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”Cada ésser humà té una combinació única d’intel·ligència.
Aquest és el repte educatiu fonamental”
Howard Gardner

Escola Verda – Escola Associada a la UNESCO

ELS PRINCIPIS

 Compartir amb les famílies l’educació dels infants.
 Defensa de la sostenibilitat.
 Educació en valors plurals i democràtics.
Aprenentatge
actiu.
 Escola participativa.
 Escola arrelada a la comunitat.

 Educació integral.
 Educació democràtica.
 Respecte pels diferents
ritmes d’aprenentatge.
 Educació inclusiva.
 Atenció a la diversitat.
 Educació en contacte amb
el nostre entorn.

 Aprenentatge significatiu.
 Ús de les TIC.
 Impuls a les llengües estrangeres.
 Respecte per totes les
creences.
 Foment de les diferents
formes d’expressió.

L’ESTIL EDUCATIU

LES INSTAL·LACIONS
 Gimnàs i sala de
psicomotricitat.
 Aula de música.
 Aules d’informàtica.
 Pistes esportives.
 Aula de llengües estrangeres.

 Hort escolar.
 Biblioteca escolar.
 Aula de ciències.
 Aules de suport i desdoblaments.
 Àmplia zona verda.

 Psicopedagog, logopeda i fisioterapeuta.
 Menjador escolar amb cuina pròpia.
 Activitats extraescolars.
 Servei de guarderia des de les 8 del matí.
 Servei de biblioteca.

LA NOSTRA OFERTA

 Centre d’Agrupament d’Alumnat Sord
(UAL-USEE).

desenvolupem les intel·ligències múltiples...

Naturalista
ESCOLA VERDA
hort escolar, reciclatge, sostenibilitat
TREBALL PER PROJECTES A ED. INFANTIL
CONEIXEMENT DE L’ENTORN
la Seu Vella, Camps Elisis, La Mitjana, l’Horta, Aigüestortes, Centre d’Observació
de l’Univers d’Àger, estades en camps d’aprenentatge a tota la Primària…
MÈTODE CIENTÍFIC EXPERIMENTAL
CELEBRACIÓ DE FESTES I TRADICIONS

Corporal
PSICOMOTRICITAT i EDUCACIÓ FÍSICA
PLA CATALÀ DE L’ESPORT
INICIACIÓ AL PÀDEL
PROGRAMA GOLF A LES ESCOLES
FIRA JocBola
TALLERS DE DANSA I TEATRE
EXPRESSIÓ CORPORAL

Lògica Matemàtica
Projecte càlcul QUINZET
MOTXILLA MATEMÀTICA
JOCS
Fem Matemàtiques
Concurs matemàtic Pangea

Intrapersonal i Interpersonal
ESCOLA ASSOCIADA A LA UNESCO
educació per a la pau, solidaritat, patrimoni, drets humans
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
projecte Escolta’m

món d’emocions

l’Aventura de la Vida

tallers d’educació emocional

pla d’acollida
ESCOLA INCLUSIVA – ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Unitat de Suport a l’Educació Especial - Unitat d’Audició Llenguatge
centre d’agrupament de sords projecte d’educació assistida amb gossos

Musical
MÚSICA AMB L’ORDINADOR

CANTÀNIA

Verbal Lingüística
BIBLIOTECA ESCOLAR
participació en projecte BIBLIOTECA PÚBLICA
FOMENT DE LA LECTURA

AUDICIONS
Auditori Enric Granados

apadrinament lector
bibliopati

TALLERS MUSICALS

activitats d’animació lectora
presència de la música
a tots els actes escolars

DESDOBLAMENTS DE LLENGUA ORAL
TALLERS D’ESCRIURE

Visual Espacial
TALLERS D’ED VISUAL I PLÀSTICA
Centre d’Art Contemporani La Panera
Museu de Lleida
Fundació Sorigué
ANIMAC

IMPULS A LES LLENGÜES ESTRANGERES
iniciació a l’anglès a p4
iniciació a l’alemany a CS
AICLE a primària
English Week
TECNOLOGIES DE L’APRENENTATGE I LA COMUNICACIÓ
integrades al currículum

L’AMPA de l’Escola Joc de la Bola
és una associació formada per les
mares, pares i tutors que, sense
ànim de lucre, col·laboren amb
l’equip educatiu en el desenvolupament de la programació general
del centre, a través de l’organització d’activitats complementàries i
extraescolars per aconseguir el
desenvolupament integral de l’alumnat.
A més, l’AMPA organitza diversos serveis complementaris a l’activitat escolar com el menjador,
l’adquisició de llibres i materials,
acolliment matinal etc.
Tots els pares, mares i tutors tenen dret a ser membres de l’Associació, i a participar i gaudir de
les seves activitats.
L’Associació de mares i pares vetllarà per la correcta organització i
desenvolupament de les activitats.
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OBJECTIUS DE L’AMPA DE L’ESCOLA


Donar suport i assistència als membres de la Comunitat
Educativa i als Òrgans de Govern.



Promoure la participació de les mares i pares de l’alumnat en
la gestió del Centre.



Assistir les famílies de l’alumnat en l’exercici del seu dret a
intervenir en el control i gestió del Centre.



Promoure la representació i la participació de les famílies en
el Consell Escolar i en altres òrgans col·legiats.



Facilitar la col·laboració entre el Centre i el seu entorn social,
cultural i laboral.



Col·laborar en les activitats educatives del Centre i en
l’elaboració de directius per a la programació d’activitats
complementàries o de serveis.



Promoure i dur a terme activitats culturals i esportives que
ajudin a la formació integral de l’alumnat.



Promoure les activitats de formació de mares i pares, tant des
del vessant cultural com de responsabilitat en l’educació
familiar.
(article 3 dels estatuts de l’AMPA)

www.jocdelabola.cat

www.ampajocdelabola.com

jocbola.secretaria@gmail.com

ampajocbola@gmail.com
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