com a llengua vehicular.

Per incentivar la creativitat i aprendre diferents
tècniques artístiques, de la mà d’especialistes
en educació visual i plàstica.

Exposicions orals en català, castellà
i anglès
Per aprendre a expressar-se en públic,
elaborant un guió previ, cercant informació i
preparant l’exposició amb un suport visual.

Expressió corporal, música, dansa
i teatre
•

Musi-cos a 1r, 2n i 3r. Expressió corporal,
creativitat, interpretació i dansa. Per
Nadal, posada en escena en un teatre.

•

El Nostre Poema de Nadal, de 4t a 6è. ·
Projecte multidisciplinari, de teatre,
música, dansa i declamació de poemes.
Cantània, a 5è. Cantata organitzada per
l’Auditori de Barcelona que, junt amb
l’alumnat i professorat d’altres escoles, es
representa al teatre Kursaal. Una vivència
musical inoblidable.

Certamen nacional infantil i juvenil de
lectura en veu alta, a 4t i 6è
Per fomentar la lectura de la llengua catalana
en veu alta i treballar l’entonació, el ritme i
l’expressió, afavorint-ne la comprensió.

Escacs, a 4t

Introducció als escacs com a disciplina per
potenciar els seus valors i beneficis: silenci,
concentració i presa de decisions.

Tallers «Sent x 100 Talents», a 4t
Jocs Florals

Cloenda de treballar a les aules el text poètic,
com a vehicle de comunicació i expressió de
vivències.

projectes
Amics lectors

Un espai de trobada on la lectura i la
companyonia van de la mà, involucrant els
alumnes de cicle superior i de cicle inicial en la
responsabilitat i el compromís. Gaudeixen
plegats del plaer de compartir lectures i
moments de complicitat.

Aprendre a investigar i investigar per
comprendre
Desenvolupament i aplicació del pensament
científic i tècnic per interpretar la informació
que es rep, predir i prendre decisions amb
iniciativa i autonomia, en els projectes de
medi, basats en l’experimentació i el treball
cooperatiu.

“Arrels i ales”

Projectes interdisciplinaris per conèixer la
història de cadascú i els sistemes socials als
quals pertanyem. Es realitza un projecte a
cada nivell:
1r: “La meva història”
2n: “T’estimo, escola”
3r: “Manresa, la meva ciutat”
4t: “Catalunya, el meu país”
5è: “Ens obrim al món”
6è: “L’autobiografia: arrels, somnis i ales”

Binding, a 1r

Amb l’entrenament Binding pretenem reforçar
i estimular els infants, per tal de que millorin
significativament la seva competència lectora i
això repercuteixi en un millor rendiment
acadèmic.

Racons, a 1r, 2n i 3r

Espais preparats per poder treballar les
capacitats de l’infant d’una manera autònoma
i amb material manipulable.

Per identificar i potenciar els seus talents i
habilitats, se’ls proposen tres blocs de tallers:
«Comunica’t», «Mou-te» i «Inspira’t», i ells
escullen el seu propi itinerari triant un taller
trimestral de cada bloc.

Cultura emprenedora, a 5è

Creació d’una cooperativa: constitució,
disseny de la imatge corporativa, difusió,
comunicació, sol·licitud de crèdit a una banca,
producció, venda final en un mercat municipal
i aportació dels beneficis a un projecte
d’interès social.

Esports

Iniciació a diferents modalitats esportives, al
llarg de l’Educació Primària:
. Activitats, jocs d’iniciació esportiva i natació,
a 1r i 2n
. Esports de raqueta, a 3r
. Futbol sala, a 3r
. Gimnàstica artística, a 3r i 4t
. Iniciació al beisbol, de 3r a 6è
. Minibàsquet, a 4t
. Shootball, a 4t i 5è
. Voleibol, a 4t i 6è
. Minihandbol, a 5è
. Atletisme, a 5è i 6è
. Ping-pong, a 5è i 6è
. Korfball, a 6è

Hort ecològic a l’escola

Per oferir als nostres alumnes una educació
mediambiental, basada en la cura, el respecte
i la sostenibilitat.

Setmana de la Salut

Dins del projecte de Salut
Integral “SI!”, que té com a
objectiu disminuir el risc
cardiovascular mitjançant
l’adquisició d’hàbits saludables, celebrem la
Setmana de la Salut incidint en els quatre
àmbits del projecte:
· Coneixement del cos i del cor
· Adquisició d’hàbits d’alimentació saludable
· Gestió emocional com a prevenció de les
addiccions
· Pràctica d’activitats físiques saludables

Racons

Racons

Tallers «Sent x 100 Talents» (taller de cuina)

iPads a les aules (taller de cinema)

Escacs
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