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# què fem a l’escola? 

# què fem a educació infantil? 

# què fem a educació primària? 

# comunitat d’aprenentatge 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació de sol·licituds: del 30 de març al 7 d’abril de 2016. Ambdós inclosos.  
 

Horari d’atenció:  
- dilluns de 9:00h a 11:00h i de 15:00h a 16:30h 
- dimarts i dijous de 9:00h a 12’30h i de 15:00h a 16:30h 

 

Documentació:  - DNI del pare i la mare (original i fotocòpia) 

   - LLIBRE DE FAMÍLIA (original i fotocòpia) 

   - TARGETA SANITÀRIA de l’alumne (original i fotocòpia) 

   - FULL D’EMPADRONAMENT  

   - IMPRÈS DE LA SOL·LICITUD 

   - DOCUMENTS JUSTIFICATIUS de qualsevol al·legació complementària 

 
 

Període de matrícula:  del 13 al 17 de juny de 2016 

Horari d’atenció:   entrevistes individuals amb cita prèvia 

Documentació:   - LLIBRE DE VACUNES (original i fotocòpia) 

    - 2 FOTOGRAFIES mida carnet 

    - DOCUMENTS DEL CENTRE  

# Preinscripcions 

B E N V I N G U T S   A   L A   C A N A L E T A !  
Teniu a les mans un petit resum de com treballem a l’escola i què implica que siguem una 

COMUNITAT D’APRENENTATGE.  

Durant les portes obertes podreu visitar el nostre centre seguint un recorregut marcat. 

Mentre seguiu l’itinerari podreu veure les diferents aules i espais de l’escola, així com part 

del material amb el que treballen els nostres alumnes i petites explicacions que us ajudaran 

a entendre la nostra manera de funcionar. 

Trobareu un mapa de l’escola a les últimes pàgines d’aquest llibret, perquè us aneu guiant a 

mesura que passegeu pel nostre centre. 

Per tal de què pugueu resoldre dubtes, farem un seguit d’ASSEMBLEES en les que podreu 

preguntar tot allò que vulgueu. Trobareu els horaris a l’inici del recorregut. 

# Jornada de portes obertes 

# Matrícula 



 

 
 

 

 

 

 

 ►Celebrem les festes 

FESTES TRADICIONALS: Castanyada, Festival de 

Nadal, Carnaval, la Mona, Sant Jordi. 

LES NOSTRES FESTES: Festa Major de Vila-seca, 

Festa de l’aigua, Graduació de P5 i Festival de Fi de 

Curs. 

►Sortides pedagògiques 

 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

P3 

SORTIDA DE TARDOR 
SORTIDA SEGONS 

PROJECTE 

Dia de Granja amb famílies 

P4 

COLÒNIES 

P5 

1r 

2n 

3r 

4t 

 

►Programa de Salut 
 
▪ Esmorzars saludables 

Per tal de fomentar uns hàbits alimentaris 
saludables, des de l’escola recomanem a les 
famílies uns esmorzars variats seguint aquest 
menú: 

 
 

▪ Pla de Consum de Fruita. Consisteix en el 

subministrament  gratuït  de  fruita  i  verdura  als 
alumnes per part del Departament d’Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
 
 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

LÀCTIC FRUITA ENTREPÀ FRUITA LLIURE 

 ►Tenim cura de l’entorn 
 
 
▪ Apliquem la regla de “les 3 R”. 

*Reciclem. A cada classe hi ha papereres de 
colors per reciclar envasos, paper i rebuig. 
*Reutilitzem. Netegem i classifiquem aquell 
material que podem fer servir després per fer 
manualitats, tallers... 
*Reduïm. Promocionem l’ús de la carmanyola per 
evitar la producció de deixalles com alumini, 
bosses, papers... 
 
 

▪ Activitats LIMÒNIUM. Promocionades i 

subvencionades per l’Ajuntament, tots els cursos 
realitzen alguna activitat sobre aspectes 
mediambientals: reciclar, reutilitzar i reduir; recollir els 
excrements de les mascotes, funcionament de la 
deixalleria mòbil... 

 
 
▪ Programa de Reutilització de llibres. Gràcies a la 

subvenció de l’Ajuntament de Vila-seca l’escola pot 
comprar llibres d’utilització comuna i evitar el consum 
desmesurat de llibres 

# Què fem a l’escola? 



 

 

 

 

  

 

TREBALL PER RACONS   
 
La nostra metodologia de treball dins de l’aula és el 
treball per racons. En aquesta metodologia els alumnes 
treballen en petits grups heterogenis, així aconseguim 
incentivar l’aprenentatge individualitzat i significatiu.  
 
Oferim diferents espais, de manera globalitzada, per 
desenvolupar l’autonomia, la identitat personal i la 
confiança d’un mateix, a través de 7 racons: 
 

►RACÓ DE LLENGUATGE VERBAL: l’entorn 

és ple de lletra impresa, els nens i les nenes tenen 
interès i curiositat per descobrir per què serveix i com 
funciona. Les mestres aprofiten aquestes ganes 
d’aprendre per acostar-los al món del llenguatge escrit: 
contes, cartells, revistes, publicitat... 
 

►RACÓ DEL LLENGUATGE MATEMÀTIC: 

coneixem i interpretem l’entorn a través de les 
matemàtiques: quantificant, mesurant, fent prediccions, 
comprovant...oferint als infants materials diversos que 
els apropin a la realitat. 
 

►RACÓ DEL JOC SIMBÒLIC: fem ús de la 

fantasia, la improvisació i la creativitat a través de 
diferents propostes: cuineta, metges, animals, 
construccions, disfresses... 
 

►RACÓ DEL LLENGUATGE PLÀSTIC: 

Experimentar amb diferents tècniques plàstiques com el 
dibuix, la pintura, el collage, l’estampació..., tot 
exercitant destreses manuals i potenciant la creativitat. 
 

►RACÓ DE DESCOBERTA DE L’ENTORN: 

Aquest racó n’ inclou 2: RACÓ NATURALISTA 
                                    RACÓ D’EXPERIMENTACIÓ 
  

A través de l’exploració i manipulació, els infants 
observen i identifiquen diferents elements de l’entorn 
natural: plantes, insectes, aigua, sorra, petxines, pals, 
pedres...amb diferents eines: lupes, pinces, balances...i 
després ho recullen en un full de treball. 
 

►RACÓ DE TREBALL: Espai que ens serveix per 

fer un acompanyament més individualitzat, per una 
observació directa del nivell d’aprenentatge, per realitzar 
tasques del projecte, per resoldre situacions 
emocionals..., en resum, per dur a terme activitats que 
requereixen una atenció més directa per part de l’adult. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entorn és ple de lletra 
impresa, els nens i nenes tenen 
interès i curiositat per descobrir 
perquè serveix i com funciona. 

# Educació Infantil 

P3   P4   P5 

RACÓ D’EXPERIMENTACIÓ 

RACÓ NATURALISTA 

RACÓ DEL JOC SIMBÒLIC 



 

 

 

  

Altres activitats que també realitzen els nostres alumnes 
i que complementen el treball per racons són les 
següents: 
 

►ANGLÈS:                       L’anglès a infantil  té com 

a objectiu principal la sensibilització dels alumnes cap 
aquesta llengua d’una manera lúdica i motivadora 
mitjançant contes, cançons i jocs. 
 

►MÚSICA:                 A través de les cançons, 

danses i audicions, l’infant és capaç de distingir i 
experimentar amb les diferents qualitats del so: altura 
(agut i greu), intensitat (fort, mig fort i fluix), durada (llarg 
i curt)i timbre (instruments). 
 

►PSICOMOTRICITAT:                           Es promou 

el joc com a activitat natural de l’infant, per tal que integri 
espontàniament l’acció amb les emocions i el 
pensament, afavorint el seu desenvolupament personal i 
social. 
 

►EDUCACIÓ PLÀSTICA:                 A part del 

racó de plàstica també tenen reservada una hora 
setmanal que es dedica a fer activitats basades en 
diferents autors i tècniques que permeten als infants 
adquirir les eines bàsiques necessàries per expressar-se 
i comunicar-se; potenciant la imaginació i la creativitat. 
 

►GRUPS INTERACTIUS:            Reforcem 

continguts de totes les àrees en grups petits i 
heterogenis. Cada grup està dinamitzat per un voluntari 
que procura que tothom participi i que l’activitat es 
desenvolupi correctament. El mestre programa i 
supervisa les activitats i el funcionament de les sessions. 

 

►TALLERS INTERNIVELL:                     En 

grups internivells realitzem tallers que impliquen 
l’observació, la manipulació i l’experimentació, 
presentant activitats atractives que facin raonar, 
anticipar conseqüències, manipular, modelar...; iniciant 
als infants en l’aplicació, entre d’altres, del mètode 
científic. 
 

►PROTAGONISTA DE LA SETMANA: 
  

▪ Qui sóc?         Les famílies ens ajuden a conèixer 
millor als nostres companys i companyes i el seu entorn 
més proper. 
▪ Els oficis      Novament les famílies ens ajuden a 
l’aula. En aquest cas, a descobrir els seus oficis, així 
com a saber què volen ser de grans els nostres 
alumnes.  
▪ Contes en família         Cada alumne prepara un conte 
amb la seva família amb l’objectiu d’explicar-lo a classe: 
llegint, representant, fent titelles, ombres xineses... 

 

 ►TREBALL PER PROJECTES:___________            
Investiguem de forma conjunta sobre un tema triat pels 
alumnes partint de la seva curiositat i inquietuds. 
Aconseguirem informació a partir de les preguntes 
inicials, formulades per ells mateixos, a mesura que les 
anem resolent. 

 
►HORA DEL CONTE:        Els alumnes aprenen i 

escolten els contes clàssics populars (“la caputxeta 
vermella”, “les set cabretes”, “la rínxols d’or”....)   
 

►TERTÚLIES LITERÀRIES DIALÒGIQUES: 
 

                Amb la guia de la mestra els alumnes 
reflexionen i aprofundeixen sobre temes universals a 
través d’obres de la literatura clàssica (“David i Goliat” i 
“El cavall de Troia” a P4; “El vol d’Ícar” i “Orfeu i 
Eurídice” a P5). 
 

►TREBALL DE LES EMOCIONS:        treballem 

les emocions i els sentiments amb el monstre de colors i 
els contes que ens porta. 
 

►HABILITATS DEL PENSAMENT: 
 

                          Treballem a partir dels jocs, de l’art i 
dels contes diferents habilitats del pensament com: 
seleccionar, investigar, raonar... 
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PLÀSTICA 

PSICOMOTRICITAT 



Es tracta que els alumnes 
puguin utilitzar normalment 

i de manera correcta el 
català i el castellà 

 

 

 

 

 

►Àmbit de llengües 
 
La idea principal és que els alumnes puguin utilitzar 
normalment i de manera correcta el català i el castellà, i 
puguin comprendre i emetre missatges orals i escrits 
senzills en anglès. 
 
El treball de totes les llengües s’organitzaran en tres 
dimensions: 
 
▪ la comunicativa: basada en continguts que treballen 
sobre parlar i conversar, escoltar i comprendre, llegir i 
comprendre, escriure, i el coneixement del funcionament 
de la llengua. 
▪ la literària: els continguts treballats tracten sobre el 
gust per la lectura i la comprensió dels textos o obres 
llegits, l’ús de la biblioteca, l’escriptura de textos 
narratius i poètics... 
▪ la plurilingüe i intercultural: planteja continguts 
relacionats amb els usos socials en contextos 
multilingües, el coneixement i respecte cap a altres 
llengües, la comparació de les diferents llengües que es 
troben en l’entorn més proper... 
 
A banda de les activitats pròpies de les classes de 
Català, Castellà i Anglès, també treballem: 
 
▪ Grups interactius: Reforcem continguts de llengua 
treballant de manera cooperativa, en grups petits i 
heterogenis. Cada grup està dinamitzat per un voluntari 
que procura que tothom participi i que l’activitat es 
desenvolupi correctament. 
 
El mestre programa i supervisa les activitats i el 
funcionament de les sessions. 
Es treballen continguts sobre: vocabulari, ortografia, 
gramàtica, tipologies textuals, comprensió lectora, 
agilitat lectora, expressió escrita i comprensió oral. 
 
▪ Tertúlies literàries dialògiques: Amb el mestre/a com 
a moderador, els alumnes llegeixen, reflexionen i 
aprofundeixen sobre temes universals a través d’obres 
de la literatura clàssica (Les aventures de Tom Sawyer, 
La vuelta al mundo en 80 días, Tirant lo Blanc, La isla 
del tesoro ...) 
 
▪ Llengua estrangera: Anglès. A l’etapa de l’educació 
primària continuem la sensibilització cap a la llengua 
anglesa. Ho fem a partir de contes i cançons que ens 
ajuden a interioritzar paraules, expressions i  sons. 
També aprenem a valorar la llengua com una eina de 
comunicació i a respectar altres cultures.  A partir de 
cicle mitjà treballem continguts no lingüístics en anglès 
(medi natural, social, educació artística...) per tal de fer 
alumnes competents en aquesta llengua. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Educació Primària 

TERTÚLIES LITERÀRIES 

GRUPS INTERACTIUS 

CAROLING (activitat de Nadal d’Anglès) 



 

 

 

►Coneixement del medi natural, 
social i cultural. 
 
A partir de les activitats proposades, els alumnes 
aprenen a valorar i estimar l’entorn; avançant en els 
seus coneixements sobre el medi i la seva conservació; 
el món dels éssers vius; les persones i la salut; 
persones, cultures i societats; canvis i continuïtat en el 
temps; matèria i energia; i entorn, tecnologia i societat. 
Algunes de les activitats a destacar són: 
 
▪ Projectes: partint d’un projecte d’aprenentatge 
consensuat entre els alumnes d’una mateixa classe, els 
nens i nenes aprenen a: decidir de forma democràtica, 
treballar de forma cooperativa, cercar i gestionar 
informació provinent de diverses fonts i  suports; emprar 
els llenguatges adients (oral, escrit, visual, corporal, 
matemàtic o digital) per la comunicació de les 
informacions i els coneixements realitzats; a ser 
conscients dels aprenentatges adquirits i a avançar en el 
desenvolupament del pensament propi.  
 
▪ Tallers de Ciències: en grups internivells realitzem 
tallers que impliquen l’observació, la manipulació i 
l’experimentació, així com l’extracció de conclusions de 
fets i fenòmens senzills. Apliquem el mètode científic a 
les nostres investigacions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Centres d’interès: Aquells continguts de medi natural i 
social que no han quedat coberts amb els projectes i els 
tallers de ciències s’organitzen en centres d’interès. 
Es presenten a l’alumnat a partir de l’experimentació i 
amb activitats vivencials i significatives, intentant 
apropar-los al seu entorn.  

 ►Matemàtiques 
 
Els infants s’inicien en la resolució de problemes que 
requereixen la realització d’operacions elementals de 
càlcul, coneixements geomètrics i estimacions. Han de 
ser capaços d’aplicar els coneixements adquirits a les 
situacions de la vida quotidiana. Els continguts a 
treballar són: numeració i càlcul; relacions i canvi; espai i 
forma; mesura; i estadística i atzar. 
 
▪ Toquem les matemàtiques: les activitats que es 
plantegen tenen un caire manipulatiu, la intenció és que 
entenguin bé els conceptes abans d’aplicar-los de 
manera abstracta: unitats, desenes, centenes...; suma, 
resta, multiplicació i divisió; geometria... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►Educació artística 
 
Els continguts d’aquesta àrea s’organitzen al voltant 
d’explorar i percebre i d’interpretar i crear. 
 
▪ Plàstica: es treballen diferents tècniques plàstiques, 
fent èmfasis en les diferents eines i materials possibles, 
potenciant la creativitat i l’expressió plàstica. 
 
▪ Música: Els alumnes aprenen les qualitats del so: 
escala musical (altura),intensitat (fort, mig fort i fluix), 
ritme (durada) i timbre (instruments). Participem a la 
cantata de Sant Jordi del PEE. A partir de 3r comencem 
a treballar la flauta dolça. 
 
 

►Educació Física 
Les sessions les dividim en 3 parts: un escalfament, 
amb l’objectiu de preparar el cos per l’activitat física 
posterior, que sempre segueix la mateixa pauta: carrera-
moviment articular-salt-coordinació-lateralitat. 
La segona part és l’activitat principal en la que es 
realitzen jocs i tasques motrius planificades per assolir 
els objectius del currículum.  
I finalment, els últims 15 minuts, es duu a terme la 
tornada a la calma on, per relaxar-nos, fem exercicis de 
ioga i massatges per parelles.  
 



 

 

 

 

 

►Què és el projecte “Comunitats 
d’Aprenentatge”? 
És un projecte educatiu basat en les aportacions 
internacionals més rellevants a nivell teòric i 
científic, les quals destaquen dos elements clau en 
l’aprenentatge: 
 

▪ Potenciar les interaccions i participació de tota la 

comunitat en el centre educatiu, i  
 

▪ Aplicar un conjunt d’Actuacions Educatives d’Èxit 

que s’ha demostrat científicament que milloren el 
rendiment educatiu (definides en el projecte 
europeu INCLUD-ED). 
 

Actuacions Educatives d’Èxit a La Canaleta: 

1. Grups interactius 

2. Tertúlies literàries dialògiques  

3. Formació de familiars 

4. Participació educativa de la comunitat 

(comissions mixtes) 

5. Model dialògic de prevenció i resolució de 

conflictes 

6. Formació dialògica del professorat 

7. Extensió del temps d’aprenentatge 

 
 

►Com funciona la nostra Comunitat 
d’Aprenentatge? 
 

El dia 27 de juny del 2013 La Canaleta es va 

constituir com a Comunitat d’Aprenentatge per 

decisió de mestres i comunitat. El següent pas va 

ser la Festa dels Somnis on tothom va poder 

somiar l’escola que volia pels seus fills i filles. 

Aquests somnis s’han anat convertint i es 

convertiran en petits projectes que les comissions 

mixtes van tirant endavant mica en mica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

►Què són les comissions mixtes? 
Són un espai de trobada on es proposen, debaten i 

es voten diverses actuacions relacionades amb 

cadascuna de les comissions. Quan una proposta 

és acceptada per tots els membres reunits, es 

passa a la comissió gestora on es prioritzen les 

inversions i/o actuacions necessàries. 

Aquestes comissions són una extensió de les 

tasques de l’AFA de l’escola, i estan formades per 

familiars i mestres voluntaris que vulguin i puguin 

venir a participar. 

La distribució és la següent: 
 
 
 

 

 
 

# Comunitat d’Aprenentatge 

 
 
 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Canaleta es va constituir 
com a Comunitat 

d’Aprenentatge el 27 de 
juny de 2013 



 

 

 

 

►Quines comissions tenim i què fa 

cada comissió? 
 

▪ Comissió GESTORA: Coordinar les diferents 

actuacions i prendre algunes decisions sobre el dia 
a dia de l'escola.  

 
 

▪ Comissió de CONVIVÈNCIA: Potenciar actituds 

de respecte i solidaritat, proposar activitats de 

convivència, detectar conflictes i buscar resoldre’ls, 

fomentar el sentiment de grup a tota la comunitat, 

participar en l’organització de les festes,... 

 
 

▪ Comissió PEDAGÒGICA: Potenciar la creació i 

ús de la biblioteca escolar, l’aula de ciències, els 

espais educatius al pati, crear i produir material 

d’aula... 

 
 

▪ Comissió d’ INFRAESTRUCTURES: Construir o 

comprar els materials que es creguin necessaris 

per la millora de les instal·lacions escolars. 

 
 

▪ Comissió TIC: Oferir mecanismes de 

comunicació eficaços per tota la comunitat. 

 
 

▪ Comissió de VOLUNTARIS: Buscar voluntariat 

fora de l’entorn educatiu i familiar de l’escola i 

presentar el nostre projecte en l’entorn proper. 

 
 

▪ Comissió de FORMACIÓ D’ADULTS: Buscar i 

oferir la formació que les famílies necessitin. 

 
 

▪ Comissió d’EXTRAESCOLARS: Oferir un servei 

de qualitat en les activitats extraescolars. 

 
 

▪ Comissió de MENJADOR: Potenciar, organitzar 

i coordinar un servei de cuina i menjador de 
qualitat. 
 

 

 ►Quins avantatges té la Comunitat 
d’Aprenentatge? 
Hi ha diversos estudis que han demostrat que les 
Comunitat d’Aprenentatge tenen molts avantatges: 
 

▪Per a l’escola:  

- Desenvolupament d’un model innovador i dinàmic 
- Major implicació de les famílies en el projecte 
educatiu 
- Enfortiment de la relació família - escola  

▪Per a les famílies: 

- Participació activa en l’educació dels seus fills 
- Millor coneixement del procés d’aprenentatge 
   (què fan i com aprenen els nostres fills?) 
- Afavoriment de la relació entre famílies 

▪Per als alumnes:  

- Major rendiment escolar 
- Millora de la convivència 
- Reducció del fracàs escolar, en gaudir d’una 
major participació 
 
 

►Com es pot participar dins la 
Comunitat d’Aprenentatge? 
Com a pares es pot participar fent-se soci de la 
Comunitat. (La participació com a soci i/o voluntari 
de la Comunitat no és obligatòria) 
 
Això implica el pagament d’una quota a l’AFA que 
dóna accés a diferents serveis: 
 
● Serveis per als alumnes: acollides al matí, 
migdia i tarda; servei de menjador; préstecs de la 
biblioteca del centre. 
 
● Activitats per als alumnes: esportives; idiomes; 
arts escèniques; culturals i intel·lectuals. 
 
● Activitats per a les famílies: formació d’adults; 
excursions i sortides culturals. 
 
 

gestora@lacanaleta.cat 

convivencia@lacanaleta.cat 

pedagogica@lacanaleta.cat 

infraestructures@lacanaleta.cat 

voluntaris@lacanaleta.cat 

tic@lacanaleta.cat 

extraescolars@lacanaleta.cat 

menjador@lacanaleta.cat 

formacio_adults@lacanaleta.cat 
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mailto:convivencia@lacanaleta.cat
mailto:pedagogica@lacanaleta.cat
mailto:infraestructures@lacanaleta.cat
mailto:voluntaris@lacanaleta.cat
mailto:tic@lacanaleta.cat
mailto:extraescolars@lacanaleta.cat
mailto:menjador@lacanaleta.cat
mailto:formacio_adults@lacanaleta.cat


 

 

 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El fet que l’escola sigui Comunitat d’Aprenentatge, crec, és un 

puntal important perquè les famílies puguem entrar dins l’escola 

i participar conjuntament de l’educació dels nostres fills. 
Mare de P3 i 2n 

 

 

La Canaleta és una escola molt propera, on les famílies poden 

involucrar-se en la comunitat educativa. 
Mare de 2n i 4t 

 

 

M’agrada molt aquesta escola per la integració entre els nens. 
 

Mare de 4t 

 

 

M’agrada l’escola per ser Comunitat, les mestres i la metodologia 

que fan servir. Una molt bona qualitat de l’ensenyament. 
 

Mare de P3 

 

He escollit aquesta escola perquè posa especial accent en formar 

millors éssers humans, amb la ment oberta i la capacitat i les eines 

per resoldre-ho tot. Els nens i els pares ho sentim així i en som 

conscients  cada dia. 
 

Mare de P4 

 

Participar a l’escola és una experiència molt enriquidora tant pels 

pares com pels nens, ja que veuen que t’interesses pel que es fa al 

centre.   
 

Mare de P5 

 

Participar a grups interactius em serveix per veure un sol problema 

des de 24 punts de vista diferents. Cada nen és un món i no tots els 

dies reaccionen de la mateixa manera. Aprenc a tenir més paciència i 

a saber explicar una mateixa cosa de diferent forma.    
 

Pare de P4 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per nosaltres és molt important la comunicació que hi ha entre 

professors i pares.  Mare de 1r 

 
 

 

M’agrada veure la cara de felicitat que fiquen els meus fills quan 

em veuen per l’escola col·laborant. Mare de P5 i 3r 

 
 

 

 

A la Canaleta apropem la realitat als nostres alumnes d’una manera 

lúdica i vivencial. Sentir que els nens estan motivats i amb ganes 

d’aprendre fa que la nostra feina es vegi recompensada. Mestra de Primària 

 
 

 

 

A l’escola la Canaleta som una escola que, al ser nova, ens hem anat fent 

tots al mateix temps i hem après dels nostres propis errors. Els mestres 

són molt treballadors i això es reflexa en les ganes que hi posen. 
P.A.S. 

 

 

La Canaleta, una comunitat per créixer, somiar i gaudir tots junts. 
Mestra d’Infantil 

 
 

 Fer grups interactius és una bona experiència i recomanable. Els 

nens treballen en grups i es pot fer un treball més individualitzat. 

Estic a grups de P5 i els nens tenen molt interès per aprendre. Al 

meu grup de llengua estem treballant la lectura de frases 

individualment i veus com els nens cada setmana llegeixen millor i 

estan molt satisfets de com ho fan. Mare de 2n i 4t 
  

 

  

Formar part de l’equip de La Canaleta és aprendre, investigar, treballar, 

descobrir, créixer... i tot sempre amb un gran somriure i molta il·lusió. 
Mestra especialista 

 
 

 

Teachers at La Canaleta school work very hard every day to improve, 

create and find the best for our children to be happy and learn. 
English teacher 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L L E G E N D A 
 Punt d’entrada i acol l ida/rebuda  

 
 In ic i del recorregut 

 Fi del recorregut 

 
 Educació infanti l  

 Educació primària. Cicle in ic ia l  

 Educació primària. Cicle mitjà  

 Educació primària. Cicle superior  

 Altres aules i espais  

 
 

 Assemblees de dubtes (sala de mestres) 
 

10:00 
11:40 
16:00 

 



 

9 7 7  7 8  3 5  6 5    
6 2 7  5 4 2  6 9 9  
 

e s c o l a @ l a c a n a l e t a . c a t    
e 3 0 1 1 4 9 2 @ x t e c . c a t   
 
w w w . l a c a n a l e t a . c a t   

 
 

mailto:escola@lacanaleta.cat
mailto:e3011492@xtec.cat
http://www.lacanaleta.cat/

