ATENCIÓ PER LA PREINSCRIPCIÓ del 30 de març al 7 d’abril
Matins:
Tardes:
Lloc:

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 8:30 a 11:00 i de 11:30 a 13:00h.
Dilluns, dimecres i dijous de 15:00 a 16:00h.
Edifici del SALVADOR ESPRIU
No us podrem atendre fora d’aquest horari.

V A C A N T S
NIVELLS
UNITATS
VACANTS
* Reserva

P-3
2
46
4

P-4 P-5
2
2
0
6
1
2

1r.
2
0
0

2n. 3r.
3
2
16
0
6
0

4t.
2
6
4

5è.
2
0
2

6è.
2
0
0

* Places reservades per alumnes amb Necessitats Educatives Específiques d'acord amb la normativa

Documents que cal presentar en la preinscripció:
 La sol·licitud de preinscripció, que us facilitarem al centre. Cal presentar una única
sol·licitud al centre demanat en primer lloc.
 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la seva filiació.
 Original i fotocòpia de la TIS (targeta d'identificació sanitària) de l'alumne/a.
 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a,) o de la targeta
de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 Fotocòpia del carnet de les vacunes.
Trobareu més informació en el moment de la Preinscripció

PERÍODE DE MATRICULACIÓ: INFORMAREM AL FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ
--- ---

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE





NOM:
TITULARITAT:
HORARI LECTIU:
INSTITUT ADSCRIT:

Escola SALVADOR ESPRIU.
Pública, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Matí de 09.00h a 12.30h
Tarda de 15.00h a 16.30h
Institut THALASSA de la localitat.

RECURSOS HUMANS
La plantilla de mestres és la que correspon a un centre de doble línia de parvulari a 6è de Primària.
Dues especialistes d’Educació especial i una persona de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic
(EAP) del Baix Maresme formen l’Equip psicopedagògic de l’escola.
Disposem d’una Tècnica en Educació Infantil com a suport a les aules de P-3 del parvulari.

ESPAIS ESCOLARS I RECURSOS MATERIALS
L’Escola està distribuïda en dos edificis en funció dels nivells impartits.
PARVULARI: Edifici SANT JOAN
PRIMÀRIA: Edifici SALVADOR ESPRIU
● Aula d'informàtica a Primària i informàtica a totes les aules.
● Biblioteca: Disposem d’una biblioteca per promoure i estimular els hàbits de lectura i utilització
de les biblioteques. Tenim biblioteques d’aula a tots els nivells.
● Aula de música equipada: a Primària
● Gimnàs: A l’edifici de Salvador Espriu
● Pissarres digitals interactives a totes les aules de l’escola.
● Ordinadors portàtils per l’alumnat del Cicle Superior

PROJECTES DEL CENTRE
●

PROJECTE LINGÜÍSTIC: tractament que donem a l'aprenentatge de les llengües:
Català:

És la llengua de relació i d'aprenentatge a tots els nivells educatius.

Castellà:
 Angles:

●

S’imparteix com a assignatura a tots els nivells de Primària

És la llengua estrangera impartida al centre.

PROJECTE D’IMPULS I MILLORA DE L’ANGLÈS:
 Inici


de l’anglès a P-4

Erasmus + (del curs 2015-2016 al 2017-2018)
- SPRING CELEBRATION: basat en el medi ambient i el reciclatge.
- Països col·laboradors: Estònia, Eslovàquia, Portugal i Itàlia.



Metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera):
-Part dels tallers de plàstica de 5è.
-Part d’educació física de 5è i 6è.
-Part de Medi (Science) a 6è.

●

PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT: Adreçat a l’alumnat del CM i CS.
Les famílies paguen una quota de 40€ /curs pels llibres comunitaris

●

TRACTAMENT DE LES NOVES TECNOLOGIES:
 Projecte

●

Educat2.0 a primària.



Ús de plataformes digitals Weeras i Tiger Macmillan.



Ús de blocs.



Ús de Moodle i Drive.



Ús de memòries USB a partir de 4rt.

PROJECTE RÀDIO ESPRIU: Emissió d’un programa de ràdio setmanal per l’alumnat de 6è
amb la participació de l’alumnat de Primària.

●

PROJECTE D’AUDICIONS SETMANALS: entrem amb música, tant al matí com al migdia.

●

PROJECTE PADRINS DE LECTURA: Programa cooperatiu de lectura entre 6è i 1r.

●

PROJECTES ESMORZARS A L’AULA I DIA DE LA FRUITA: Tot l’alumnat esmorza a l’aula
utilitzant carmanyoles i embolcalls ecològics. Els dimecres tots els alumnes han de portar fruita
per esmorzar.

●

PROJECTE DIA SENSE PILOTA: El dimecres no es pot jugar a pilota al pati sinó a altres tipus
de jocs que els alumnes de 6è preparen per a la resta de l’alumnat de primària.

ACTIVITATS CULTURALS
- Plans d’actuació promoguts per l’Ajuntament.
- Sortides i Colònies.
- Jornades culturals.

- Concert de Nadal.
- Danses de final de curs.

MATERIAL ESCOLAR COMUNITARI
L’Escola estableix l’aportació per part de les famílies d’una quota de material escolar per adquirir

els materials comunitaris i ajudar a millorar el funcionament de l’escola.
L’import de l’aportació a la quota de materials del curs actual és de 120,00€.

SERVEIS COMPLEMENTARIS

(Funcionament i preus curs actual)

MENJADOR ESCOLAR:
El menjador escolar està organitzat pel Consell Escolar del Centre i gestionat per l’empresa
Scolarest, especialitzada en serveis de menjadors escolars.
Disposem de cuina pròpia on s’ elabora diàriament el menjar. L’alumnat d’Educació Infantil utilitza
el menjador de l’edifici del parvulari. El seu dinar l’elaborem diàriament a la cuina de l’escola i el
transportem en les adequades condicions. El preu mensual es fixa en funció dels dies lectius del
mes de setembre: 79,50€ i de juny 99,50. Els 8 mesos restants és de 123,50€
El tiquet esporàdic és de 6,80€.
Els preus es revisen cada curs en funció de l’IPC.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2015 – 2016
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

7:30-9:00 / 8:00-9:00
Acollida Matinal

SAM

SAM

SAM

SAM

SAM

INFANTIL
(16:30-18:00)

MULTI
ESPORTS

GAMES AND
SONGS

MULTI
ESPORTS

GAMES AND
SONGS

PRIMÀRIA
(16:30-18:00)

PATINATGE
ANGLÈS

PISCINA
ESPORTS
BALLS
MODERNS

PATINATGE
ANGLÈS

PISCINA
ESPORTS
BALLS
MODERNS

FÚTBOL

Les activitats extraescolars estan organitzades per l’AMPA i realitzades pel personal d’una
empresa especialitzada, que és qui les gestiona per encàrrec de l’AMPA.
Les activitats que es fan aquest curs són les proposades per les famílies a l’inici de curs i que
han tingut suficients alumnes.
L’oferta s’adequa a la demanda que es formula a l’inici de cada curs.
Els preus i els horaris de totes les activitats es revisaran abans de l'inici del proper curs.

FINALITATS EDUCATIVES DEL CENTRE
L'escola Salvador Espriu és una escola pública, catalana i innovadora que està en
permanent canvi adaptant-se any rere any a la societat que l'envolta.
Contribuïm al creixement personal dels nostres alumnes en el seu procés de socialització i
individualització, desenvolupant al màxim les seves capacitats i competències, esdevenint
així ciutadans responsables, compromesos, crítics i actius envers la societat.
A la nostra escola volem:
- Formar persones que siguin capaces d'adaptar-se als canvis i poder decidir en el seu futur.
Persones autònomes que puguin ser part activa de la societat canviant en la qual vivim, de
forma responsable.
- Ser un centre actiu, emprenedor, amb visió de futur, que pretén la millora constant del
rendiment acadèmic dels alumnes mitjançant l'ús habitual de les TAC, l'impuls de les
llengües estrangeres i la promoció de les habilitats socials i el treball cooperatiu per arribar
a ser un referent de qualitat educativa.
Montgat, febrer de 2016

