
Som una escola pública on la 
relació amb l’aprenentatge són 

el nostre objectiu principal. 



L’escola passa a ser un Institut-Escola. Els nens i nenes comencen 
amb 3 anys i acaben als 16 anys. 
 
Infantil i Primària: 3 a 12 anys 
Educació Secundària Obligatòria: 12 a 16 anys 
 
Hores setmanals: 
 Infantil: 25 hores 
 Primària 25 + 5 = 30 hores 
 ESO: 30 hores 
Número de alumnes: 
Infantil i Primària: 25 alumnes 
ESO: 30 alumnes 
 
A la Secundària Post-Obligatòria tot l’alumnat té plaça garantida en 
Instituts de la zona. 
  
 
 
 
 
 
 



 Inclusió 

 

 Innovació 

 

 Projecte pedagògic: el 
coneixement circular. 

 

 Prendre consciència de com 
s'ensenya i s'aprèn. 

 



 Les relacions es converteixen en una eina 
d’aprenentatge. 
 

Programes d’aprenentatge i servei: 
interrelacions entre tota la comunitat. 
 

L’escola col·labora amb d’altres persones i 
col·lectius. 
 

Aprenentatge basat en projectes. 
 

Inclusió de la diversitat.  
 

Una secundària personalitzada i 
orientadora. 
 

Escola com referent al barri. 
 

 
 



 Trencar en les barreres 
horàries. 

 

 Comunitats d’aprenentatge. 

 

 El treball cooperatiu entre 
els nens i les nenes. 

 

 Grups de treball reduïts. 

 

 Compartir espais de treball. 

 



 Medi ambient: la sostenibilitat i 
la relació amb la natura, socials, 
tecnologia i matemàtiques. 

 

 Art i Expressió: les arts 
plàstiques, escèniques, 
l’expressió corporal i musical. 

 

 Noves tecnologies: integrar les 
diferents eines TIC/TAC. 
Aplicacions de robòtica. 

 

 Comunicació: Totes les llengües, 
català, castellà i anglès. 

 



 Atendre les necessitats 
educatives dels alumnes. 

 
 Orientar a les famílies en les 

necessitats dels seus fills i 
filles. 
 

 Coordinar-nos amb les 
entitats amb les que 
col·laborem. 
 

 Realitzar dinàmiques de grup 
per a millorar les relacions 
entre la comunitat educativa. 
 



 Realitzar projectes de 
treball que ajudin a 
desenvolupar les 
capacitats dels alumnes. 

 

 Col·laborar amb altres 
entitats i empreses de la 
zona per oferir pràctiques 
educatives al servei a la 
comunitat. 

 

 

Universitat  Autònoma @MAC 

+ Educació  



  Dilluns Dimarts Dimecres  Dijous Divendres 

8-8’30 H.L 

Binding/Glifing 

H.L 

Biblioteca 

pública 

H.L 

PNL-Ortografia 

H.L H.L 

8’30-8’45 Bon dia Bon dia Bon dia Bon dia Bon dia 

8’45-10 LLengües/Mates LLengües/Mates LLengües/Mates LLengües/Mates LLengües/Mates 

10-10’20 PATI PATI PATI PATI PATI 

10’20-12 Projectes Projectes Projectes Projectes Projectes 

12-12’20 PATI PATI PATI PATI PATI 

12’20-14 Hort Vozes Mus-e Xamfrà Ràdio /Tele 

14  Dinar  Dinar  Dinar Dinar Dinar 



L’Institut Escola El Til·ler forma part de la mostra representativa de 
les 30 escoles del marc d’escola avançada. 
 


