Organització de l’etapa




La primària està formada per dos tricicles.
Primer tricicle (Tri1) que correspon a 1r ,2n i
3r i segon tricicle (Tri2) 4t , 5é i 6é de
primària.
Cadascuna de les classes de primària estan
formades per xiquets/es de 6, 7 i 8 anys
barrejats en el Tri1; i de 9, 10 i 11 anys en el
Tri2 .

L’escola comença a les 9, però els xiquets i xiquetes poden
arribar a partir de les 8 del matí per a aquelles famílies que
ho necessiten. En la porta hi ha un adult cuidant de les
entrades i eixides.

El matí finalitza a les 13:00. És l’hora de dinar si dinen
en l’escola, o l’hora d’arreplegar-los si se’n van a
dinar a casa.
L’horari de vesprada comença a les 15:00 per
continuar amb les activitats fins a les 16:10 per al
Tri1 que berena i a les 16:25 hores per al Tri2, i
comencen a preparar-se per a anar-se’n a casa. Hi ha
un adult en la porta de 16:30 a 17:00, hora que
finalitza l’arreplegada dels xiquets i xiquetes.
A les 16:45 comencen les activitats extraescolars.

Dinar, esmorzar, berenar…



A més del menú general, hi ha menú vegetarià. També es tenen en compte els
diferents tipus d’al·lèrgies. Tot el dinar es prepara en l’escola.
Si algun xiquet o xiqueta vol esmorzar de l'escola, ho demana al matí i al final de mes
es passa un rebut amb els esmorzars que ha demanat.

Els jardins
Tenim dos temps de jardí (temps lliure).
Un a l’hora d’esmorzar d’11:00 a 11:30 i un altre per
a dinar de 13:00 a 15:00, que es reprenen les classes
de la vesprada.

Comunicació amb les famílies
La comunicació és directa i fluïda des del primer dia.
Contacte directe a l’entrada i eixida de l’escola, reunions de
classe i individuals, correu electrònic, Web, plataforma de
l’escola Clickedu, Kikiriki…

Organització d’activitats al llarg de la setmana.
9:00-9:30 Sofà
9:30-11:00 Classe (amb els tutors/es o especialistes)
11:00-11:30 Jardí
11:30-13:00 Ambients de llibre circulació/ Classe
13:00-15:00 Dinar/ jardí
15:00-16:30 Taller/Projecte/Classe (Tri 1 els divendres per la
vesprada ix d’excursió)

Metodologia
Responsabilitats d’aula: A través
de les responsabilitats de classe, els
xiquets i xiquetes s’impliquen i
desenvolupen
capacitats i destreses
Parking
bàsiques. Motivats, desenvolupen la seua
capacitat de ser responsables de forma
autònoma. Reparteixen els esmorzars, fan
de cambrers, organitzen el calendari, el
registre d’absències, etc.

Diferents formes d’agrupació:





Grup classe: grup amb edats
barrejades.
Desdoblament.
Ambients de llibre circulació.
Tallers...

Treball per projectes: Projectes
familiars i projecte artístic d’escola.

Eixides i Excursions: Les eixides fora de
l’escola proporcionen a les xiquetes i xiquets
oportunitats d’aprenentatge i de socialització riques i
diferents:

Tallers: Activitats manipulatives i




lúdiques al voltant d’aquets continguts,
on participen les famílies.



Ambients de lliure circulació:
Són espais d’aprenentatge que donen
resposta als interessos i necessitats dels
xiquets/es, on ells són els protagonistes i
construeixen el seu propi aprenentatge.
Els ambients respecten el ritme de
cadascun, fomenten la curiositat i els
acosta a l’autonomia i la responsabilitat.
Ambients Tri1: Bla bla (Lingüístic ), Cien
(Naturals i Socials), Primates (Lògica
Matemàtica), Artístic (Plàstica), Música
(Música), Biblioteca (Foment de lectura).

Dues eixides de dos nits (octubre i juny).
Excursions per l’entorn (Tri1 una vesprada a
la setmana).
Al finalitzar el Tri2 hi ha un intercanvi a una
escola catalana.

Educació emocional: Es treballa de forma
transversal.

Participació dels alumnes:
Els alumnes participen de la vida de l’escola de forma
activa. Cada etapa té el seu òrgan de participació. En
primària és el Consell d’Ancians, que es reunís una
vegada al mes per a organitzar esdeveniments o
tractar temes al voltant de la convivència.
Els majors de l’etapa formen part de la comissió de
convivència.

