
MITJANS



TALLERS D’ART
L’objectiu dels tallers és educar en la pràctica de l’art com un 
llenguatge d’expressió personal, a partir de treballs pràctics i vivencials 
on els infants coneixeran i investigaran materials dels diferents àmbits 
artístics: pintura, escultura, dibuix, … Treballaran les ganes d’expressar i 
dir coses, les actituds d’observar la realitat i el món de l’art.



 Jocs de teatre
Mitjançant el joc teatral ajudam al 
nostre alumnat a desenvolupar 
l’expressió verbal i corporal, a 
augmentar l’autoestima i la 
seguretat en un mateix, a potenciar 
el coneixement i control de les 
emocions, a estimular la imaginació 
i la espontaneïtat. 
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BIBLIOTECA
Oberta en horari lectiu és un 
espai de recursos, tant per 
alumnes com per a professors. És 
una eina que contribueix a 
l’adquisició de l’hàbit lector, el 
gust per a la lectura, la 
competència informacional i 
l’adquisició d’aprenentatges 
autònoms.
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 CONFERÈNCIES

Activitat d’expressió oral que es duu  a terme per a 
que es comparteixin amb els seus companys els 
propis interessos, allò que han investigat o après 
sobre un tema de lliure elecció.

És també una oportunitat per a compartir amb la 
família una activitat de conversa, recerca, preparació 
i d’acompanyament en l’exposició oral.



  INFORMÀTICA
A la nostra comunitat iniciam les sessions d’informàtica amb 
l’objectiu de fomentar la competència digital dels infants.
L’ús de la tecnologia és una eina més que ens permet descobrir i  
accedir a nova informació, processar-la i transformar-la en 
coneixement,  afavorint el seu procés d’aprenentatge i el seu 
esperit crític.



COLÒNIES
A les colònies,  l’alumnat pot conèixer 
un espai natural diferent i gaudir 
d’activitats d’aprenentatge i oci fora 
de l’entorn habitual.

Afavorir les relacions entre el grup, 
respectant  les normes de convivència 
i adquirir hàbits d’organització  i 
autonomia. 

També treballam els hàbits de 
conservació i respecte de la natura. 
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GRANS



Tallers d’art
Els tallers d’art a la comunitat dels grans estan pensats fonamentalment 
per impulsar la creativitat dels infants de la nostra escola. Són vists com 
una manera d'expressar i canalitzar sentiments, pensament i emocions. 
Un espai on els infants poden exterioritzar la seva visió del mon a través 
de l’art. 

Es treballen de manera intracomunitaria, formats per grups d’uns 12 
alumnes mesclats dels tres nivells. Amb les activitats d’art proposades es 
treballen diferents tècniques  artístiques (puntillisme, modelatge, 
imatge,…). Els grups gaudeixen de cada activitat quinzenalment per 
després canviar de taller. D’aquesta manera que poden gaudir de tots els 
tallers treballant les diferents tècniques artístiques proposades.



TIC
A la nostra comunitat, amb la finalitat 
de fomentar la competència digital dels 
infants i aprendre a utilitzar les eines 
Google a través del seu correu de 
centre, l’alumnat de 4t de primària 
assisteixen a l’aula d’informàtica un pic 
quinzenalment, mentre que l’alumnat 
de 5è i 6è compten amb els 
CHROMEBOOK de centre que utilitzen 
diàriament a les seves aules. 



BIBLIOTECA
SA PETROLERA
Trimestralment es fa una visita a la biblioteca 
de barri, a l’històric edifici de Sa Petrolera, on 
també coexisteix L’Aula de la Mar. Aquí els 
infants coneixen i gaudeixen dels llibres de 
lectura i aprofiten per investigar sobre els 
projectes que s’estan duent a terme a les 
aules.

D’AULA
Comptam amb un servei de préstec de llibres 
disponibles a la biblioteca del mateix centre.
També realitzam activitats de lectura dins 
l’aula.



Bicicletada

Cada any es fa una 
bicicletada on participa 
tot el centre. 
La comunitat dels grans 
anam des de l’escola 
fins Es Carnatge.



Viatge  d’estudis
En acabar l’etapa de primària els alumnes de 
sisè realitzen un viatge d’estudis on podrán 
gauidir d’activitats d’aventura i enriquiment 
cultural. Serà una experiencia plena 
d’oportunitats per aprendre, divertir-se i 
acomiadar-se dels seus companys i mestres.

Al llarg del curs es realitzen tota una sèrie 
d’activitats per recaptar fons, tómboles, venda 
de coques, mercadets solidaris… d’aquesta 
manera els alumnes s’impliquen en 
l’organització d’aquesta aventura. 


