
ESCOLA COMTES DE TORREGROSSA

Sempre, 
les Escoles de Dalt



Creiem en nosaltres, en els altres, en allò
que fem individualment i col·lectiva. Som
una escola que batega amb els ritmes de
totho  

METODOLOGIA

batega amb els ritmes de 
tothom.

LA NOSTRA VISIÓ

A Primària combinem diferents metodologies de treball, a

l'hora que fem ús de llibres de text, per tal d'arribar a una base

sòlida del coneixement.

NECESSITEM SABER PER A SABER MÉS. 

La motivació activa la curiositat. 
La curiositat desvetlla la investigació. 
La investigació alimenta la descoberta. 
La descoberta desemboca en un saber que també es recolza en una base
clara de coneixement.

SABEM MÉS, EN CLAU DE COMPETÈNCIA. 



VALORS QUE ENS DEFINEIXEN

Res
pec

te

Tolerància

Empatia

Implicació

Re
sp

on
sa
bi
lit
at

Compromís

Diàleg

El compromís personal, l'esforç i la
dedicació són els valors transversals del
nostre model d'ensenyament-aprenentatge
a l'escola.

...SABEM QUI SOM I QUI VOLEM SER"           

"Som l'escola  arrelada  al poble...



per  espais  d 'aprenentatge

per  projectes ,

amb l letres  act ives ,

amb sensibi l i tats  plàst iques

matemàtiques reals  i  

c iències  palpables:

Trebal
lem...



Ens obrim a
l'experimentació

... En clau de competència des de cada

espai, des de cada àmbit, en cada

dimensió.

Coneixement, autonomia i iniciativa

personal.



HÀBITS  I  RUT INES

TREBALL  PER  ESPA IS  D 'APRENENTATGE

TALLERS

LLENGUATGE MUS ICAL

OBSERVACIÓ I  EXPER IMENTACIÓ

ANGLÈS  DES  D ' I3

PROJECTE  INTERD ISCIPL INAR I

COM TREBALLEM A 
EDUCACIÓ INFANTIL?

PROTAGONISTA DE  LA  SETMANA

L 'HORA DEL  CONTE

PS ICOMOTRIC ITAT  GRAN I  F INA

JOC S IMBÒL IC

TREBALL  DE  L LENGUA

INSTAL · LACIONS DE  DESCOBERTA:  

       podeu veure  e l  v ídeo!

ACTIVITATS



ESPAIS D'APRENENTATGE

Quins són?

ESPAI ARTÍSTIC

ESPAI DE MINIMONS

ESPAI DE MOTRICITAT FINA

ESPAI MATEMÀTIC

A les aules d'Educació Infantil trobem 6 espais d'aprenentatge:

ESPAI LINGÜÍSTIC

ESPAI DE JOC SIMBÒLIC

Els espais d’aprenentatge representen una organització de l'aula on l’infant es
converteix en el constructor del seu propi aprenentatge partint del joc, de la
investigació i de les relacions amb els companys, tot explorant amb llibertat segons
els seus interessos i motivacions.

El grup classe es divideix en 6 grups i cada grup troba un repte o proposta de treball
a cada espai. Són activitats obertes i flexibles, les quals permeten així assolir un dels
nostres principals reptes: personalitzar i individualitzar l’aprenentatge. 
Es tracta d’una metodologia activa que afavoreix l’autonomia i la creativitat dels
nens i nenes. 



ÚS DE LES NOVES
TECNOLOGIES A L'AULA

Assoliment de la competència digital basat
en l'aprenentatge interdisciplinar.

Utilització de...

TAULETES  D IG ITALS  I  ORDINADORS 

CANONS DE  PROJECCIÓ I  PD I

L L IBRES  D IG ITALS

TREBALL  CLASSROOM

ROBÒTICA

CÀMERES

PROJECTE  STEAM

    (v ideoconferènc ies ,  cor reu  e lect ròn ic . . )

    (Act iv i ta ts  in terd isc ip l inàr ies  de 
      Sc ience ,  Techno logy ,  Eng ineer ing ,
      A r t  and Mathemat ics)



ENGLISH PROJECT

Trebal l  de  la  l lengua anglesa des  d ' I3  f ins  a  6è .

Phys ica l  Educat ion  and psycomotor  act iv i ty  f rom I3
to  6th  grade .

P ro jectes  i  act iv i ta ts  en  l lengua anglesa .

Par t ic ipac ió  en  programes E rasmus+ i  co l · laborac ió
en pro jectes  comuns amb esco les  d 'a l t res  pa ïsos
europeus .

Par t ic ipac ió  en  e l  programa GEP (Grup exper imenta l
de P lu r i l ingü isme)

Engl i sh  Week .

Ar ts  and craf ts .



Educac
ió per

 a la

sosten
ibilitat

 integ
rada a

l

currícu
lum

CUIDEM LA NATURA
ALIMENTACIÓ SALUDABLE

SOM ESCOLA VERDA
Un compromís de consciència ecològica i
preservació del nostre medi ambient: escola
verda transversal, a tots nivells.

TENIM CURA DE L'ENTORN



SERVEIS EDUCATIUS
DE L'ESCOLA

EAP: Psicopedagoga
CREDA: Logopeda
Treballadora Social
TIS: Tècnica d'integració social

Educació Especial

Serveis educatius:

TEI: Tècnica d'Eduació infantil

Vetlladores

SERVEIS AMPA
Servei de menjador

Acollida matinal

Activitats extraescolars

Gestió de la venda de
llibres a l'inici de curs

Més informació

SIEI
Educadora social



Carrer escoles S/N
25180 Alcarràs - Lleida 

 973 784 327 - 638 809 156

 escola@comtesdetorregrossa.cat

Escola Comtes de Torregrossa

Junts fem escola!


