Escola Les Fonts
(Gelida)
Benvinguts a l'escola!
Som una escola situada a Gelida, a l'Alt
Penedès. Tenim dues línies a Infantil i a
Primària, i utilitzem una metodologia activa i
centrada en l'alumne. Utilitzem l'aprenentatge
manipulatiu, els Tallers, els Racons, el treball
per Tipologies textuals i altres eines per
ajudar els alumnes a aprendre a aprendre.
- Comunicació amb les famílies: ens podreu
conèixer més a través de la nostra pàgina
web, i l'Instagram.
- Acollida, Menjador i Extraescolars:
L'AMPA ofereix servei d'acollida (de 7:30 a
9:00 i de 16:30 a 18:30h), servei de
menjador amb cuina central i extraescolars
de robòtica, anglès, gimnàstica artística,
futbol sala, teatre, patinatge, iniciació musical,
dansa, taller creatiu i Aloha (aritmètica
mental).

Horari :
- de 9:00 a 12:30
- de 15:00 a 16:30

Quins projectes i activitats
tenim en marxa?
Psicomotricitat en anglès a Ed. Infantil
Projecte d'Eduació Emocional a Ed. Infantil
Tallers d'Arts plàstiques a Infantil i C. Inicial
Joc simbòlic a Infantil i C. Inicial
Padrins de lectura a P5 i 6è
Tallers d'estratègies lectores a C. Mitjà i
C. Superior
Sessions d'Speaking a 6è
Sessions de piscina dins l'àrea d'Ed. Física
Pissarres digitals de P5 a 6è
Introducció a la Robòtica amb Beebots i
Probots
Projecte anual del nom de la classe
Cada curs coneixem 1 o més pintors
Festes: Castanyada, Nadal, Carnaval,
Setmana Cultural per Sant Jordi i
Festa de fi de curs.

Escola Les Fonts
C/ Enric Prat de la Riba 9
08790 Gelida
Telf: 93 779 33 34
Email: info@escolalesfontsgelida.cat
www.escolalesfontsgelida.cat
@escolalesfontsgelida

Una escola activa i constructivista
La nostra escola és una escola ACTIVA i
CONSTRUCTIVISTA, que potencia en els
alumnes una actitud curiosa, crítica i
investigadora, bases per a una bona
formació i adquisició dels aprenentatges. Els
alumnes aprenen a aprendre d’una forma
dinàmica i vivencial, i per això donem
importància a l’adquisició dels aprenentatges
a través de metodologies actives com els
racons de treball, els tallers, els projectes,
l’aprenentatge manipulatiu o la psicomotricitat
en anglès.
Competències digitals
Donem importància també a la competència
digital dels nostres alumnes, introduint la
robòtica a Educació Infantil i Primària i fent ús
de les Pissarres Digitals Interactives, els
ordinadors de sobretaula i els ordinadors
portàtils.
Manipulació i experimentació
A Educació Infantil treballem a través del
material manipulatiu, que és aquell que es
pot transformar, és a dir, manipular.

