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Creiem que per a  

una bona educació 

dels infants és 

imprescindible una 

bona entesa amb les 

famílies, perquè els 

pares i les mares tenen 

un paper clau en 

l’educació dels fills. 

És per aquest motiu 

que la llar sempre està 

oberta a la participació 

de les famílies. 
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A la llar d'infants considerem 

com a eina fonamental de 

desenvolupament emocional, 

intel·lectual i motriu dels nens i 

les nenes el treball de la 

psicomotricitat.  

Es potencia l'espontaneïtat dels 

infants, la qual cosa permet una 

socialització més directa, un 

aprenentatge més significatiu i 

un desenvolupament motriu que 

ajuda a millorar la relació entre 

els nens i les nenes. 

La psicomotricitat 

El joc,  eina  

d’aprenentatge 
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Els tallers  

cooperatius  

El projecte EMAT és una proposta 

de treball estructurada, atractiva i 

motivadora que desperta en els 

alumnes la curiositat i l'interès per 

les matemàtiques. 

El projecte  

EMAT  

Una tarda a la setmana es fan vuit grups 

on hi ha alumnes de P-3, P-4 i P-5 

barrejats. Hi ha vuit tallers i els nens 

segons la medalla que té passa per un 

taller o per un altre. Tots els alumnes 

acaben passant per tots. Quan tots els 

alumnes han passat per tots es canvia el 

contingut del taller. 

Els tallers aquesta tarda d’internivells 

són:  

- Are you ready? (anglès)  

- 3,2,1 Go! (matemàtiques)  

- Expressió oral  

- Mindfulness i expressió corporal  

- Jo seré ( joc simbòlic) 

- Experimentació (robòtica, hort, taula de 

llums, ...)  

- Tot sona (llenguatge musical) 
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Tercer timbre d’avís; càmeres a punt; nervis a flor de pell i, sobretot, molta il·lusió en la cara de 

tots els actors i les actrius.  

 

 

Els projectes responen a la necessitat 

de saber i a l’interès per aprendre. No 

és tan important el que s’aprèn com el 

camí que es fa: fer-se preguntes, tenir 

curiositat, discriminar entre allò que sé i 

allò que m’agradaria aprendre, buscar 

informació de manera autònoma o amb 

l’ajut dels adults (pare, mare, 

mestres...), sintetitzar-la i comunicar-la, 

relacionar-la amb altres aprenentatges 

o amb vivències anteriors. Els projectes 

impliquen una manera de fer que 

afavoreix la iniciativa i l’autonomia en el 

treball. 

Els projectes 

Teatre 
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Impuls de la 

lectura 

Compromesos amb el medi ambient  

ROBOCOR 

Si vols un bona aventura, 

llença’t a la lectura 
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Ens agrada la música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensem, investiguem i 
aprenem amb sentit crític.  
 

activitats esportives  

Projectes  
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Activitats 

complementàries 

Multilingües 

Compromesos 
amb el medi ambient  
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BATEC -19 



   
 
  

 

 

 

 

 

“Aula Hipàtia, un lloc on la tecnologia, la pedagogia i la funcionalitat dels espais es 

fusionen per formar els alumnes d'avui i els professionals de demà” 

 

 

 
 

  

La primera aula RTC 

de la demarcació  

de Tarragona 

Des del  curs 18-19 som escola STEAMCat 
i ens plantegem un nou repte: incloure la tecnologia 

i les ciències transversalment, ja que considerem la 

robòtica i la ciència una bona estratègia per treballar 

especialment la creativitat, l’experimentació, el 

treball en equip i l’aprenentatge a partir de l’error, 

elements que poden incidir en la millora dels 

resultats acadèmics del nostre alumnat. 

 



   
 

Un espai adaptat a les noves maneres d’aprendre 

Quatre zones ben diferenciades amb mobiliari adaptat. 
 

 
 

Un aula dissenyada prioritzant criteris de sostenibilitat: som escola verda! 
- Tubs de llum natural  

- Llums Leds regulables 

- Sostre de fibres de fusta d’avet per aconseguir aïllament acústic i tèrmic 

- Terra adaptat per aconseguir aïllament acústic i tèrmic 

La tecnologia més puntera a disposició de l’aprenentatge 
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PER QUÈ COR DE MARIA? 

 

 

 

De  3 a 16 anys a 

la mateixa escola 

Educació INTEGRAL de 

QUALITAT per a tothom! 

ESCOLA 

INTEGRADORA 

EDUCACIÓ EN VALORS I 

GESTIÓ POSITIVA DELS 

CONFLICTES 

HORES COMPLEMENTÀRIES 

INFANTIL (5 per setmana): Are you ready? (Oral English); 3,2,1 Go! (matemàtiques); Expressió 

oral; Mindfulness i expressió corporal; Tot sona (llenguatge musical); Jo seré ( joc simbòlic); 

Experimentació (Beebots, hort, taula de llums, ...) 

PRIMÀRIA (5 per setmana): Som científics Science, Oral English, Programació, Escacs, Petits 

escriptors, Teatre, Som escriptors, Desafiaments matemàtics, Francès. 

ESO (2 per setmana): Oral English, Tècniques d’estudi, Disseny, Competència digital, 

Esport, Audiovisual 

 

IMPULS A  

LA LECTURA 

 

 

ESCOLA SELECCIONADA PER 

PARTICIPAR EN EL  

PROJECTE STEAMCAT 

TECNOLOGIES 

ROBÒTICA      IPADS 

PISSARRES DIGITALS 

AULA HIPÀTIA 

ACTIVITATS 

RELACIONADES 

AMB L’ENTORN 

SEGUIMENT PERSONALITZAT  

de l’alumne/a 

Oberta a les  FAMÍLIES 

CLAUSTRE DE 

PROFESSORS estable i en 

permanent formació 

 

ESCOLA VERDA 

PREMI CURS 18-19 


