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AMPA Les Pinediques 

 

L’AMPA de la nostra Escola és una associació voluntària de mares  

i pares que treballen en benefici de la nostra comunitat educativa.   

Gestiona i organitza: 

· Servei d’acollida matinal. 

· Servei de menjador. 

· Activitats extraescolars a E. Primària: Dansa, Iniciació a la      
gimnàstica, Natació, Ordinografia,  Manualitats, Fem deures,  

Iniciació a la pastisseria, Methmath i Robòtica. 

· Activitats extraescolars a E. Infantil: Anglès, Natació, Baby-

Gym, Dansa, Teatre, Manualitats i Methmath. 

· Teatre, en horari lectiu, a C.Superior. 

.     Mitges hores. 

· Adquisició i reutilització de llibres de text. 

· Casal de Nadal. 

.     Activitats extraescolars els dies de Jornada continuada. 

· Escola de pares i mares. 

.     Famílies enllaç. 

.   Festes (Tonis, Activitats diada de Sant Jordi, Festa de la            
Primavera, Festa d’extraescolars). 

Escola Les Pinediques - Taradell 

 Us convidem a les Portes Obertes  

el proper dissabte 5 de març de 2016 

Visita edifici  

d’E.Primària: 

d’ 11 a 12 h 

 

Sessió informativa per a tothom 

a les 10 h a l’edifici de Primària 

Visita edifici  

d’E.Infantil: 

d’11:30 a 13 h 

 



 

 

La nostra és una Escola de doble línia, estructurada en dos edificis: 

o Educació Infantil :  Carrer de Ramon Pou  

• Educació Primària : Passeig de les Pinediques 

 

Disposem de: 

• Dues aules d’informàtica 

• Aula d'audiovisuals /     

anglès 

• Aula de música 

• Aula de ciències 

• Biblioteca 

• Gimnàs 

• Aules per a treball en petit grup 

• Horts  

• Menjador i cuina central a l’edifici de Primària, i una “office” i 

menjador a l’edifici d’Infantil 

• Patis amplis, amb bosc i pista poliesportiva 

 

Claustre format per 26,5 mestres, amb especialistes d’anglès, d’e-
ducació musical, d’educació física, d’audició i llenguatge, i d’educa-

ció especial. 

 

Comptem amb el suport de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicope-

dagògic) per a l’atenció a la diversitat. 

 

Potenciem la coordinació entre els diferents centres educatius del 
poble, participem activament al Consell Escolar Municipal i ens fem 

ressò de les diverses activitats del poble. 

 

      A la nostra Escola treballem: 

 

• Amb plantejaments integradors, inclusius vers tots els alumnes 

procedents dels diversos col·lectius. 

• Amb una acció educativa encaminada al desenvolupament de 

les capacitats individuals de l’alumnat. 

• Amb un treball quotidià que aporti la incentivació de l’esforç 

individual i en grup. 

• Amb adequació al ritme d’aprenentatge individual, amb pràcti-

ques educatives compensatives i estimulants. 

• Amb l’afavoriment de la consideració positiva pel que fa als di-

ferents rols, practicant la coeducació. 

• Amb pràctiques democràtiques que es concretin en un ambient 
que afavoreixi  la convivència entre els diferents membres de la 

comunitat educativa. 

• Afavorint la implicació de tota l’Escola en la tasca educativa: 

docents, no docents, alumnes, famílies .... 

 


