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Aspectes clau
Entenem la tutoria com eina d’acompanyament
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A partir del curs 2021-2022 la preinscripció es fa totalment de forma electrònica.
La sol·licitud de preinscripció per accedir a qualsevol els ensenyaments es pot presentar
de dues maneres:
• Sol·licitud electrònica
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aeppe/presen_solici/electronica
• Sol·licitud en suport informàtic
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/alt/aeppe/presen_solici/suportinformatic
Si es necessita ajut per poder fer la preinscripció es poden adreçar a l’escola.
L’horari per donar suport a les famílies en aquest procediment és el que indiquem a cada centre
Les famílies trobaran tota la informació
i l’enllaç per fer el tràmit al web de la preinscripció.
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/inici/

Hem arribat al moment de la preinscripció dels nostres fills als centres escolars.
A Pallejà tenim una oferta pública de qualitat i us convidem a fer vostra l’opció
pública, i la participació activa en la comunitat educativa del poble.

Jornada de Portes Obertes per conèixer els centres:
Escola Jacint Verdaguer
Presentació projecte educatiu: Dilluns 21 de febrer a les 18 h
Inscripció: https://forms.gle/apW7snhKryWVqJi96
Visita de l’escola: Dimarts 22 i dijous de 24 febrer de 17.30 a 18.30 h
Grups màxims de 10 persones. Cita prèvia mitjançant el següent qüestionari:
https://forms.gle/frsbVNsDJSeLzZnF9
Visites concertades: Direcció 634 79 08 92
Escola Àngel Guimerà
Dissabte 19 de febrer. Tres torns: 9.30 h, 11 h i 12.30 h. Per poder assistir
a les jornades de portes obertes, cal que les famílies omplin el formulari
que trobaran a la pàgina web del centre.
Escola La Garalda
Dissabte 19 de febrer de 9 a 14 h
Grups reduïts. Contactar amb el centre per concretar hora.
Institut Pallejà
ESO: Dimarts 22 de febrer a les 17 h, telemàtica.
BATXILLERAT: Dimarts 29 de març a les 17 h, telemàtica.
Les famílies interessades en participar poden enviar un correu electrònic
a institut@inspalleja.org expressant el seu interès i rebran l’enllaç per entrar
a les portes obertes telemàtiques.
ESO: Si no s’accedeix des d’una escola de Pallejà
Batxillerat: Tots
Es recomana que assisteixin pares i fills junts a les portes obertes
L’Oreig
Visites personalitzades de dilluns a divendres a partir de les 17 h
Tel.: 93 650 00 87 c/e: comunicacio@escolaloreig.cat

Presentació de sol•licituds de preinscripció
Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 7 al 21 de març
Educació secundària obligatòria: del 9 al 21 de març
Batxillerat: del 20 al 26 d’abril

Escola Àngel Guimerà

Escola Jacint Verdaguer

Escola La Garalda

>>> Adreça: c. Rosa Sensat, 1 >>> Telèfon: 93 663 00 61 >>> c/e: a8022665@xtec.cat
>>> web: http://agora.xtec.cat/ceip-guimera-palleja/

>>> Adreça: c. Ramon Llull, 1 >>> Telèfon: 93 663 02 74 >>> c/e: a8022677@xtec.cat
>>> web: http://agora.xtec.cat/ceip-jverdaguer-palleja/

>>> Adreça: c. Riera Boter, 12 >>> Telèfon: 93 663 04 43 - 677 25 23 80
>>> c/e: escolalagaralda@xtec.cat >>> web: https://agora.xtec.cat/ceiplagaraldapalleja/

El projecte
L’Escola Àngel Guimerà desenvolupa un projecte
educatiu adreçat a la formació de persones que hauran de viure en un món futur diferent de l’actual. Els
canvis socials, econòmics i tecnològics que es produeixen, cada vegada més ràpidament, fan necessària una formació competencial basada en un tipus
d’aprenentatge profund i funcional que es pugui utilitzar en contextos diferents, perduri al llarg del temps
i permeti resoldre problemes en situacions reals.
La metodologia
Emprem metodologies que tenen en compte els diferents ritmes d’aprenentatge, que afavoreixen la
capacitat d’aprendre per si mateixos i promouen el
treball en equip. Compartim amb l’alumnat els objectius i els criteris d’avaluació. Prioritzem que els nois i
les noies construeixin els seus aprenentatges a partir
de les experiències personals i interrelacionin aquests
aprenentatges amb contextos reals i problemes quotidians. A l’Etapa Infantil treballem per projectes i
centres d’interès. A l’Etapa Primària fem projectes

que faciliten l’adquisició d’aprenentatges a partir de
temes triats per l’alumnat o proposats pel professorat
i utilitzem, materials didàctics diversos: llibres, tauletes, portàtils, material elaborat pels mestres...
Hem fet una aposta decidida per un projecte plurilingüe i pels eixos transversals relacionats amb l’educació per la sostenibilitat, la creativitat, la sensibilitat
artística, el benestar emocional de l’alumnat, la participació de l’alumnat en la gestió d’espais i temps d’esbarjo, la digitalització de l’enensenyament-aprenentatge, l’experimentació, la participació de les famílies
en la vida de l’escola....
Els espais
Disposem d’unes instal·lacions escolars àmplies amb
espais comuns que permeten la realització d’una
gran varietat d’activitats i agrupaments d’alumnat. Els nostres patis disposen de diferents espais
que permeten la pràctica d’activitats d’ensenyament-aprenentatge, de relació social, de joc simbòlic
i motriu envoltats de vegetació i bosc mediterrani.

El projecte d’escola
L’escola Jacint Verdaguer és l’escola més antiga del
municipi de Pallejà, just l’any 2022 celebrarem el
centenari de la inauguració del primer edifici. La més
antiga, però també la que ha evolucionat sempre
donant resposta als canvis de la societat i les seves
necessitats amb una mirada de futur.
OBRIM CAMINS, aquest és el principi de la nostra
escola. Donar la mà a l’alumnat i acompanyar-lo en
el seu aprenentatge. Començar a mirar-lo des de
diferents perspectives és imprescin-dible en aquests
moments de canvi.
La societat i la tecnologia ens condueixen a canvis
que hem d’apro-fitar per millorar el procés d’aprenentatge del nostre alumnat.
El projecte de l’escola té la mirada posada en els
infants per ajudar-los en el seu desenvolupament
integral, tenint present que no tot l’alumnat aprèn
igual i tenint en compte els seus propis interessos, on
hem d’emfatitzar: la creativitat, l’esperit crític, el tre-

ball en equip, aprendre a aprendre, l’observació, l’art
i connectar idees. En definitiva, encaminar-se cap a
una manera de fer i de respondre davant la vida de
manera autònoma.La nostra escola és una escola
ben viva, amb un projecte educatiu que té com a eix
central l’educació integral.
Projectes principals de l’escola
El projecte d’escola es concreta amb un seguit d’activitats i projectes variats i amplis:
• L’aprenentatge entre iguals.
• Microespais i ambients a E. Infantil
• Racons de llengua internivells al C. Inicial d’E. Primària
• Projecte d’innovació: Música i les àrees instrumentals
•A
 prenentatge per projectes/per tasques
• 
Matemàtiques manipulatives i competencials
(INNOVAMAT)
• Cultura digital
• Filosofia 3/18
• Projecte de pati

Som l’escola La Garalda, una escola pública de
Pallejà que acull infants de P3 fins a 6è.
Som un centre compromès amb els infants i les
seves famílies i creiem cada cop més que l’escola
no és una simple transmissora de coneixements i
que el paper dels docents és el d’acompanyar als
infants en el seu desenvolupament i mica en mica
anar-los preparant per la vida.
Som una escola oberta a l’entorn que busca la
participació de la seva comunitat, i que pretén
enfortir el sentiment de pertinença de tots i cadascun dels seus membres.
El nostre projecte educatiu s’està encaminant
cada cop més a situar l’infant en el centre del seu
aprenentatge fent-lo protagonista de tot allò que
viu a l’escola. La nostra finalitat és que a través de
l’observació, la manipulació, l’experimentació i la
recerca tothom aprengui.

Horari actual: Infantil i Primària: Matí de 9
a 12.30 h. Tarda de 15 a 16.30 h.
Titular: Generalitat de Catalunya.

Oferta educativa: De 3 a 12 anys. Educació
Infantil (2n cicle) i Educació Primària.

Horari actual: Infantil i Primària: Matí de 9
a 12.30 h. Tarda de 15 a 16.30 h.
Titular: Generalitat de Catalunya.

Oferta educativa: De 3 a 12 anys. Educació
Infantil (2n cicle) i Educació Primària.

Horari actual: Infantil i Primària: Matí
de 9 a 12.30 h. Tarda de 15 a 16.30 h.
Titular: Generalitat de Catalunya.

Horari de preinscripció: Dimarts, dijous i divendres de 9 a 13 h i de 15 a 16.30 h.

Horari de preinscripció: De dilluns a divendres de 9.15 a 13 h i de 15.15 a 16.30 h

Què troben els nostres infants a La Garalda?
• Projecte de Lectoescriptura.
• Treball per projectes globalitzats a totes les etapes.
• Espais d’aprenentatge a Infantil i Cicle Inicial: minimons, peces soltes i joc simbòlic.
• Emat: matemàtiques manipulatives.
• Projecte GEP: àrees de contingut en anglès.
• Projecte transversal de plàstica.
• Tenir cura de l’hort de l’escola.
A La Garalda som una gran família, som un gran
equip de treball, que eduquem en valors perquè
eduquem des del cor.
Teniu les nostres portes obertes perquè ens pugueu venir a conèixer i si ho considereu pugueu
passar a formar part d’aquesta gran família.

“La fortalesa de La Garalda és la seva gent.”

Oferta educativa: De 3 a 12 anys. Educació
Infantil (2n cicle) i Educació Primària.

Horari de preinscripció: De dilluns a divendres de 9.30 a 12 h.
Tardes de dilluns a dijous de 15.15 a 16 h

