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Projecte integrat de llengües a l’escola inclusiva 

 
l'escola Vila Olímpica promou i afavoreix la formació de ciutadans actius 

i amb esperit crítics per a la societat actual i de futur. És amb aquesta 

finalitat, que els nens i nenes aprenen a partir dels reptes, de les 

preguntes que es fan i dels seus interessos. 

 

Els nens i nenes aprenen cooperant amb entre ells beneficiant-se de la 

diversitat de l'alumnat i amb el guiatge del mestre/a. 

 

La creació d'una atmosfera de respecte, estima, diàleg i treball dins 

l'escola fomenta l'autonomia i l'autoestima dels nens i nenes. 

 

La conversa a les classes entre els alumnes i amb l'acompanyament 

dels mestres és un recurs molt preuat. Contribueix a la creació del clima 

d'aprenentatge, en la mesura que ajuda a conèixer el món i el seu 

funcionament. Fomenta descriure'l, fer-se preguntes, fer avançar el 

pensament i la curiositat científica i tecnològica. 

 

Hi ha diferents llenguatges que serveixen per representar el món i la 

cultura, per crear coneixement, per comunicar-nos amb els altres i per 

establir vincles de convivència. És per això que a l'escola es fomenten 

el llenguatge verbal (oral i escrit), el llenguatge plàstic i el musical, el 

llenguatge del cos i del gest i el llenguatge matemàtic. 

 

Es fomenta l'aprenentatge de segones llengües. És important que els 

nens i les nenes s'adonin que poden entendre la realitat i comunicar-la 

en diferents llengües. 

 

 

 

 

 

 

 

L'ensenyament i aprenentatge de diferents llengües pretén aconseguir 

que es respectin i entenguin diferents cultures de parlar i que es valori 

aquesta diversitat com una font de riquesa. 

 

El català és la primera llengua de relació i d'aprenentatge a l'escola. 

 

A partir de P4 s'introdueix el castellà, que també esdevé llengua 

d'aprenentatge. 

 

L'anglès s'introdueix a P4 de forma oral, per tal que els infants s'hi 

familiaritzin. Paulatinament, es va desenvolupant la seva competència 

parlada i després l'escrita. 

 

Els nens i les nenes aprenen aquestes tres llengües no solament a les 

classes de Llengua sinó també a les classes de Matemàtiques i de 

Coneixement del Medi. 

 

Les TIC (Tecnologia de la informació i la Comunicació) s'integren de 

forma funcional i transversal, com a eines d'aprenentatge i de 

comunicació en totes les àrees. Es fomenta el desenvolupament de la 

gestió de la informació a través de la xarxa. 

 

L'educació dels infants, que s'inicia a l'escola, té continuïtat a l'ESO. 

Els instituts adscrits a la zona escolar 26 són l' Institut 22@, l' Institut 

Quatre Cantons i l' Institut Icària. 

 

 

 

 

                                                                       



 
 

        

                                                              L'ESCOLA 

                                                               És una escola de doble línia des P3 fins a 6è. 

                                                               Des del curs 2015-2016 tenim una promoció amb tres línies. 

  

                                                              HORARI ESCOLAR 

                                                              Matí de 9 a 12.30 h. 

                                                              Tarda de 14.30 a 16 h. 

 

             TEMPS DE MIGDIA 

                                                              Organitzat per l'Equip Directiu 

                                                              De 12.30 a 14.30 h. 

 

           ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

                                                             Organitzades per l'AFA, es fan a partir de les 16 h. 

                                                             Anglès 

                                                             Expressió plàstica 

                                                             Esports: Natació, Patinatge, Hoquei, Basquet, Dansa i Expressió corporal 

                                                             Robòtica 

                                                             Teatre 

                                                             Música 

                                                             Escacs 

                                                             Informàtica 

                                                             Tastaolletes 

 

                                                             Servei d'acollida 

                                                             Els matins a partir de les 07.30 i a la tarda fins les 18h. 
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                                                    08005 BARCELONA 

                                                    TEL. 93 225 49 98 

                                                   a8052785@xtec.cat 

                                         www.xtec.cat/centres/a8052785 

 


