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ESCOLA INFANTIL 
 MUNICIPAL  0-3 

PASSEIG  DE LES OQUES 
Espais: 

 Entrada 
 Espai nadons 
 Espai 1-2 anys 
 Espai 2-3 anys 
 Biblioteca 
 Menjador 
 Espai polivalent 
 Patis 

 
Serveis: 

 Menjador 
 Acollida 

LA NOSTRA ESCOLA, 

 
 

espai de vida i d’intercanvi. 

 L’ESCOLA: “Educar és facilitar les con-
dicions perquè els nens puguin ser qui 
ja són” (Joan Turu). 

 
 EL TREBALL EN EQUIP: “L’ èxit d’un 

grup, depèn de l’ èxit de tots els seus 
components” (Albert Serrat). 

 
 EL  MESTRE:  “El millor mestre és el 

que et mostra on buscar, però no et 
diu què has de veure” (L’Escola  del 
segle XXI). 

 
 LES FAMÍLIES:  “Escoltar per acollir, co-

municar per comprendre, informar per 
compartir i documentar per conèixer-
nos” (Annalia Galardini). 

 
 L’INFANT:  “La curiositat de l’infant, és 

la que el porta a descubrir el 
món” (Catherine L’Ecuyer). 

 
 EL JOC: “El joc és el pont que uneix 

l’infant a la vida” (Ovide Decroly) 

 
 

LA NOSTRA MIRADA... 



METODOLOGIA 

E. I. M. PASSEIG DE LES OQUES  

Av. Pau Casals, s/n  

17486 Castelló d’Empúries 

Tel. 972 250 388  

Email: b7005546@xtec.cat 

HORARI  DEL CENTRE 

ENTRADA MATÍ:  de 8.00h a 9.15h 

SORTIDA MATÍ: de 11.45h a 12.00h 

SORTIDA MENJADOR: de 12.45h a 13.00h 

ENTRADA TARDA: de 14.45h a 15.15h 

SORTIDA TARDA: de 16.40 a 17.00h 

 L’eix central de la nostra 
escola és l’infant i tots els 
moments que ell viu. Cre-
iem en un INFANT ÚNIC, CA-
PAÇ I PROTAGONISTA del 
seu propi aprenentatge. Li 
oferim temps i espai. 

 
 
 
 
 Som una escola on es viu i es deixa viure. Do-

nant VALOR EDUCATIU a tot el que passa 
QUOTIDIANAMENT. Ampliant les experiències 
dels infants, acollint l’inesperat, incorporant 
l’imprevist i enriquint el quotidià. 

 
 Acompanyant amb RESPECTE i essent pre-

sents en tot moment. Donant valor a allò que 
fan els infants. Creant VINCLES per poder do-
nar seguretat per arribar a L’AUTONOMIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Procurem que l’ambient sigui acollidor amb 
espais i materials que 
afavoreixin LA DES-
COBERTA, L’EXPERI-
MENTACIÓ, LA CREA-
TIVITAT, LA IMAGINA-
CIÓ I EL MOVIMENT 
LLIURE. 

 
 Obrim l’escola a les FAMÍLIES afavorint una bo-

na RELACIÓ. Teixim escola, teixim comunitat. 
 

 
 VIVIM I GAUDIM el      
nostre ENTORN natural, 
social i cultural de proxi-
mitat. 
 
 
 
 

 
 
 

 Provoquem situacions de MANIPULACIÓ SEN-
SORIAL  que ajuden a interioritzar els APRE-
NENTATGES com: la panera dels tresors,  joc 
heurístic, minimons, provocacions, carretons 
temàtics, safates d’ex-
perimentació, joc sim-
bòlic, tallers creatius, 
històries i concerts, psi-
comotricitat, xous,... 


