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La nostra escola és el producte de la
il·lusió,

l'esforç

i

l'energia

de

moltes

persones al llarg de més de vuitanta anys
d'història. És un referent per a molts dels
nens i nenes que han estudiat en els seus
edificis

i

per

al

professorat

i

altres

professionals que hem pogut formar part
d'aquest gran equip humà. Volem continuar fent créixer l'escola
Fabra i treballar per acompanyar a tot el nostre alumnat en el seu
camí cap a ser els adults del futur.
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Qui som?
Missió i visió
L’Escola Fabra és una escola pública catalana, plural i participativa,
que vetlla per la formació integral de les persones desenvolupant al
màxim les seves capacitats i habilitats, adaptant-se als canvis de la
societat actual, potenciant les noves tecnologies, les llengües
estrangeres, l’hàbit lector, l’educació artística, els hàbits saludables i
promovent l’educació emocional i en valors.
En un futur pròxim, volem seguir construint una escola que formi
persones

solidàries,

cooperatives,

responsables

i

competents

acadèmicament, social i personal. Volem ajudar al nostre alumnat
a assolir les competències bàsiques i a desenvolupar les seves
capacitats creatives, emocionals i de pensament. També volem ser
una comunitat activa i compromesa amb la vida escolar i amb
l'entorn.
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Trets d’identitat i valors
Els trets d'identitat i valors de la nostra escola ens ajuden a formular
els objectius que volem assolir. Tots ells són els principis que regeixen
la nostra vida escolar. Ens orienten en la presa de decisions i són el
referent de la nostra acció educativa
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Què volem que adquireixi el nostre alumnat?
Els infants escolaritzats a l’escola Fabra seran acollits per l’equip
professional del Centre, que vetllarà per transmetre els valors del
Projecte Educatiu. Al llarg de la seva escolaritat aniran adquirint les
eines necessàries per esdevenir alumnes competents, que creixin
com a persones i vagin desenvolupant totes les seves capacitats,
creant els fonaments per continuar la seva formació acadèmica,
personal i social.
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Què fem a l’escola? Àmbit pedagògic
Estructura del sistema educatiu dels 3 als 12 anys
L’escola està estructurada en dues etapes:

Etapa
Educació
Infantil

Educació
Primària

Edat
3 a 6 anys

Cicle
Infantil
(2n cicle)

6 a 8 anys

Inicial

8 a 10 anys

Mitjà

10 a 12 anys

Superior

Curs
P3
P4
P5
1r
2n
3r
4t
5è
6è

Treball competencial
El treball competencial és la metodologia principal del centre.
L'objectiu és l'assoliment de les competències bàsiques i permet al
nostre alumnat gaudir d'experiències de formació activa. Els nens i
nenes són els protagonistes del seu procés d'ensenyamentaprenentatge, partint de la seva realitat propera i potenciant la
seva autonomia.
Prioritzem l'experimentació, el treball en grup, la recerca i la selecció
d'informació per part de l'alumnat, utilitzant el llibre de text com a
eina de suport.
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Avaluació de l'alumnat
L'avaluació també és competencial. Pretén que l'equip docent i el
mateix

alumnat

puguin

identificar

les

dificultats

del

procés

d'aprenentatge i trobar estratègies per superar-les.
A l'etapa d'Educació Infantil es presenten dos informes al llarg del
curs, i tres informes a l'etapa d'educació primària. L'objectiu és
transmetre el grau d’assoliment de les competències a les famílies.
Es potencia l'autoavaluació de l'alumnat per tal que prengui
consciència del seu propi procés i pugui formular-se nous objectius a
assolir.

Atenció a la diversitat i agrupaments
El nostre centre atén a la diversitat del nostre alumnat des de
diferents perspectives, prioritzant sempre una atenció inclusiva:
organització de l’alumnat en grups-classe heterogenis (segons
criteris d’edats, nivells acadèmics, relacions socials, etc.), Comissió
d'Atenció a la Diversitat (CAD), agrupacions flexibles a l'àrea de
llengua

catalana,

Personalitzat

aula

(SEP),

d'Educació

Especial,

Suport

Escolar

desdoblaments

d'anglès i d'informàtica, treball per racons i
tallers.
Un dels criteris que seguim a l’hora
d’assignar tutories al centre és que, sempre
que sigui possible, hi hagi una mestra o un
mestre amb antiguitat a l’escola a cada
nivell.
7

Projecte Lingüístic
En el nostre Projecte Lingüístic es concreta l'ús de les llengües al
nostre centre. El català és la llengua vehicular a l'Escola Fabra (com
marca l'article 11 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació) i
vetllem perquè el nostre alumnat sigui capaç d'expressar-se i utilitzar
indistintament la llengua catalana i la llengua castellana, i emetre i
entendre missatges orals i escrits en llengua anglesa.

Impuls de la llengua estrangera: anglès.
Des

del

departament

d'anglès

es

potencia

l'aprenentatge

d'aquesta llengua des de l'etapa d'Infantil. Es duen a terme diverses
accions, com la participació en el Projecte GEP (Grup Experimental
Plurilingüe), que incorpora l'ús de la llengua anglesa en àrees no
lingüístiques i fomenta la realització de diferents activitats en anglès
dins de la vida escolar.

Educació emocional i valors
L'educació emocional i els valors són una
prioritat en el nostre dia a dia. Es treballen
de manera contínua en totes les accions
educatives i en les vivències del nostre
alumnat. Tots els nivells disposen d'una hora setmanal que es destina
a l'aprenentatge més formal i a l'assoliment de les competències
d'aquest àmbit.
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Projecte interdisciplinari
Cada curs escolar tots els nivells realitzen, com a mínim, un projecte
interdisciplinari, on es treballa un tema de manera competencial a
tots els àmbits i àrees.

Pla d'impuls de la lectura i biblioteca escolar
Aquest pla engloba diverses activitats, com els padrins de lectura,
tertúlies literàries, lectures al pati, intercanvi de llibres i dinamització
de la biblioteca escolar.
A Primària hi ha programades activitats durant 30 minuts al dia per
fomentar el gust per la lectura entre el nostre alumnat, i a Infantil es
realitzen diverses activitats literàries.

Pla TAC (Tecnologia de l'Aprenentatge i el Coneixement)
Aquest pla procura que la informàtica i les noves tecnologies formin
part de la vida escolar, que siguin una eina més d'aprenentatge i
que l'ús d'aquestes s'integri a les programacions d'aula. L'escola vol
ser conseqüent amb l’era tecnològica, adaptant-nos als canvis que
comporta viure en la societat de la informació i actualitzant la
nostra web i les xarxes socials.
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Educació artística
Les àrees de música i de visual i plàstica tenen molta importància en
la vida diària del nostre centre, des de P3 fins a 6è.
A l'àrea de música fem activitats especials, com ara el concert de
Nadal, la Cantània de L’Auditori de Barcelona o la celebració de
festes i cantates amb altres entitats del poble.

Sortides i colònies
Tots els nivells fan sortides relacionades amb les competències i
continguts curriculars que es treballen en el curs.
Els grups de P5, 2n, 4t i 6è són els que marxen de colònies a cases
destinades a aquest fi.

Projecte de reutilització i socialització de llibres
Aquest projecte té com a objectiu compaginar la reutilització de
llibres de text i la socialització del material de consulta i didàctic.
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Festes i activitats
Les festes de l'escola estan vinculades a una llarga tradició. Són
característiques de la nostra cultura i intenten sumar aprenentatges i
vivències positives pel nostre alumnat. Algunes estan obertes a les
famílies i d'altres són de caràcter intern.
Aquestes festes són: la Castanyada, el Nadal, el Dia Escolar de la
No-violència i la Pau, el Carnestoltes, l’English Week, Sant Jordi, la
Setmana Cultural, les Fabralimpiades i Fi de curs.

Consciència mediambiental
Des de l’Escola Fabra promovem actuacions que potenciïn una
consciència sostenible dels nostres recursos naturals, com ara la
reducció de l'ús del paper d'alumini i bosses de plàstic, ús de les
carmanyoles, participació dels ecodelegats, reciclatge de residus,
recollida de paper, reutilització de llibres de text i ús dels Camins
Escolars del poble.
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Què fem a l’escola? Àmbit de convivència
Programa Tutoria Entre Iguals (TEI)
Aquest programa té com a principal
objectiu la prevenció de l'assetjament
escolar i de conductes violentes. Es
basa en la tutorització entre iguals per
tal de crear vincles que ajudin a
detectar

certes

situacions

i

poder

actuar de manera efectiva. Tot el
poble

d'Alella

participa

d'aquest

projecte, podent-nos definir com a "municipi TEI".

Relació amb les famílies
L'escola es relaciona amb les famílies des de diferents perspectives:
reunions d'inici de curs, entrevistes amb les tutories (mínim una
entrevista anual), interacció via correu electrònic i agenda, festes
escolars obertes, participació en el Consell Escolar i en les comissions
que se'n deriven i reunions de la direcció de l'escola amb els
representants de l'AMPA.

Participació i cooperació de l'alumnat
L'assemblea de delegats i delegades es reuneix periòdicament amb
l’Equip Directiu i la coordinació de l'escola per col·laborar en la vida
del centre. L'alumnat del cicle superior participa activament en la
preparació i organització d'algunes festes escolars.
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Participació del centre en activitats del poble
L'escola participa en activitats vinculades al
poble d'Alella, com ara el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau (relacionat amb el Programa
TEI), tallers a Can Manyé i visites a edificis
municipals. Aquestes activitats són proposades
per les regidories de l'Ajuntament i pel Consell
Escolar Municipal o alguna comissió que d'ell
se'n deriva.

Adaptació de l'alumnat de nova incorporació
Al Pla d’Acollida de l’Alumnat Nouvingut es recullen les actuacions
a realitzar amb les famílies i l'alumnat de nova incorporació al nostre
centre. Parem especial atenció en els alumnes i les alumnes de P3,
ja que viuen amb més intensitat aquests primers moments. Tenim per
objectiu fer de l’adaptació un procés plaent i positiu.

Edificis i equipaments
L’escola Fabra té dos edificis: l’edifici de la Vinya (Infantil) i el del
Bosquet (Primària). L’Edifici de la Vinya és on estan ubicats els grups
de P3 a P5, una aula de psicomotricitat i diferents espais de treball
polivalent. A l’edifici del Bosquet trobem dotze aules pels grups de 1r
a 6è (A i B), l’aula de

plàstica, l’aula de música, l’aula

d’informàtica, el gimnàs, la biblioteca, el menjador, diversos espais

13

per realitzar les agrupacions flexibles, la sala de mestres i els
despatxos.
Cal destacar que en l'àmbit tecnològic totes les aules disposen
d’ordinador i de PDI. En alguns cursos s’utilitzen tauletes tàctils, iPads
i Chromebooks per treballar diversos continguts en algunes de les
àrees. En els darrers anys s’han anat actualitzant els equips
informàtics, cosa que facilita la utilització diària per part dels
docents i de l’alumnat.
Respecte als patis, tenim dos patis a Primària, un pati a Infantil i un
hort.

Pista pati Primària

Biblioteca

Aula

Pati d’Infantil

14

Alguns aspectes pràctics
HORARIS (exemple d’un dia)
Hora

Activitat

Observacions

De 07:45 a 09 h

SAM
(Servei d’Acolliment
Matinal)

Aquest servei el gestiona l’AMPA.

ESCOLA. Horari lectiu

Els nens i nenes estan fent classes i
activitats educatives organitzades
per l’escola.

Servei de Menjador i
extraescolars del migdia

Les extraescolars les gestiona
l’AMPA i el menjador, 7 i tria. Cal
tenir present que l’alumnat no pot
entrar ni sortir del centre en aquest
horari.

De 15 a 16:30 h

ESCOLA. Horari lectiu

Els nens i nenes estan fent classes i
activitats educatives organitzades
per l’escola.

De 16:30 a 17:40 h

SAT (Servei d’Acolliment de
la Tarda)

Aquest servei el gestiona l’AMPA.

De 16:30 a 18:15 h

Extraescolars

L’horari varia segons l’extraescolar.
Aquest servei el gestiona l’AMPA.

De 09 a 12:30 h

De 12:30 a 15 h

AMPA
L’AMPA de l’escola gestiona:


la venda dels llibres de text i l’agenda escolar.



els serveis de SAM i SAT (Servei d’Acolliment Matinal i de Tarda)



les extraescolars



diverses festes, com ara la de la castanyada, final de curs,
l’esmorzar de Nadal, Sant Jordi…

Les famílies que formen part de l’AMPA també col·laboren amb
l’escola a través de diverses comissions i projectes, com ara el de
reutilització de llibres.
15

MENJADOR
El menjador de la nostra escola és gestionat per l’empresa 7 i
tria. L’alumnat pot fer ús d’aquest servei de les 12:30 a les 15 h.
Des

de

l’escola

coordinació

del

valorem

que la

menjador,

les

monitores i els monitors fan una tasca
educativa important, més enllà de
l’àmbit acadèmic.
Un

dels

projectes

que

s’està

desenvolupant és el Projecte Servimnos, amb la finalitat de créixer en
responsabilitat i autonomia.

NOFC (Normes d’organització i Funcionament de Centre)
L’escola compta amb una normativa que garanteix el bon
funcionament i la convivència entre totes les persones de la
comunitat escolar. La puntualitat, la responsabilitat dels objectes
personals,

les

absències,

els

retards

o

l’administració

de

medicaments són alguns dels aspectes que es regulen. Aquesta
normativa s’adapta a cada cicle i es pot consultar a la nostra
pàgina web.
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QUOTES
Concepte
Material
(Infantil i Primària)
Assegurança
obligatòria (horari
extraescolar)
(Infantil i Primària)
Fotocòpies
en color
(Infantil)
Reutilització
de llibres
(Primària)

Sortides
(Infantil i Primària)

Colònies
(P5, 2n, 4t i 6è)

Menjador
(Infantil i Primària)

Preu

Observacions

70 €

Inclou TOT el material: colors,
retoladors, ceres, cartolines, fang,
plastilina, cola, gomets, fulls,
carpetes…)

Quota anual
Es cobra des de l’escola
al mes de gener.

4,50 €
Quota anual.
L’AMPA gira el rebut al juny
(famílies nouvingudes a
l’octubre).

8€
Quota anual.
Es cobra des de l’escola

Aquests diners cobreixen les despeses
de fotocòpies en color de P3, P4 i P5.

al mes de gener.

8€
Quota anual.
Es cobra des de l’AMPA al juliol
(famílies nouvingudes al
setembre).

75 €
Quota anual.
Es cobra des de l’escola al mes
d’octubre.
El preu variarà depenent de la
casa i de les activitats
contractades.
P5, 2n i 4t ha de fer una bestreta
al gener (6è no cal perquè les
colònies es fan a l’octubre).

6,20 € (si és usuari o usuària
fix/a). La quota mensual varia
segons els dies lectius del mes.
6,80 € (esporàdics)
40 €

Quota sòcies i
socis de l’AMPA

És una assegurança obligatòria per a
tot l’alumnat del centre i cobreix
qualsevol caiguda o accident que es
produeixi en horari extraescolar.

Quota anual per família.
L’AMPA gira el rebut al mes de
juny (famílies nouvingudes, a
l’octubre). Ser socis o sòcies de
l’AMPA és voluntari.

Amb aquests diners comprem llibres
per poder reutilitzar durant diversos
cursos i substituïm els que no estan en
bon estat.
El preu inclou els autocars, les
entrades al lloc de visita, els tallers
que es facin i acompanyants.

El preu inclou els autocars, l’estada,
els àpats, els acompanyants, els
tallers i les activitats que es facin.

La quota comprèn el menú diari,
assegurança obligatòria i
monitoratge. En cas de malaltia o no
assistència es descomptarà la part
corresponent al menjar des del 1r
dia; a partir del 5è dia es retornarà el
100% (sempre que s’avisi a la
coordinadora abans de les 10 h).
La quota permet tenir una
administrativa totes les tardes que
atén a les famílies i gestiona els
serveix que l’AMPA ofereix: SAM, SAT,
extraescolar, venda de llibres…
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Escola Fabra
Av. Del Bosquet, 1
08328 Alella
www.escolafabra.cat
Tel. 93 555 78 03 (de 9 a 14h i de 15 a 16:30 h)
Mail: a8000049@xtec.cat
Instagram i Facebook: @escolafabra
Twitter: @escola_fabra

AMPA Escola Fabra
ampafabra.weebly.com
Tel. 93 540 31 37 (de 15:30 a 19h)
Mail: ampaescolafabra@gmail.com
Instagram: @ampaescolafabra
Facebook: AMPA Escola Fabra d’Alella

MENJADOR 7 i tria
App TOKAPP
Tel. 685 189 839 (de 08:30 a 15h)
Mail: menjador.fabra@7itria.cat
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