
Trenta minuts de lectura 

És un projecte que vam iniciar el curs 14-15 a 

l’escola. Tots els nens des de P3 fins a sisè a la 

primera mitja hora del matí (de nou a dos quarts 

de deu) fan lectura. Aquesta lectura potser 

silenciosa, lectura en veu alta, recomanacions de 

llibres i  clubs de lectura. L’objectiu és fomentar 

l’hàbit lector. 

 

Music Corner 

És un projecte organitzat des de l’àrea de música, 

fent al·lusió al “speaker’s Corner” de Londres. Són 

petits concerts que, voluntàriament, ofereixen 

alumnes, els divendres a l’hora del pati. El públic 

són els alumnes i mestres de l’escola que, 

lliurement, volen assistir-hi. Els concerts es fan en 

dos espais: un al menjador i l’altre al pati 

delspetits. A començament de la setmana es 

pengen els cartells (en anglès) que anuncien 

l’actuació  del proper divendres. 

 

Amb aquesta activitat aconseguim un doble 

objectiu: donar sentit a la feina dels nens que 

assagen un repertori per oferir a un públic i 

permetre als alumnes l’hàbit d’escoltar música en 

directe. 

 

Maletes viatgeres 
El projecte és una maleta farcida de llibres, 

contes i revistes que va donant voltes per les 

cases de tots els nens de P3 fins a 2n. La maleta 

viatgera és bàsicament una activitat de motivació 

a la lectura que fomenta l’hàbit lector a l’hora 

que fa adonar als nens i les nenes que poden 

gaudir i aprendre amb les seves famílies. 

 

 

 

 

 



La ràdio a l’escola 

És un projecte que pretén introduir el mitjà 

radiofònic a l’escola. S’adreça especialment als 

alumnes de cinquè. S’organitzen en petits grups 

que rotatòriament prepararan i realitzaran les 

seccions d’un programa de ràdio amb  la següent 

escaleta de continguts: notícies d’actualitat, 

l’entrevista i una crònica. 

 

Padrins de lectura 

El projecte consisteix en que els alumnes de 

cinquè i sisè fan de padrins dels alumnes de P5 i 

primer. L’objectiu és acompanyar als petits en la 

lectura, tot creant un vincle afectiu. És pretén que 

en aquest espai la lectura esdevingui una activitat 

agradable, divertida i engrescadora. 

 

La setmana matemàtica 

És un projecte d’escola on es treballen conceptes 

matemàtics durant una setmana. Tots els nens de 

l’escola, des de P3 fins a sisè, resolen activitats 

d’enginy, de raonament lògic-matemàtic, 

treballen la geometria tot elaborant mosaics, ... 

Aquestes activitats volen posar en joc la capacitat 

que tots tenim per descobrir i investigar. 

 

Visites a la biblioteca 

És un projecte per fomentar la lectura i l’ús de la 

biblioteca municipal. Durant tot el curs escolar, 

els alumnes de totes les classes visiten la 

biblioteca un cop al mes en horari escolar. En 

aquest espai es fan presentacions de novetats, 

lectura de contes en veu alta, lectura i consulta 

individual. 

 

 



L’hort a l’escola   

És un projecte que està pensat pels alumnes de 

quart de primària. L’objectiu bàsic del projecte és 

donar una educació ambiental i uns valors que 

seran extensius a tot el currículum. Per tant, es 

potencia un ensenyament-aprenentatge actiu i 

participatiu, es crea una ètica de conservació i 

respecte cap a la natura, es gaudeix del treball a 

l’hort de forma lúdica, es potencia i es valora la 

importància d’una alimentació sana consumint 

hortalisses i fruites, algunes d’elles, plantades a 

l’hort escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Els alumnes d’educació infantil tenen sis taules de 

cultiu i treballen l’hort com a descoberta i 

experimentació de les plantes. Pensen què poden 

plantar, fan el planter, fan germinar llavors, miren 

i dedueixen què ha passat i, finalment recullen la 

seva collita. 

 

 


