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A partir del Projecte “Som Música i la participació 
d’ Escola Nova 21, el nostre centre ha realitzat 
una transformació pedagògica rellevant, mate-
rialitzantse amb la pràctica de noves metodolo-
gies i canvis organitzatius. L’escola forma part 
del Laboratori de Transformació Educativa del 
Departament d’Educació. 
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                                            Educ. Infantil  / Primària 

L’escola, està situada a l’Eixample 

Malagrida i ofereix les dues etapes 

d’Educ. Infantil i Primària amb l’ob-

jectiu de proporcionar, als/les nos-

tres alumnes, uns aprenetatges vi-

vencials i globalitzats encarats a 

desenvolupar les seves capacitats i 

competències. 

Ens preocupem per una educació 

emocional que  doni valor a la con-

vivència i al respecte i una educació 

inclusiva facilitant la participació i 

l’èxit de tot l’alumnat atenent les 

seves possibilitats i progrés perso-

nal. 
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Aquests canvis han vingut acompanyats amb forma-
cions per als docents, estades a altres centres on es 
realitzaven metodologies innovadores i  sobretot per 
la il.lusió i la voluntat  d’impulsar el canvi per assolir 
els objectius marcats en la visió de centre. 

 

Aquesta transformació ha comportat un canvi d’es-
pais  per tal de poder dur a terme les metodologies  
anomenades i afavorir el procés d’aprenentatge. 

 

AULA FLASH 

                                          

                                                AULA PILOT                                                    
AULES INFANTIL 

L’ESCOLA MALAGRIDA VOL 

SER UNA FINESTRA AL MÓN, 

PERQUÈ CADA INFANT PUGUI CRÉIXER, 

APRENDRE,  SOMRIURE, COMPARTIR... I 

SOBRETOT, SER FELIÇ!. 



 
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE: 

Els eixos vertebradors del Projecte de cen-

tre, es basen en: 

*El treball dels valors i les emocions perquè 

els alumnes adoptin una actitud positiva i de 

respecte cap als altres i cap al món que els 

envolta, fomentant l’esforç, la responsabili-

tat i l’empatia. 

*Desenvolupar el pensament crític i el pen-

sament creatiu per tal que siguin capaços de 

qüestionar-se  i resoldre situacions de mane-

ra creativa.            

                  HABILITATS PSICOSOCIALS 

*Donar valor a la cooperació i el treball en 

equip, afavorint la visió heterogènia, la mo-

tivació, la coordinació, la integració, el 

pròposit compartit i el valor de la diversitat. 

* Incloure les noves tecnologies i  la llengua  

anglesa en les diferents àrees per desenvo-

lupar destreses i habilitats competencials. 

* L’alumne/a com a protagonista del seu 

propi procés d’aprenentatge, estimulant el 

seu compromís i ajudant-lo a interactuar 

amb el món que l’envolta. 

Projecte Som Música: 

 
-Alumnes de 3r i 4t (CM): Tallers d’instru-

ments a l`EMMO : piano, ukelele, placa/orf  

gralla, violí, i percusssió, a escollir pels alum-

nes i les seves famílies. 

 

- Alumnes de 1r, 2n i 3r: Coral “Kid’s”, en 

horari no lectiu als migdies. (Opcional) 

 

- Alumnes de 4t,5è i 6è: Coral “Som Música”,  

en horari no lectiu als migdies. ( Opcional). 

 

- Trobada de corals de la província de Girona. 

 

- Mostra de tallers d’instruments i corals al 

Teatre Principal d’Olot. 

 

- Audicions i representacions musicals a l’en-

trada de l’escola i/o biblioteca,  obertes a tota 

la comunitat educativa. 

 

- Visites musicals a les diferents llars d’infants 

de la ciutat. 

 

- La fada i la nostra faràndula: Participació 

activa per part de la comunitat educativa en 

les festes del centre i de la ciutat. 
 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 A L’ESCOLA TENIM UN NOU ELE-

MENT DE LA FARÀNDULA ! 

ÉS EN MENJAGLANS, UN PORC SEN-

GLAR  QUE TOT I  TENIR UN GRAN 

COR, DE VEGADES S’ENFADA I CO-

MENÇA A PERSEGUIR EL QUI ES TRO-

BA AL SEU DAVANT. 

ESTIC MOLT CONTENTA PERQUÈ CA-

DA VEGADA SOM MÉS ELS ELEMENTS 

QUE M’ACOMPANYEN! 


