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Benvolgudes famílies,

Comença el període de preinscripcions per al curs 2022-2023 als centres educatius. Aquest 
curs vinent, el vostre fill o filla s’incorporarà a l’escola a P3 i haureu d’optar a una. Aquest 
és un moment molt important per a l’infant i per a tota la família, ja que l’educació és un 
element fonamental en el desenvolupament de la persona i en la construcció del seu futur. 

Des de l’Ajuntament us volem ajudar i acompanyar en tot aquest procés. Per això hem editat 
aquest llibret informatiu a través del qual podreu conèixer el conjunt d’escoles de la ciutat, 
amb les característiques pròpies i els projectes innovadors específics de cada una, unes escoles 
que configuren una xarxa cohesionada i de qualitat educativa a la nostra ciutat.

En aquesta línia, des de l’Ajuntament donem suport a aquests projectes oferint als centres 
propostes educatives. En aquest sentit, vull destacar el programa IntersECCions, un programa 
educatiu global de ciutat que treballa l’educació i la cultura de forma transversal i comunitària, 
del qual us informem amb detall en aquest mateix llibret.

M’agradaria destacar també la importància de la vostra implicació i participació en l’educació 
dels vostres fills i filles. Per això us animem a participar activament en la vida del centre en què 
finalment els escolaritzeu. Us encoratjo perquè, quan us incorporeu als centres, contacteu amb 
l’AMPA/AFA, a través de la qual podreu tenir un paper actiu que faciliti la corresponsabilitat 
entre escola, família i comunitat, de manera que els esforços de tothom puguin sumar en 
benefici de l’educació dels nostres infants.

A través del web municipal https://www.elprat.cat/preinscripcio us podreu informar del procés 
de preinscripció. Per a qualsevol aclariment, no dubteu de posar-vos en contacte amb les 
escoles o amb l’Oficina Municipal d’Escolarització (tel. 93 379 00 50).

Molt cordialment,

Ara més que mai, Educació

Pilar Eslava
Tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Educació i Cultura
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El Programa IntersECCions, un projecte de transformació social 
IntersECCions és un programa educatiu i cultural de ciutat, impulsat per l’Ajuntament. En formen part els 
centres educatius i els equipaments culturals i artístics, juntament amb les AMPA/AFA i les famílies, i té com 
a objectiu principal enfortir i ampliar les oportunitats educatives de les persones dins i fora dels centres 
educatius.
Aquest programa està teixint una xarxa de ciutat que ja compta amb més de 47 agents socials, educatius 
i culturals.
Defineix una nova manera de treballar entre aquests agents i genera vincles entre ells, per fomentar el 
treball col·laboratiu i la creació de projectes compartits, que s’executen dins i fora de l’horari lectiu.

A través de més d’una seixentena de projectes, apropa l’alumnat d’escoles i instituts a diferents disciplines 
artístiques (teatre, música, dansa, cinema...), contribueix a millorar el seu nivell d’anglès, el seu hàbit de 
lectura, el seu coneixement cientificotècnic o el seu coneixement de la història i el patrimoni de la ciutat.

El Programa IntersECCions s’organitza mitjançant quatre formes de treball: laboratoris, projectes, 
projectes en xarxa i entorns d’aprenentage, que ens permeten afavorir la participació de tots els agents i el 
desplegament de les accions per donar resposta a les necessitats en diferents espais i moments educatius.

Actualment participen a l’IntersECCions els centres educatius de la ciutat: les escoles bressol, els centres 
de primària i secundària, els instituts de formació postobligatòria, l’Escola d’Adults i l’Escola Oficial 
d’Idiomes. S’estan duent a terme un total de 69 accions, d’acord amb el projecte educatiu de cada centre. 
Per exemple: el projecte Entreinstruments o el Lècxit, però també n’hi ha de teatre, dansa, arts visuals, 
cinema,  auxiliar de conversa i extraescolars en anglès. Aquestes accions permeten el treball conjunt de 
professorat, personal tècnic, artistes, professorat nadiu, educadors i educadores..., i ofereixen a l’alumnat 
noves experiències educatives per fomentar la seva creativitat i el seu pensament crític.

Podeu consultar tota la informació detallada d’aquestes accions a www.elprat.cat/interseccions.
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Doble adscripció entre escoles i instituts, atenent criteris de: proximitat, 
capacitat, flexibilitat d’adaptació de l’oferta a l’evolució de la demanda,  
i composició de l’alumnat.

doblE adscripció EntrE EscolEs i instituts, atEnEnt critEris dE:  
proximitat, capacitat, flExibilitat d’adaptació dE l’ofErta a l’Evolució 
dE la dEmanda,  i composició dE l’alumnat.

planificació Educativa 
a la ciutat
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plànol dE la ciutat
amb lEs adscripcions 
EntrE EscolEs i instituts
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Escola bErnat mEtgE
C. de Jaume Casanovas, 171
93 370 89 52 - 677 25 02 25
a8040333@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/escola-bernatmetgeelprat

Escola charlEs darwin
Av. del Pare Andreu de Palma de Mallorca, 30
93 370 91 05 - 608 01 53 43 
a8042810@xtec.cat
www.escolacharlesdarwin.cat

Escola dEl parc
Fondo d’en Peixo núm. 3
93 379 18 68 
escoladelparc@xtec.cat
www.escoladelparc.cat

Escola galilEo galilEi 
Av. de la Verge de Montserrat, 236
93 370 90 55 - Fax: 93 370 90 55
a8042809@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/ceipgalileogalilei

Escola h. JosEp tarradEllas
C. de Pau Casals, 140-144
93 370 17 05 - Fax: 93 370 17 05
a8032725@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceiptarra

Escola Jacint vErdaguEr 
C. de Francesc Balcells, 1
93 379 23 92 
a8022938@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/ceipjaveprat

Escola JaumE balmEs
C. del Riu Ebre, 20-30
93 379 23 85 - Fax: 93 370 21 99
a8022914@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/ceip-jaumebalmes-elprat

Escola Joan maragall
C. de Joan Maragall, 40
93 479 37 91 - Fax: 93 479 37 92
a8022884@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceipjoanmaragall

Escola ramon llull
Avinguda Remolar, 82
93 370 74 07 - Fax: 93 370 74 07 
a8039355@xtec.cat 
www.escolaramonllullelprat.com 

Escola sant JaumE
C. de Pau Casals, 136-138
Tel. 93 478 32 68
a8038090@xtec.cat
www.xtec.cat/centres/a8038090

Institut Escola dEl prat
C. del Riu Túria, 2-4
93 379 41 44
a8071691@xtec.cat
www.institutescoladelprat.com

Institut Escola pEpa colomEr
C. del Tibidabo, s/n
93 379 68 70 - Fax: 93 479 30 49
a8076421@xtec.cat  
http://agora.xtec.cat/escolapepacolomer

Escola EE can rigol
C. de Ribes de Freser, 18-20
93 370 85 09 
a8022926@xtec.cat
www.canrigol.cat

cEntrEs d’Educació infantil, 
primària i Educació EspEcial

EscolEs 
públiquEs
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* Escola adscrita als instituts Baldiri Guilera i Ribera Baixa

prEsEntació
Som una escola d’una línia, molt familiar, on es prioritza 
l’adaptació i la participació de l’alumnat. Un lloc obert 
i arrelat a l’entorn on els infants, les famílies i els i les 
professionals del centre ens sentim respectats, valorats, 
escoltats i estimats. Entenem l’acció educativa com 
un procés de construcció en què l’alumne ha de ser 
protagonista del seu aprenentatge, ha d’aconseguir 
desenvolupar les seves capacitats i assolir les diferents 
competències. Potenciem el creixement personal del 
nostre alumnat a través de l’adquisició de continguts que 
tinguin vincle amb l’entorn i li permetin desenvolupar un 
pensament crític.

disposEm dE:
- Edifici sense barreres arquitectòniques
- Aules àmplies, assolellades i digitalitzades
- Aules d’informàtica, d’educació especial i gimnàs
- Biblioteca amb espai tecnològic
- Menjador
- Pati amb pista esportiva i estructures de joc
- Hort

C. de Jaume Casanovas, 171
93 370 89 52 - 677 25 02 25
a8040333@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/escola-bernatmetgeelprat
ampa@ebernatmetge.com

proJEctEs, sErvEis i altrEs
informacions:
- Implementació de tres sessions setmanals de Grups 

Interactius en tots els nivells, amb dos mestres a l’aula, i 
participació de les famílies de l’escola.

- Llengües estrangeres: som centre GEP (Generació Plurilingüe) 
i iniciem el contacte amb la llengua anglesa a partir de EI3.

- Fem projectes i activitats amb altres centres d’Europa a 
través de projectes Erasmus+ i eTwinning. També fem Arts & 
Crafts a tota la primària.

- Fomentem la lectura amb una biblioteca dinàmica i amb 
l’organització de tertúlies literàries en tots els nivells.

- En l’àmbit de Coneixement del Medi portem a terme 
projectes per fomentar l’aprenentatge competencial.

- Implementem les tecnologies en la dinàmica habitual de 
l’aula (treball de robòtica i programació en tots els nivells).

- Participem en el programa STEAMcat. Així, portem a terme 
projectes basats en l’aprenentatge vivencial que estimulen la 
creativitat, l’autonomia, la resolució de problemes i el treball 
en equip. En aquests projectes hi intervenen les disciplines 
STEAM: ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques.

- Treballem per ambients a educació infantil.
- Som una escola oberta a tota la comunitat educativa: 

fomentem la participació de l’AMPA i de les famílies de 
l’escola en la vida del centre.

- Desenvolupem el projecte de reutilització de llibres SORELL a 
tota la primària.

- Formem part de la Xarxa d’Escoles Més Sostenibles.

bErnat mEtgE
Escola 
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* Escola adscrita als instituts Salvador Dalí i Estany de la Ricarda

prEsEntació
Ens definim com a escola oberta al canvi, innovadora i 
inclusiva, en creixement i aprenentatge permanent. Entenem 
l’escola com a lloc de treball obert on docents, famílies i 
altres agents educatius treballem conjuntament per ajudar als 
infants a entendre el món. Pretenem partir de la seva realitat 
per tal que davant la societat adoptin una actitud positiva, 
transformadora, responsable i sostenible. 
Les metodologies que emprem tenen un caràcter actiu, 
competencial i cooperatiu. Situem a l’infant al centre del seu 
propi procés d’ensenyament-aprenentatge oferint-li eines per 
afavorir que aprengui més i millor. Perquè en un món canviant, 
volem fomentar la iniciativa, l’esperit crític, la creativitat i el 
gust per aprendre.
Treballem sobretot a partir de projectes globalitzats que 
ajuden a l’alumnat a enfocar i resoldre els reptes d’una manera 
més pràctica a través de la qual assoleixen millor els conceptes 
i els continguts. 
Eduquem en les emocions: donem eines per gestionar 
les pròpies emocions de manera conscient i equilibrada i 
emfatitzem en que els infants gaudeixin de relacions socials 
saludables.

disposEm dE:
- Instal·lacions àmplies i ben il·luminades
- Edifici adaptat, sense barreres arquitectòniques
- Dos grans patis amb zona esportiva, jocs col·lectius fixos i 

bancs de pícnic
- Gimnàs i sala de psicomotricitat
- Aules equipades digitalment
- Biblioteca

Av. del Pare Andreu de Palma de Mallorca, 30
93 370 91 05 - 608015343 
a8042810@xtec.cat
ampa@escolacharlesdarwin.cat
www.escolacharlesdarwin.cat
Blog d’anglès: https://sites.google.com/xtec.cat/
erasmus-escola-charles-darwin/home
@EscolaDarwin
escolacharles_darwin

- Espai verd d’experimentació
- Menjador amb cuina pròpia

proJEctEs, sErvEis i altrEs 
informacions:
- Llengua estrangera: Som un centre Erasmus+ i desenvolupem 

projectes e-Twinning. Ampliem els horitzons de l’alumnat connectant 
amb escoles d’arreu d’Europa. Impartim Science i Art (CLIL).

- STEAM: Som un centre STEAM. Potenciem les competències 
científiques, tecnològiques i matemàtiques per tal de promoure i 
despertar vocacions en la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les 
matemàtiques incorporant la perspectiva de gènere i la igualtat dels 
infants.

- Competència digital: Treballem la competència digital amb un 
caràcter transversal pel que fa al tractament de la informació i de la 
comunicació, i la relacionem amb totes les matèries del currículum. 
Robòtica i programació:  (Beebot, Scratch, Lego i Code)

- Inclusió: docència compartida en espais d’aprenentatge cooperatiu. 
Recurs SIEI.

- Metodologia: Xarxa de Competències Bàsiques, projectes a l’àrea de 
medi i projecte transversal d’escola Global Darwin ODS (aprenentatge 
basat en problemes).

- Presència familiar: racons de joc a educació  infantil, conversa literària 
i activitats projecte de centre.

- Activitats i sortides culturals i ambientals que fomentin el coneixement 
del nostre territori. Colònies a inici de cicle 1r, 3r i 5è i a final de cicle 
I-5, 2n, 4t i 6è.

- Comunitat d’energia Darwin formada per famílies, docents i 
ajuntament. Escola Verda adherida a la Xarxa d’Escoles Sostenibles de 
Catalunya

- Projecte de centre SORELL de reutilització de llibres de 3r a 6è.
- Menjador escolar amb cuina pròpia.
- AMPA: servei d’acollida de 7:45 a 9 h del matí. Ampli ventall 

d’activitats extraescolars i participació amb els gegantons de l’escola 
a les celebracions locals.

- Comunicació amb les famílies mitjançant app mòbil.

charlEs darwin
Escola 
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* Escola adscrita als instituts Ribera Baixa i El Prat de Llobregat (Fondo d’en Peixo) 

prEsEntació
El nostre centre és una escola que avança cap a la 
transformació educativa. Ens definim com una escola 
pública, catalana, laica, acollidora, respectuosa 
amb les diferències, inclusiva, compromesa amb el 
medi, reflexiva, que cerca la innovació i la millora 
constant. Fomentem la participació activa de les 
famílies. Els nostres trets d’identitat metodològica 
són: el treball globalitzat, el treball sistemàtic i el 
treball de les emocions. Atenem les necessitats 
educatives de tot alumnat i respectem el seu ritme 
d’aprenentatge mitjançant el treball individual, 
cooperatiu, col·laboratiu i personalitzat. Apostem per 
un aprenentatge funcional i significatiu. 

disposEm dE:
- Aules digitalitzades (PDI i ordinadors), amb connexió 

a Internet i wifi 
- Dotació de portàtils, tauletes digitals i bee-bots 
- Aula d’anglès, educació musical, informàtica i religió 
- Aules obertes per atendre la diversitat 
- Sala de psicomotricitat, gimnàs i biblioteca 
- Menjador amb cuina pròpia 
- Horts escolars d’educació infantil i primària 
- Patis diferenciats per a cada etapa educativa 
- Pista poliesportiva 

Fondo d’en Peixo núm. 3 
93 379 18 68 
escoladelparc@xtec.cat
www.escoladelparc.cat
ampa.escoladelparc@gmail.com
http://ampaescoladelparc.entitatsdelprat.cat
@Escoladelparc
Canal Escola del Parc

Escola 

proJEctEs, sErvEis i altrEs informacions:
- Treball de les matemàtiques de manera contextualitzada i adaptada a la 

realitat dels alumnes. Mètode basat en les intel·ligències múltiples.
- Som escola KOMTÜ, un programa integral d’acompanyament per a la millora 

del benestar emocional i relacional de la infància en l’àmbit escolar.
-  Formem part del Programa contra el bullyng de la Fundació Barça.
- Escola adherida al Programa Esport Blau Escolar (vela a 5è de primària)
- Formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques del territori.
- Som Escola Verda i estem adherits a la Xarxa d’Escoles Sostenibles de 

Catalunya (XESC).
- Projecte SORELL (reutilització de llibres) a tota l’etapa de primària
- Natació a 1r de primària
- Llengua anglesa des de P4
- Projecte Teatre a 3r, 5è i 6è
- Unitat SIEI
- Projecte “Què puc fer al pati”? Espais diferents i amb activitats alternatives
- Participació en el projecte “Tallers a favor de l’èxit escolar”
- Participació en el Projecte LECXIT (4t de primària)
- Biblioteca escolar en horari lectiu, de pati i post lectiu
- Colònies a I 5anys, 2n, 4t i 6è de primària
- Escola formadora de l’alumnat de pràctiques del Grau de Mestre
- Servei d’acollida matinal i activitats extraescolars
- L’AFA organitza activitats extraescolars per a tots els cursos i participa 

activament en el projecte educatiu del centre.
- Delegats de classe (famílies)
- Comissions mixtes (AFA, famílies, docents) per definir i aplicar els diferents 

projectes del centre.

dEl parc
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* Escola adscrita als instituts Ribera Baixa i Baldiri Guilera  

prEsEntació
Som una escola de dues línies. Ens definim com a escola pública, 
catalana, laica, solidària i integradora. Promovem la participació: 
assemblees de l’alumnat i reunions de delegats i delegades 
de famílies. No només ensenyem a sumar, a escriure, a llegir, 
a experimentar, a dibuixar, sinó que també ensenyem a riure, 
a conviure, a parlar i a estimar. L’escola fomenta el respecte a 
la diversitat individual i cultural dels alumnes. Promovem una 
educació integral, que respecti la individualitat i les etapes de 
desenvolupament del nostre alumnat. Programem de forma 
globalitzada els diferents continguts a partir de la realitat més 
quotidiana i propera a l’alumnat, per afavorir el seu aprenentatge 
significatiu i la seva autonomia. Eduquem tenint en compte les 
característiques pròpies de cada infant.

disposEm dE:
- 3 patis molt grans (amb sorrals i mobiliari de lleure) pistes de 

bàsquet i futbol, joguines i fonts
- Gimnàs
- Aula de psicomotricitat i de teatre
- 2 aules d’informàtica
- 2 aules d’atenció a la diversitat
- Aula de música
 -Aula de racons i de reforç
- Menjador amb cuina pròpia i activitats programades. Menús 

equilibrats i tres dies al mes cuina amb productes ecològics
- Biblioteca amb ordinadors
- Pissarres digitals interactives a les aules i ordinadors connectats
en xarxa
- Rampes d’accés i ascensor
- Aules d’estudi assistit
- Rampes d’accés i ascensor

proJEctEs, sErvEis i 
altrEs informacions
- Servei d’acollida de 7.30 a 9.00 h
- Servei de logopèdia (CREDA) i atenció psicopedagògica (EAP). 
- Atenció a la diversitat: grups flexibles, desdoblaments, suport educatiu 

personalitzat (SEP), intervenció de dos mestres en àrees curriculars, SEP 
postlectiu (al migdia)

- Participació en el projecte “Taller d’èxit escolar”
- Pissarres digitals a totes les aules, projectors audiovisuals, grups desdoblats 

de noves tecnologies (P3-6è) Iniciació a la robòtica. (bee-bots, pro-bots. 
Chromebooks).

- Som escola GEP (Grup Experimental Plurilingüe), projecte d’innovació de 
llengua anglesa.

- Projecte d’anglès: “Let’s fun”, introducció de l’anglès a P3 (daily routines) i 
àrees en anglès, metodologia AICLE (Science a 1r/3r/5è, Geometry (5è), Arts 
&crafts (EP).

-Treball experimental i manipulatiu matemàtic i de llenguatge amb 2 mestres 
a l’aula (P3-6è)

-Treball per ambients a educació infantil.
-Projecte artístic a educació infantil: potenciem la creativitat, la sensibilització 

i l’expressió a través de l’art.
- Projecte de música: participació en el projecte Cantata i Cantània, en 

col·laboració amb l’Auditori de Barcelona.
- Projecte de foment de la lectura: padrins lectors, LECXIT, Converses literàries
- Escola adherida a la XESC (Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya). 

Programació setmanal d’activitats a l’hort escolar. Delegats verds i equip 
col·laborador d’avis.

- Participació al projecte SORELL (de reutilització de llibres)
- Projectes interdisciplinaris: Setmana Cultural i Setmana de la Ciència (P3-6è).
- Projecte de teatre (P5-2n, 4t, 5è en anglès)
- Escola formadora de pràctiques dels alumnes de magisteri de les diferents 

universitats
- Natació escolar (1r)
- Colònies (P5/2n/4t/6è)
- Participació en les activitats de l’Ajuntament
- Activitats extraescolars: karate, anglès, futbol sala, rítmica, patinatge, piscina 

extraescolar, taller multiesport, ballet, bàsquet, robòtica, cuina, teatre, 
gimnàstica artística, balls moderns

- L’AMPA té un paper molt actiu en la vida del centre. Col·labora en les festes 
escolars, en diverses activitats que es porten a terme al centre, i organitza 
activitats i excursions per a famílies i alumnes. Disposa d’un ampli ventall 
d’activitats extraescolars.

galilEo galilEi
Av. de la Verge de Montserrat, 236
93 370 90 55 - Fax: 93 370 90 55
a8042809@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/ceipgalileogalilei
@galis_esc
AMPA: galileoampa@hotmail.com
http://ampagalileo.entitatsdelprat.cat
www.facebook.com/galileoampa.ampa
@Galileo60659661
@Ampagalileo

Escola 
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prEsEntació
Som una escola pública de dues línies, acollidora, participativa, 
inclusiva i  compromesa amb el medi. En el nostre Projecte 
educatiu és molt important la participació de les famílies en la 
vida escolar i fem tot el possible perquè així sigui, creant una 
aliança entre la família i l’escola que facilita el treball conjunt i 
l’evolució i millora de tots els infants. Treballem tots plegats en la 
mateixa direcció, per potenciar totes les capacitats i competències 
del nostre alumnat (comunicatives, metodològiques, personals 
i socials) perquè puguin esdevenir futurs ciutadans competents, 
actius i crítics per millorar el món on vivim. Combinem estratègies 
metodològiques variades i proactives (treball cooperatiu, 
ambients d’aprenentatge, treball per projectes, matemàtiques 
manipulatives, apadrinaments lectors...) que facilitin al màxim 
l’aprenentatge i la inclusió de tot l’alumnat.

disposEm dE:
- Pissarres digitals interactives i panells digitals, connexió wifi a 

tots els espais, portàtils, tauletes, robots...
- Aules d’anglès, de música i dansa, d’informàtica, de 

psicomotricitat i gimnàs equipades amb material variat i adaptat 
a l’alumnat. 

- Gran pati amb sorral, carretons, diferents jocs i taules i pista 
multiesportiva: diversifiquem les opcions d’esbarjo i fem del 
nostre pati un espai més inclusiu i coeducatiu.

- Biblioteca escolar, amb servei de préstec de llibres, amb jocs de 
taula i ordinadors, oberta en horari lectiu, de pati i postlectiu

- Menjadors a infantil i primària, amb cuina pròpia i menús 
equilibrats, que ofereixen molts aliments ecològics i de 
proximitat, així com activitats de lleure programades.

C. de Pau Casals, 140-144 
93 370 17 05 
a8032725@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceiptarra
@el_tarra2
ampatarradellas@gmail.com 
http://www.ampatarradellas.org
@ampatarradellas

proJEctEs, 
sErvEis i 
altrEs informacions:
- Aprenentatge de l’anglès: l’introduïm a EI4 i, a més, impartim en 

aquesta llengua la psicomotricitat d’EI4 i EI5, i l’educació física del 
cicle inicial. 

- Escola de referència per a alumnat amb dèficit auditiu, comptem 
amb servei de logopèdia i atenció psicopedagògica (EAP).

- Projecte d’innovació (reconegut pel Departament d’Educació) 
de Biblioteca: activitats setmanals de dinamització (Pasapalabra, 
personatge misteriós, enigma matemàtic, tron lector, endevinalles), 
biblioteca de mares i pares, comissió mixta escola-famílies... amb 
l’objectiu d’afavorir el gust per la lectura. 

- Escola verda: projecte de sensibilització mediambiental, 
hort escolar, reutilització de llibres (SORELL), compostador i 
vermicompostador, hàbits saludables...

- Projectes comunitaris i intergeneracionals amb entitats del barri en 
diverses activitats i festes compartides: COV i Centre Cívic Palmira 
Domènech.

- Adhesió a la Xarxa de Competències Bàsiques.
- Participació al programa Esport Blau Escolar (vela) a 5è de primària
- Participació al Programa CUEME (cultura emprenedora a l’escola). 
- Colònies a final de cada cicle
- Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA i l’associació 

esportiva del centre (anglès, robòtica, balls, bàsquet, dansa, futbol, 
hip-hop, patinatge, piscina, racó de la tarda, taekwondo...).

- Servei d’acollida al matí, a partir de les 7.45 h

Consulteu el nostre web i el nostre Twitter per “viure” un dia al 
Tarra. 

h. JosEp tarradEllas
* Escola adscrita als instituts Salvador Dalí i El Prat de Llobregat (Fondo d’en Peixo)

Escola 
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* Escola adscrita als instituts Estany de la Ricarda i Baldiri Guilera  
Jacint vErdaguEr

prEsEntació
Us proposem un projecte educatiu arrelat al territori i 
a la seva gent. Ens definim com una escola pota blava: 
aprofitem el que ens ofereix l’entorn per potenciar 
tots aquells aprenentatges, valors i actituds que 
faran del nostre alumnat adults crítics, competents 
i responsables. La nostra és una escola oberta: us 
convidem a formar part del nostre projecte educatiu 
vinculat al municipi, a les entitats i a les famílies. Juntes, 
fem escola!

disposEm dE:
- Aules amb equips de projecció interactius, panells 

tàctils, Chromebooks i tauletes.
- Connexió wifi a tots els espais, amb equipament 

tecnològic renovat i variat
- Gimnàs i sala de psicomotricitat amb materials 

adaptats a cada moment evolutiu
- Aules específiques d’anglès, música, d’informàtica i 

croma
- Patis d’infantil i primària amb una proposta educativa 

diversificada: sorrals, joguines infantils, escalada, jocs 
de taula, twister, pista multiesport...

- Menjador amb cuina pròpia i activitats interlectives 
lúdiques, amb servei de migdiada per a l’alumnat de 
P3

C. de Francesc Balcells, 1 
93 379 23 92  
a8022938@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceipjaveprat/
@Verdaguer_Prat
afaverdaguerprat@gmail.com
ampajacintverdaguer.entitatsdelprat.cat

Escola 

proJEctEs, sErvEis i 
altrEs informacions:
- Som una escola moderna, transformadora, competent en l’àmbit digital i amb 

un domini funcional de la llengua estrangera. Per aconseguir-ho, implementem 
projectes transversals en què participa tota la comunitat educativa i ens 
permeten integrar les tecnologies, l’anglès i els aprenentatges artístics amb la 
resta d’àrees i, el més important, ho compartim amb les famílies.

- A infantil fem el projecte de la classe, racons de parla, iniciació a la robòtica 
educativa... Començarem el curs amb una adaptació respectuosa amb el ritme i el 
moment evolutiu de cada infant amb bee-boots.

- Som innovadors: 
 · Treballem les matemàtiques de P3 fins a 6è  de forma manipulativa  i  
        competencial a través del programa INNOVAMAT.  
 · Formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques. Cerquem noves   

         fórmules que permetin un treball global en un context motivador. 
 · Participem en el Programa Esport Blau Escolar (vela escolar) a 5è de primària,  
        i treballem una part del medi natural integrat amb aquesta activitat d’educació 
        física.
 · Estem fent la transformació digital global del centre (dotació extraordinària 
        d’equipament tecnològic per impulsar canvis metodològics)) amb un equip   
        docent en constant formació. Ajudeu-nos a  crear l’escola del futur! 
 · Participem a la Xarxa de Connexions 0-6 per donar continuïtat entre aquestes 
        dues etapes.
 · Introduïm l’anglès des de P3 amb metodologies motivadores i en diferents 

espais i activitats: psicomotricitat en anglès a l’equip de petits, tallers, aula TAC, 
auxiliar de conversa nadiu a tots els nivells...

- Un centre sensibilitzat amb la cura del medi ambient i la transmissió d’hàbits 
saludables: reutilització, estalvi energètic, dia de la fruita... 

- Una escola formadora: rebem alumnat en pràctiques dels Graus de Mestre de 
diferents universitats.

- Un AFA amb un paper vital a la vida del centre, que a més de gestionar els serveis 
d’acollida matinal, menjador i extraescolars, comptem amb la participació de les 
famílies a les comissions mixtes i en activitats d’aula com els Grups Interactius, la 
celebració de jornades o el projecte SORELL (reutilització de llibres de text). Escola i 
família som còmplices en la implementació del nostre projecte educatiu.

Consulteu ara el nostre web o les nostres xarxes socials!
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* Escola adscrita als instituts Ribera Baixa, Baldiri Guilera i Institut Escola del Prat

prEsEntació
Som una escola de dues línies, pública, inclusiva, acollidora, 
participativa, laica i respectuosa amb la pluralitat.
Portem a terme diferents projectes que ens permeten 
treballar per una formació integral atenent les necessitats 
educatives i emocionals de tot l’alumnat.
Ho fem mitjançant metodologies innovadores, (projectes, 
racons, tallers, treball cooperatiu…), i amb un pla de gestió 
d’aula molt consolidat. Tot per afavorir un aprenentatge 
funcional i significatiu.
A la nostra escola la convivència, la participació, la tolerància i 
la sostenibilitat són valors que assumeix tota la comunitat.

disposEm dE:
- Tot el centre transformat digitalment: les aules del centre 

tenen PDI (pissarres digitals interactives), IPAD, portàtils, 
tauletes, chromebook...

- Aula de robòtica (bee-bot...)
- 2 aules d’informàtica: infantil/primària. Chromebooks 

individuals per treballar a partir de 4t.
- Aula laboratori per a l’experimentació, l’educació 

mediambiental i el treball cooperatiu/projectes.
- Aula de plàstica/treball grups interactius.
- Aula de racons manipulatius/tallers.
- Gimnàs i sala d’actes.
- Sala de psicomotricitat.
- Tres patis amb bona ombra, un per a cada cicle (educació 

infantil, cicle inicial, i cicle mitjà i superior), equipats amb 
jocs, jardí i hort escolar com a espais d’aprenentatge escolar.

- Un pati de primària amb pistes de futbol i bàsquet.
- Menjador amb cuina pròpia i activitats interlectives a 

primària: tallers d’auxiliar de conversa en anglès, artístics i 
jocs cooperatius

C. del Riu Ebre, 20-30 
93 379 23 85 - Mòbil escola: 648 935 864 
a8022914@xtec.cat
agora.xtec.cat/ceip-jaumebalmeselprat
j.balmes.prat

proJEctEs, sErvEis i altrEs
informacions:
-Transformació digital global del centre (amb dotació extraordinària 

d’equipament tecnològic i formació de tota la comunitat)
-Projecte d’innovació “ESCACS A L’ESCOLA“, aplicat en diferents àrees 

curriculars.
- Projecte EMOCIONA’T de 1r a 4t, dintre del programa “Tenim la 

Paraula”, que ofereix a l’alumnat un espai qualitatiu de comunicació i 
relació amb els tutors i tutores

- Taller WORKING, per afavorir l’aprenentatge competencial de la 
llengua anglesa

- Projecte TEATRE per a la millora de la comunicació oral, a educació 
infantil i a primària.

- Escola de referència al territori en l’aplicació del Projecte Gestió 
d’Aula

- Projecte Matemàtiques Manipulatives, al cicle inicial. Laboratori  
CESIRE

- Tallers d’èxit escolar a 4t i 5è per a la millora de l’aprenentatge
- Formem part de la Xarxa Escoles Més Sostenibles (Escola Verda).
- Dues mestres a l’aula en àrees instrumentals. Treball en petit grup.
- Revista escolar amb participació de tot l’alumnat.
- Servei d’acollida, de 8 a 9 h 
- Activitats extraescolars des de P5 (anglès, robòtica, reforç escolar, 

futbol)
- Piscina en horari escolar per als alumnes de 1r i 2n de Primària.
- Colònies (cicle superior) immersió lingüística en anglès.
- Treball en xarxa amb tots els serveis externs: CDIAP (Centre de 

Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç), CSMIJ (Centre de Salut 
Mental Infantil i Juvenil), Serveis Socials, etc. Servei logopèdia i atenció 
psicopedagògica.

- Pla de participació de les FAMÍLIES I LA COMUNITAT en el centre i 
l’entorn.

- Projecte INTERGENERACIONAL amb el Centre de Dia “L’Onada”
- Participació en proves CANGUR de Matemàtiques i en el XVIII 

Certamen de Lectura en veu alta, de Catalunya, en C. Superior.

JaumE balmEs
Escola 



16

* Escola adscrita als instituts Salvador Dalí i El Prat de Llobregat (Fondo d’en Peixo)
Joan maragall

prEsEntació
La nostra escola és pública, laica, catalana i d’una 
línia. Som una escola propera i acollidora  on tothom 
hi té cabuda.
Els valors que considerem cabdals són la  democràcia, 
la tolerància, la igualtat d’oportunitats, el respecte, la 
solidaritat i la participació. 
Pretenem que les persones adultes de les properes 
generacions  esdevinguin felices, empàtiques, 
competents, responsables, solidàries, respectuoses, 
demòcrates i autònomes, tal com descriu el nostre 
projecte educatiu. Per fer-ho possible, treballem des 
de la individualitat de cada alumne/a, ajustant la 
resposta educativa a les seves necessitats, tot creant 
un clima de confiança i acollida que el pugui dotar de 
seguretat i confiança en si mateix/a.
Els nostres projectes promouen aprenentatges 
funcionals i significatius que afavoreixen la motivació i 
l’interès de tot l’alumnat.

disposEm dE:
- Edifici adaptat amb rampes d’accés i ascensor
- Aules molt àmplies, ben il·luminades, amb wifi, 

pissarres digitals interactives i ordinadors connectats 
en xarxa

- Gimnàs amb vestidors i dutxes
- Aula d’informàtica
- Aulari d’educació infantil amb lavabos adaptats
- Biblioteca
- Hort escolar
- Menjador amb cuina pròpia, productes de proximitat 

i ecològics
- Racó d’acollida al matí, 7.30 a 9.00 h

C. de Joan Maragall, 40 
93 479 37 91 - Fax: 93 479 37 92 
a8022884@xtec.cat
agora.xtec.cat/ceipjoanmaragall
@EscolaJMaragall
escolajmaragallprat
hola@afajoanmaragall.com

Projectes transversals 
- Treballem l’àrea de Descoberta de l’Entorn 

i Medi Natural, Social i Cultural mitjançant 
projectes, des de P3 fins a 6è.

- Projecte intergeneracional a P5, 2n, 4t i 6è
- Treballem el projecte “Calaix d’emocions” a 

infantil i l’educació emocional a primària.
- Implementació de l’Entorn Virtual 

d’Aprenentatge “Google Classroom”
- Participació de tots els nivells de l’escola a 

l’Hort Maragallo
- Consolidació del projecte sobre coeducació 

“Juguem amb la igualtat i la diversitat”
- Revista literària Som-hi 3.0
- Foment d’hàbits saludables mitjançant “El 

dia de la fruita”
- Assemblea de nens i nenes delegats/ades
- El nostre pati és un espai d’aprenentatge.
- Cada grup classe compta amb un pare o 

mare delegat/ada.
- Projecte de participació de les famílies en 

activitats lectives
- Participació en activitats promogudes des 

de l’Ajuntament, sortides pedagògiques fora 
del municipi i colònies escolars

- Foment de la formació a famílies mitjançant 
xerrades, col·loquis i/o taules rodones

Projectes que implementem a educació 
infantil
- Material d’elaboració pròpia de l’àrea 

matemàtica
- Ambients de lliure circulació 
- Adhesió al projecte SI (Salut Integral)
- Projecte Infadimed (infància i dieta 

mediterrània) 

Escola 

Projectes que implementem a 
educació primària
- Projecte de teatre a 2n, 4t i 6è
- Tallers intercicles per treballar l’àrea 

d’educació artística
- Fem Science des de 2n fins a 6è 

una sessió setmanal i un dels tallers 
d’artística de cada rotació és en 
anglès a cada cicle.

- Projecte CUEME (cultura 
emprenedora a l’escola) a 5è

- Tallers de matemàtiques a tots 
els nivells de primària: una sessió 
setmanal

- Natació escolar a 1r 
- Tallers d’expressió escrita a tots els 

nivells educatius
- Projecte d’acompanyament i 

apadrinament lector entre l’alumnat 
de 1r i 6è durant tot el curs escolar

- Projecte EntreTradis de 3r a 6è
- Projecte Lècxit

- Activitats organitzades per l’AFA: 
activitats extraescolars, venda de 
llibres i organització i gestió del 
projecte de reutilització de llibres 
(SORELL), participació a la rua de 
Carnaval, promoció de les festes 
tradicionals amb activitats fora 
de l’horari lectiu i participació 
en diferents activitats que anem 
planificant a les trobades mensuals 
amb la Direcció.

proJEctEs, sErvEis i altrEs informacions:
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Avinguda Remolar, 82
93 370 74 07 - Fax: 93 370 74 07 
a8039355@xtec.cat
www.escolaramonllullelprat.com
escolaramonllull_prat
afaramonllullprat@gmail.com
amparamonllull.entitatsdelprat.cat
afa_ramon_llull

* Escola adscrita als instituts Baldiri Guilera i Ribera Baixa
ramon llull

prEsEntació
La línia metodològica de la nostra escola es basa en la 
implementació de metodologies actives: treball competencial, per 
projectes, investigació/recerca, aprenentatge servei…
La nostra proposta és aprendre, des de l’acció, el foment de 
l’autonomia personal, la gestió de les emocions, l’aprenentatge 
cooperatiu i l’ús de les noves tecnologies… En definitiva, la 
preparació dels nostres alumnes per a la seva integració en la 
societat canviant del segle XXI.
I com a escola innovadora no ho fem sols. Participem en l’entorn 
formant part dels projectes i xarxes que ens acompanyen en la nostra 
formació i ens ajuden a créixer com a professionals.
Dins d’aquesta vessant tenim projectes singulars de llengua anglesa 
i educació artística

disposEm dE:
- 18 aules de tutoria
- 2 aules d’educació especial
- 2 aules de desdoblaments
- Gimnàs equipat i 2 vestidors amb dutxes, calefacció i aigua calenta
- Sala multifuncions (equipada amb equip de projecció)
- Biblioteca (amb racó d’informàtica)
- Aules de: música, llengua anglesa, ciències i informàtica amb 

l’equipament adient (instruments musicals, laboratori d’idiomes, 
instruments i equips per a l’experimentació, ordinadors…) per 
impartir l’àrea.

Totes les aules d’educació infantil, educació primària, les aules de les 
diferents especialitats i la biblioteca són aules interactives (pissarra 
digital, ordinador i equip de projecció).

Escola 

proJEctEs, sErvEis i altrEs 
informacions:
- Projecte SORELL de reutilització de llibres de text
- Projecte d’anglès:  al cicle mitjà i superior en grups 

desdoblats amb la intervenció de dos mestres especialistes 
per potenciar el desenvolupament de la llengua oral 
i la funcionalitat de la llengua en situacions reals 
comunicatives.

- Treball interdisciplinari amb la presència de dues mestres a 
l’aula (aprenentatge per projectes, aprenentatge basat en 
problemes, mètode científic/investigació)

- Atenció a la diversitat
- Ús de Google Suite per a centre educatius: plataforma 

d’entorn virtuals d’aprenentatge
- Activitats complementàries per ampliar el currículum
- Formació permanent del professorat
- Participació del centre en xarxes i activitats educatives de 

l’entorn
- Coordinació permanent amb serveis externs: CSMIJ, CREDA, 

Serveis Socials
- Servei de logopèdia i atenció psicopedagògica
- Servei de menjador, amb migdiada a P3
- Activitats extraescolars a la tarda per a totes les edats a 

càrrec de l’AFA.
- Servei d’acollida a partir de les 7.30 h a càrrec de l’AFA.
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* Escola adscrita als instituts Estany de la Ricarda i Salvador Dalí 

prEsEntació
Som una escola pública de doble línia que té com a principis 
bàsics: treballar per ser compensadora de les desigualtats 
socials; assolir l’èxit educatiu i l’excel·lència universal com 
a servei públic, perquè creiem que  és una fita irrenunciable; 
aconseguir l’eficàcia dels docents com a servidors públics; 
ensenyar a aprendre a aprendre permanentment  en una 
societat democràtica i de la comunicació; educar perquè 
l’alumnat sigui crític i autònom en la seva presa de decisions,  
partint de la base que  ha de ser el protagonista del procés 
d’aprenentatge.  

disposEm dE:
- Disposem dels espais necessaris per implementar el nostre 

projecte educatiu, el currículum prescriptiu i els projectes 
d’innovació en què participa l’escola: aules d’informàtica, 
gimnàs, aula de psicomotricitat, aula d’ambients, aula de 
música, biblioteca, recursos digitals a totes les aules, etc.

- Servei d’acollida matinal
- Anglès a partir de P3
- Pissarres digitals interactives a les aules de Primària, Aula de 

Música, Biblioteca i aula d’ambients.
- Monitors interactius a totes les aules d’Educació Infantil
- Activitats complementàries amb una programació en què es 

garanteix que durant tota l’escolarització l’alumnat haurà 
visitat indrets significatius del nostre entorn.

- L’AFA té un paper actiu, desenvolupa diferents projectes i 
ofereix diversos serveis (formació de famílies, extraescolars, 
colònies, celebracions...) que contribueixen a la millora de 
l’educació.

C. de Pau Casals, 136-138 
93 478 32 68 
a8038090@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/escsantjaume-elprat
ampaescolasantjaume@gmail.com 
http://ampasantjaume.entitatsdelprat.cat
@afasantjaume

proJEctEs, sErvEis i altrEs 
informacions:
Trets d’identitat del nostre PROJECTE EDUCATIU
Aquests són els trets del nostre projecte educatiu:
La metodologia competencial en l’àmbit de l’educació i en l’avaluació del 
procés d’aprenentatge, l’expressió musical i plàstica, el plurilingüisme, 
la sostenibilitat, la integració de les TIC en el procés d’ensenyament/
aprenentatge, la coeducació, la socialització, els bons hàbits d’alimentació, 
l’esforç i la responsabilitat, l’emprenedoria, la visió crítica i la reflexió, la 
participació, la inclusió, l’avaluació orientada a la millora en tots els àmbits 
i al rendiment de comptes com a servei públic, la transparència, la formació 
interna i entre iguals, el treball en equips cooperatius, l’èxit escolar, un 
perfil de mestres pluridisciplinaris i implicats, l’autonomia, la implicació de 
les famílies, la cerca de l’excel·lència, la preservació de l’equitat, el model 
directiu informat pel lideratge estratègic, distribuït i pedagògic.

 Projectes que s’estan implementant actualment a l’Escola
- “El temps d’esbarjo: una oportunitat educativa”, a tota l’educació 

primària i a educació infantil. En la gestió, hi participa una comissió 
paritària d’alumnes.

- “El menjador: un espai educatiu”. Un projecte ecològic que es fa a la 
nostra cuina. En la gestió hi participen una comissió de famílies i una 
comissió paritària d’alumnes.

- Coeducació: es treballen diferents activitats al llarg del curs amb 
l’objectiu de trobar línies d’acció que permetin prevenir i resoldre 
desigualtats.

- Plàstica “Arts&Craft” a cicle superior d’educació primària en anglès: 
coneixement i creativitat a partir de diferents manifestacions artístiques. 

- Ambients, a tota l’educació infantil
- Projectes interdisciplinaris: un a cada nivell d’educació primària, amb la 

col·laboració de les famílies.
- Projecte Sorell (reutilització de llibres de text) a partir del cicle mitja 

d’educació primària

sant JaumE
Escola 
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C. del Riu Túria, 2-4
93 379 41 44
a8071691@xtec.cat
www.institutescoladelprat.com
ampaiep@gmail.com

dEl prat

prEsEntació
L’Institut Escola del Prat acull alumnat de P3 fins a 4t de 
l’ESO. Oferim la possibilitat de cursar tota l’escolarització 
obligatòria al centre, amb el mateix projecte pedagògic, 
basat en l’èxit escolar, l’educació emocional, la cohesió 
social i el tractament individualitzat de l’alumnat, amb la 
participació activa de les famílies i de la comunitat en el 
Projecte de Comunitats d’Aprenentatge.

disposEm dE:
- Dos edificis, un per a educació infantil i l’altre per a 

primària i  secundària, amb patis independents per a 
cadascuna de les etapes

- Gimnàs totalment reformat i dues pistes poliesportives
- 2 aules d’idiomes
- Aula de música
- 2 aules d’informàtica
- Aula de psicomotricitat
- 2 aules d’educació especial
- Laboratori de ràdio
- Aula lúdica de racons
- Sala de famílies
- 2 aules de plàstica
- 3 laboratoris
- Teatre
- Biblioteca
- Hort
- Servei de menjador amb cuina pròpia

Institut Escola

proJEctEs, sErvEis i altrEs 
informacions:
- El grup de P3 disposa d’un edifici propi amb l’aula, sala de jocs, 

lavabos i pati diferenciat.
- Portem a terme diferents projectes: grups interactius a les àrees 

instrumentals, reforç de lectura (mètode Glifing, apadrinament 
lector), tallers d’anglès oral, emprenedoria, sostenibilitat, hort 
escolar, valors i esport, psicomotricitat Aucouturier, tutoria en petit 
grup (Escolta’m) i tutories individuals i grupals...

- Disposem d’un servei de consulta psicopedagògica a petició de les 
famílies.

- Educació assistida amb animals a grups de primària i de secundària.
- Creiem que cal optar per la utilització de les tecnologies a 

l’ensenyament i per això disposem de pissarres digitals amb 
connexió a Internet a totes les aules i de tauletes i ordinadors 
portàtils per a l’alumnat.

- Organitzem sortides, festes i activitats escolars com a complement 
dels aprenentatges.

- Activitats complementàries i extraescolars (piscina, futbol, ball 
i racons). Obrim la biblioteca fora de l’horari lectiu, els dilluns, 
dimarts i dijous per donar suport als infants a l’hora de fer els 
deures. 
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prEsEntació
L’Institut escola Pepa Colomer integra l’educació primària i la 
secundària en un projecte pedagògic únic per a tot el centre, coherent i de 
continuïtat que enforteix la convivència i els vincles de la comunitat.
A partir de la transformació que va iniciar l’escola Pepa Colomer el curs 
2014-15, amb una clara vocació innovadora, les administracions validen 
aquest projecte creant el nou institut el curs 2019-20 amb la finalitat 
de donar resposta a les necessitats dels alumnes i les seves famílies, per 
explorar noves estructures organitzatives que permetin assolir l’èxit escolar.
Som un centre proper, obert a les famílies, amb un equip docent implicat, 
que afavoreix el contacte diari amb el tutor o la tutora a infantil i primària. 
La distribució del professorat i de l’alumnat permet fer un acompanyament 
individual de tots els alumnes amb l’objectiu que tinguin una bona 
preparació per continuar estudiant o per entrar al món laboral.

disposEm dE:
- 2 edificis per a l’educació infantil i un altre per a primària i secundària, 

amb patis independents per a cadascuna de les etapes 
- Grans espais exteriors (dos pistes poliesportives, espais de sorra, hort, 

estructures de fusta per escalar, experimentar i jugar)
- Pantalles digitals interactives d’última generació a tota la primària i ESO 
- Pissarres digitals interactives a les aules d’infantil i 1r primària
- tauletes android i IOS, ordinadors portàtils
- Aula d’informàtica 
- Sala polivalent amb caixa escènica
- Aula/espai de teatre
- Aules artístiques insonoritzades i amb terra de parquet
- Aula de psicomotricitat
- Aula d’anglès
- Laboratori de ciència i aula taller 
- Biblioteca de petits i grans lectors
- Propera construcció de gimnàs i aules polivalents (projecte 2021-23) 
- Servei de Menjador amb cuina pròpia
- Violins, ukeleles, contrabaixos, tabals, instruments Orff, piano

C. Tibidabo, s/n 
93 379 68 70
a8076421@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/escolapepacolomer/
EscPepaColomer
escola.pcolomer
channel/UCPAgQFXmxph5UPNh_JAavOQ
AFA: afaiepepacolomer@gmail.com

Institut Escola 

proJEctEs, sErvEis i altrEs 
informacions:
- Servei d’Orientació i d’Atenció Psicopedagògica
- PROJECTE ARTÍSTIC SINGULAR:
  a) Projecte de laboratoris artístics vinculats a les àrees 

curriculars
  b) Projectes amb artistes externs: MUS-E amb la Fundació Yehudi  

Menuhin.
  c) Altres projectes artístics del centre: Five days to dance, 

CreaArt, Basket Beat.ROBOTICA, participació a la FIRST LEGO 
LEAGUE

- Participació en diferents projectes i programes de les universitats
- Pla lector (maletes lectores, reforç extraescolar ), LÉCXIT, Gliffing
- Sortides i colònies a tots els nivells i cada curs escolar
- Piscina a 1r i 2n en horari lectiu
- Formem part de la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya i 

tenim el distintiu d’Escola Verda
- Escola oberta a les famílies i al barri amb la col·laboració de 

l’AFA.
- Comissions mixtes Institut Escola – AFA per fomentar la 

participació de la comunitat educativa: Festes i Cultura, 
Biblioteca i Teatre, Transformació espais exteriors, EduClan 
família i comunitat, Igualtat i inclusió a la Diversitat, Alimentació 
saludable

- Activitats extraescolars organitzades per l’AFA: anglès, balls 
moderns, multiesport, psicomotricitat, patinatge, futbol sala... 
(poden variar segons demanda)

- Servei d’acollida matinal gestionat per l’AFA
- Pati Obert
- El centre és seu de l’escola d’arts en Viu en horari extraescolar 

(sensibilització musical)
- Pla Català de l’Esport

pEpa colomEr
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prEsEntació
Som una escola oberta, inclusiva, compromesa amb el medi 
ambient i arrelada al seu entorn, que acull alumnat des dels 
tres fins als vint anys. 
La nostra missió és desenvolupar al màxim les capacitats 
dels alumnes per garantir l’èxit de la seva inclusió social. 
El nostre centre té una organització viva i oberta, amb una 
escolarització i uns itineraris personalitzats en funció de les 
necessitats de l’alumnat.
Acollim les etapes d’infantil, primària i secundària. A més a 
més, desenvolupem programes específics com:

- El Programa de Transició a la Vida Adulta (PTVA)
- El Programa de Diversificació Curricular (PDC), l’àmbit 

pràctic del qual permet als alumnes fer pràctiques 
laborals en empreses ordinàries.

Els valors que defineixen el nostre Projecte Educatiu són: 
- El  respecte per la diferència com a principi bàsic de la 

convivència.
- El reconeixement de les capacitats de totes les persones.
- L’educació integral, que dona resposta als diferents 

aspectes que configuren la personalitat de l’alumnat.
- L’experiència i l’ús de processos artístics com a eina 

d’aprenentatge i creixement personal. 
- Una línia metodològica basada en el Disseny Universal 

de l’Aprenentatge (DUA), els Sistemes Alternatius i 
Augmentatius de la Comunicació (SAAC).

disposEm dE:
- Aules àmplies, assolellades, digitalitzades i amb wifi
- Chromebooks (alumnat de secundària) i  tauletes (alumnat 

d’infantil i primària)
- Gimnàs equipat  i amb dutxes
- Biblioteca
- Aula d’estimulació multisensorial
- Aula de música
- Ambient d’arts visuals i plàstica
- Aula de joc simbòlic
- Gran espai exterior amb  jardí, hort i pista esportiva

C. de Ribes de Freser, 18–20 
93 370 85 09 
a8022926@xtec.cat
www.canrigol.cat 
escolacanrigol
ceecanrigol
can rigol

Escola d’Educació EspEcial 

- Espais específics per portar a terme tallers per a activitats prelaborals
- Espais específics per a tractaments de fisioteràpia, logopèdia i 

psicomotricitat
- Equipament TAC i ajuts tècnics en totes les aules
- Serveis de transport escolar
- Servei de menjador amb cuina pròpia i  amb monitors formats
- Servei d’hipoteràpia adaptat a les necessitats de l’alumnat
- TEACCH: metodologia d’intervenció en infants amb trastorns de 

l’espectre autista  i problemes associats  de comunicació

proJEctEs, sErvEis i altrEs 
informacions:
Treballem en un procés d’implementació constant de projectes 
d’innovació pedagògica i d’avaluació sistemàtica dels processos 
d’aprenentatge. 
Per aconseguir-ho, treballem sota els eixos següents:
- Portem a terme un treball intensiu en autonomia, hàbits socials, 

personals i de treball.
- Participem activament en la inclusió del nostre alumnat en les escoles 

del municipi (mitjançant l’escolarització compartida i altres mesures).
- Potenciem la comunicació i l’aprenentatge a través de processos 

artístics.
- Treballem estretament amb les famílies: entrevistes, informes, Escola 

de Famílies i Grup d’Ajuda Mútua.
- Comptem amb especialistes de: música, arts visuals i plàstiques, 

educació física i MALL (mestres d’audició i llenguatge). 
- Comptem amb la col·laboració dels Serveis Educatius, el CSMIJ i 

l’ONCE.
- Participem a la xarxa de Competències Bàsiques del nostre territori.
- Participem als Seminaris d’Inclusió del nostre municipi.
- Som Centre d’Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos 

CEEPSIR), assessorem altres centres ordinaris en la intervenció amb 
alumnat amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

- Som escola formadora, ja que rebem alumnes en pràctiques de 
diferents graus universitaris i formatius. 

- Som Escola Verda. Formem part de la Xarxa d’Escoles Sostenibles de 
Catalunya i disposem del distintiu d’Escola Verda

can rigol
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cEntrEs d’Educació infantil, 
primària i Educació EspEcial

EscolEs privadEs i 
concErtadEs

la sEda dE barcElona 
Pl. del Pintor Grau Sala, 5 
93 379 02 59  
a8022987@xtec.cat
www.colelaseda.com 

marE dE déu dEl carmE 
C. del Doctor Robert, 5-9 
93 379 06 65 - Fax: 93 478 65 79 
esc-mdeucarmeprat@xtec.cat 
http://escolamdcprat.com 

nostra sEnyora dEl mar-garcÍa lorca 
C. de  Sant Pere, 5 
93 379 18 56 
a8023050@xtec.cat 
www.nostrasenyoradelmar.com 

Les escoles privades concertades del municipi ofereixen els estudis d’ESO, com a 
continuïtat dels ensenyaments de primària. 
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prEsEntació
La nostra escola té una sola línia d’educació 
infantil, primària i secundària, cosa que ens permet 
fer un seguiment minuciós del desenvolupament 
de l’alumnat, facilita la coordinació entre les 
diferents etapes i el coneixement entre els 
membres de la
comunitat educativa.
Com a escola que se sent part de la comunitat, 
assumim com a pròpia la tasca de formar 
ciutadans i ciutadanes lliures i responsables, 
fomentem entre l’alumnat les idees de 
participació activa i democràtica en la vida del 
centre i de solidaritat,
tolerància amb el proïsme en tota la comunitat 
educativa.

disposEm dE:
- Aula d’informàtica amb 30 ordinadors en xarxa
- Aules digitals amb pissarres interactives i 

projectors
- Aula de música
- Taller de tecnologia
- Laboratori
- Biblioteca
- Pista de bàsquet
- Camp de futbol
- Pati infantil i hort
- Menjador amb cuina pròpia

Pl. del Pintor Grau Sala, 5 
93 379 02 59  
a8022987@xtec.cat
www.colelaseda.com 
ampalaseda@gmail.com
http://ampaseda.entitatsdelprat.cat

dE barcElona 

proJEctEs, sErvEis i altrEs informacions:
- Activitats complementàries a totes les etapes (5 hores per setmana)
- Servei d’acollida de 7,45 a 9,00
- Servei de Psicologia i Orientació
- Projecte de llengua anglesa des de P3, com a assignatura pròpia i en altres 

matèries (Physical Education i Arts and Crafts)
- Projecte artístic des de P-3, per fomentar la creativitat
- Reforç a l’aula des de P3
- Ús de noves tecnologies des de P3: tauleta per a cada alumne, pissarres digitals i 

projectors a totes les aules
- Informàtica setmanal des de P3
- Iniciació a la robòtica a educació infantil i robòtica a Primària
- Claustre de professors estable i obert a nous sistemes pedagògics
- Natació escolar des de P3 fins a cicle inicial
- Plataforma educativa ALÈXIA
- Blogs informatius de cada curs per a les famílies i els alumnes
- Activitats extraescolars gratuïtes organitzades per l’escola des de P3
- Foment de l’esport des de P-3 fins a 4t d’ESO amb participació en lligues 

esportives de futbol i bàsquet, així com en esdeveniments del Prat (cursa, cros, 
etc.).

- Sortides escolars, convivències a tots els cursos i viatge final de 4t d’ESO
- Sistema de videovigilància dels espais exteriors
- Espai cardio protegit
- Centre associat 

al Pla català de 
l’esport

- Participació a la 
Rua de Carnaval 
i organització de 
diverses celebracions 
(Nadal, graduació 
P-5 i 4t d’ESO)

- Club de lectura per a 
pares i mares

la sEda
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C. del Doctor Robert, 5-9 
93 379 06 65 - Fax: 93 478 65 79 
esc-mdeucarmeprat@xtec.cat
http://escolamdcprat.com
escolamdcprat
@mdcprat
@mdcprat
ampacolecarme@yahoo.es
http://ampacolecarme.org
@AmpaMdc

marE dE déu 
dEl carmE

prEsEntació
La nostra escola, de titularitat de les Carmelites Missioneres, 
es dedica a la tasca educativa des de fa més de 115 anys. 
Som una escola cristiana i catalana, inserida en el seu entorn 
més proper i sensible amb el més llunyà. El centre ofereix 
dues línies des d’educació infantil i garanteix la continuïtat 
al mateix centre i amb el mateix projecte educatiu fins a la 
finalització de l’ESO. Estem dividits en dos edificis que formen 
una única escola. Som un centre concertat amb la Generalitat 
de Catalunya, amb Certificació de Qualitat segons l’ISO:9001, 
en el qual les aportacions econòmiques de les famílies són 
necessàries per complementar la formació de l’alumnat.

disposEm dE:
- Aules àmplies, digitalitzades i amb wifi, i dispositius digitals
   per a l’ús individual de l’alumnat
- Aula de psicomotricitat
- Gimnàs
- Aula de tecnologia
- Laboratori de ciències naturals
- Aula de música
- Aula de plàstica
- Biblioteca
- Menjador amb cuina
  pròpia
- Capella
- Patis
- Espai cardioprotegit

proJEctEs, sErvEis i altrEs 
informacions:
- Servei d’acollida al matí
- Servei propi de psicologia i orientació
- Servei de logopèdia
- Servei de menjador amb cuina pròpia
- Som una escola amb metodologies que tenen l’alumnat 

com a centre del procés d’aprenentatge. 
- Som una escola que promou la participació de les famílies.
- Disposem del servei de mediació per a la resolució de 

conflictes entre l’alumnat.
- Formem part de la XESC (Xarxa d’Escoles Sostenibles de 

Catalunya).
- Som una escola que té en compte les diferències individuals 

i fomenta el treball cooperatiu. Projecte de cotutories.
- Som una escola solidària. Donem suport a projectes en 

països en vies de desenvolupament. ONG PROKARDE.
- Fem activitats complementàries: diferents tallers que 

complementen els continguts del currículum comú 
establert.

- Som una escola plurilingüe. Oferim la llengua anglesa des 
dels 3 anys i diverses matèries no lingüístiques en anglès. 
Oferim francès com a segona llengua estrangera.

- Auxiliar de conversa i estades lingüístiques a l’ESO. Escola 
participant en el projecte GEP. Aprenentatge de la llengua 
anglesa amb el mètode AMCO.

- Projecte de treball de les llengües de manera integrada
- Desenvolupament de les destreses digitals i habilitats de 

pensament amb l’eina PROGRENTIS
- Projecte Chromebooks 1x1 a l’ESO
- Projecte de robòtica a tota l’escola
- Equip docent: un claustre de professorat estable, qualificat i 

en contínua renovació pedagògica
- Activitats extraescolars: àmplia oferta promoguda per 

l’AMPA
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prEsEntació
Som una escola d’una sola línia que està integrada plenament 
en el teixit social, històric, humà i cultural de la ciutat. Vetllem 
pel desenvolupament personal i acadèmic de cada alum-
ne, respectant les necessitats educatives de cada infant i els 
diferents ritmes d’aprenentatge. I també perquè adquireixin els 
coneixements i hàbits de treball manual i intel·lectual, expressió 
artística i motriu, que els permetin accedir a nivells d’estudis 
superiors o tenir la preparació per afrontar la realitat del món 
laboral. Oferim continuïtat amb el mateix projecte educatiu des 
d’educació infantil (3 anys) fins a 4t d’ESO. Som un centre privat 
que gaudeix de concert econòmic amb la Generalitat de Cata-
lunya. Les aportacions econòmiques de les famílies ens ajuden a 
complementar la formació dels nostres alumnes.

disposEm dE:
- Aula d’informàtica
- Aula de música
- Aula de psicomotricitat - gimnàs
- Taller de tecnologia
- Aules per a desdoblaments de grups
- Sala d’audiovisuals
- Laboratori
- Espais diferenciats: infantil, primària i secundària
- Menjador
- Biblioteca (amb servei de préstec de llibres)
- Pati i hort escolar
- Aules equipades digitalment (PDI, projector i equip informàtic)
- Xarxa wifi amb filtre de continguts a tot el centre
- Plataforma virtual ALEXIA per a la comunicació escola/ 

famílies/ alumnes (via correu electrònic i telèfon mòbil)
- Entorn d’aprenentatge virtual Google Suite for Education i 

treball amb Google Classroom
- Assegurança escolar

C. de Sant Pere, 5 
93 379 18 56 
a8023050@xtec.cat
www.nostrasenyoradelmar.com 
ampantra.sra.mar@hotmail.com
https://ampanostrasenyoradelmar.
wordpress.com/ 

proJEctEs, sErvEis i altrEs 
informacions:
- L’escola té servei d’acollida, de 8 a 9 h
- Servei de menjador de 13 a 15 h
- Utilitzem diferents metodologies enfocades a l’èxit educatiu.
- Potenciem i reforcem l’aprenentatge de la llengua anglesa des 

d’educació infantil (3 anys) fins a 4t d’ESO, curs en què s’imparteixen 
assignatures en aquesta llengua (Biology and Geology, Geography and 
History).

- Impartim francès com a segona llengua estrangera des de 5è de 
primària fins 4t d’ESO.

- Disposem de gabinet d’atenció psicopedagògica (amb atenció als 
alumnes i pares/mares)

- Tant l’escola com l’AMPA organitzem activitats extraescolars a partir 
de les 17 h: rítmica, judo, anglès, dibuix i pintura, i defensa personal, 
tant per l’alumnat com per a les famílies.

- Organitzem colònies escolars a tots els nivells i viatge de final de curs 
a 4t d’ESO.

- Som una escola solidària que participa en diverses activitats amb 
diferents associacions: AEMS José Durán, Fundació Sant Joan de Déu, 
Associació Espanyola contra el Càncer, recollida d’aliments – Punt 
Solidari.

- Som una escola compromesa amb el medi ambient. Participem en la 
XESC (Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya). Som ESCOLA VERDA.

- Projecte interdisciplinari a infantil i primària centrat en els interessos 
dels nostres alumnes.

nostra sEnyora 
dEl mar
garcÍa-lorca
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Aula Integral de Suport 
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 
Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica
Projecte Família Escola Acció Compartida 
Pla d’Impuls de la Lectura 
Servei d’Intervenció Socioeducativa
És un programa que té com a objectiu incrementar l’èxit educatiu dels infants a través del treball 
per millorar la seva comprensió lectora. La clau de LECXIT és treballar de forma lúdica i amena 
gràcies al voluntariat i a la implicació de l’entorn dels nens i nenes que participen en el programa.
Pissarra Digital Interactiva
Sistema de comunicació per a l’intercanvi d’imatges 
EDUMET és un projecte de l’àmbit de les ciències, dirigit a totes les escoles i a tot l’alumnat 
d’educació primària i secundària de Catalunya. Té com a finalitat facilitar l’accés, mitjançant 
Internet, a dades meteorològiques en temps real, així com a dades acumulades de diferents punts 
de Catalunya.
Servei Educatiu Personalitzat
Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva
Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement
Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya

glossari

AIS: 
CDIAP: 

CREDA: 
CSMIJ: 

EAP: 
FEAC: 
ILEC:

SIS:  
LECXIT: 

PDI:
PECS: 

Programa EDUMET: 

SEP:
SIEI:
TAC: 

XESC: 
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2022-2023

(Educació infantil, primària i 
educació especial)

EscolEs

C. del Centre, 26-30
Tel. 93 379 00 50
educacio@elprat.cat
www.elprat.cat/educacio
www.facebook.com/ElPratEducacio
www.twiter.com/ElPratEducacio 


