
MARÇ 2020  ESCOLA LLUÍS VIVES

 

Com ens definim? 
 
Som una escola públ ica depenent de l Depar tament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
Som una escola catalana, laica i aconfessional, oberta, participativa, 
coeducadora i inclusiva. Una escola de tothom i per a tothom. 
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DESCOBREIX EL 

NOSTRE PROJECTE

COM ENS DEFINIM? 
ESCOLA DE TOTHOM I 

PER A TOTHOM 

QUE ENS PROPOSEM? 
ESCOLA REFERENT I 

DE QUALITAT 

EQUIPAMENTS I SERVEIS 
DONEM RESPOSTA A LES 

TEVES NECESSITATS

Una escola 
inclusiva per al 

desenvolupament 
integral de l’alumne

LA NOSTRA ESCOLA
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Les nostres actuacions es recolzen en la transmissió i en 
la pràctica dels següents fonaments: 
• Integració en l’entorn. Participem, col·laborem i 

cooperem en tots els àmbits pedagògics, socials i 
culturals.  

• Escola inclusiva. Promovem el respecte envers la 
diferència.  

• Desenvolupament integral dels nostres alumnes des 
de les primeres edats. Fomentem la responsabilitat, 
l’autonomia, la solidaritat i la tolerància i l’adquisició 
d’esperit crític i creatiu davant de la vida.  

• Innovació. Busquem una millora constant amb nous 
projectes que s’adaptin als canvis continus de la 
societat per a aconseguir un nivell alt de qualitat de 
l’ensenyament.  

• Compromís amb la cultura, les tradicions, la llengua 
catalana i el respecte a la resta de llengües i cultures 
que conviuen al centre. 

 

Què ens proposem? 
Volem ser una escola referent i de qualitat amb 
professionals compromesos amb el desenvolupament 
del Projecte Educatiu de centre.  
Partim de la reflexió i el diàleg per consensuar la nostra 
línia pedagògica, així com la posada en marxa de nous 
projectes d’innovació. 
 
Volem que els protagonistes de la vida de l’escola 
siguin els infants. La nostra prioritat és l’escolta i el 
respecte als seus trets individualitzats amb l’objectiu 
d’aconseguir el màxim potencial de cadascú, mitjançant   
un ensenyament de qualitat. 
 
Ens volem diferenciar en: 
• El grau de participació, implicació i col·laboració de 
les famílies (tallers, actes festius, assemblees de 
de lega t s / des , g rups i n t e rac t i us , l e c tu ra en 
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Innovació i 
millora

Treballem pels nens i 
les nenes, per 

aconseguir el seu 
desenvolupament 

integral, compartint el 
procés educatiu amb 
les famílies i l’entorn. 

Mitjançant el treball en 
equip i de forma 

col·laborativa, fem 
èmfasi en la diversitat i 
el respecte, fomentant 

la responsabilitat.
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família…).Entenem que la participació democràtica i transparent en la gestió i en les 
actuacions són els fonaments sobre els que construïm el nostre Projecte. 
• L’aplicació de les tecnologies (ordinadors, PDIs, iPads…) a les aules com una eina 

motivadora. El present i el futur de l’educació no s’entenen sense l’ús de les 
Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC). La utilització de les TAC pot i 
ha d’incidir positivament, ha de servir per potenciar noves metodologies d’aula, per 
accedir a nous models d’ensenyament i d’aprenentatge més atractius i pedagògics i 
per adaptar-se als diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• El treball dels valors i de l’educació emocional. L’autoestima, l’autocontrol conductual 

i emocional i l’estil cognitiu positiu afavoreixen les relacions adients amb els altres. Per 
tant, l’alumnat esdevé més feliç i fa seus els valors de respecte, tolerància i 
honestedat. 

 
• Aprenentatges per competències. L’aplicació de coneixements (saber), d’habilitats 

(saber fer) i actituds (saber ser i saber estar) per resoldre problemes en contextos 
diferents, amb qualitat i eficàcia. 

 
• L’esforç en el treball. Un dels pilars fonamentals per a la formació integral dels 

alumnes, sempre mitjançant la motivació i el reconeixement per part de tota la 
comunitat educativa. 

 
• Foment de la cohesió social. L’escola la construïm entre tothom (infants, famílies i 

mestres). Aquest compartir és, en sí mateix, la gran riquesa i la força de la nostra 
escola i, sens dubte, el reflex de la societat actual. 

  
Treballem en equip, fomentem la creativitat i el compromís i compartim el procés 
educatiu amb les famílies i l’entorn. 
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Famílies 
Les famílies, de manera lliure i voluntària, s’organitzen en diferents comissions 
participatives dintre de l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) de l’escola. 
Contribueixen a la construcció del projecte comú de l’escola, fent aportacions, participant 
activament i gestionant diferents serveis de l'escola. També participen en el Consell 
Escolar del centre i en l’Assemblea de delegats/des de famílies amb reunions 
mensuals amb l’equip directiu. Així mateix, les famílies d’Infantil poden intercanviar 
opinions i informacions diàriament amb les mestres tutores i no tutores responsables de 
l’ensenyament dels seus fills/es. 
A més a l’escola treballem amb el “ClassDojo”, una plataforma gratuïta que ens permet 
penjar fotos, vídeos i comunicats per informar les famílies de tot el que fem diàriament i 
mantenir el contacte directe escola-família.  

Equipaments 
 

L’edifici de l’escola es va construir l’any 2007, una 
construcció moderna amb tres plantes i espais ben 
diferenciats per cicles.  
 
A la planta baixa hi ha dues ales. En una està 

Educació Infantil, amb pati propi i sortida i 
accés directe a la porta d’entrada. Dispos de 
diferents espais per atendre l’alumnat en petits 

grups i una sala gran per fer la psicomotricitat. A 
l’altra ala, estan els despatxos, la biblioteca, el 

menjador i un gran gimnàs. Tots aquests espais 
tenen accés directe al pati de l’escola, en el qual hi ha 
diferents ambients. 
 
 

A la primera planta hi ha un gran vestíbul que separa el cicle inicial de cicle mitjà. També 
trobem les aules de música, d’idiomes, l’aula d’educació especial, l’aula de plàstica i 
petites aules per a l’atenció individualitzada o en petit grup.  
Al segon pis estan les aules de cicle superior, l’aula d’informàtica i una altra aula per 
treballar en petit grups. 
 
Totes les aules de l’escola, inclosa la sala de mestres, biblioteca i gimnàs, compten amb 
les últimes novetats tecnològiques (PDI, ordinadors i iPads). 
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Serveis 
‣ Acollida Matinal:  

๏Mitja hora: 24€/mes 

๏Una hora: 39€/mes  

๏Una hora i quart: 45€/mes 

๏ (Opció servei esporàdic i esmorzar)  
‣ Menjador Escolar: 6.25€ (fix) i 6.65€ (dia esporàdic) 

‣ Activitats Extraescolars:  

๏Anglès (Empresa BeKith): 41,95€/mes (2 dies a la setmana) 

๏10€ per activitat un dia setmanal (més informació a la pàgina web) 

๏Jornades esportives i lúdiques 

๏Retard a la tarda: 3€/dia 

๏Casals i activitats lúdiques en períodes vacacionals (preu variable en funció del temps d’ús). 

Horari Escolar 
Mati: de 9 a 12.30 hores                                        Tarda: de 15 a 16.30 hores 

Quotes de material, sortides i colònies  
 

Infantil: 135 € 

Primària: 200 € 

Sortides 58 € 

Colònies entre 135/170 € (P5, segon, quart i sisè) 

Dades del centre 
Passeig del Ferrocarril, 266 

08860 Castelldefels 

Tel: 93 665 6353 / Fax: 93 665 71 91 

Pàgina web: http://www.escolalluisvives.cat 

Correu electrònic: a8015843@xtec.cat o info@escolalluisvives.cat
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*Quotes fraccionades en 2 pagaments al setembre i al juny

@escolalluisvives

Escola Lluis Vives

http://www.escolalluisvives.cat/
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