
VISITES PERSONALITZADES
 

Si estàs interessat/da en conèixer el
centre, pots contactar amb nosaltres! 

 
 

93·818·18·44

Carrer Wilson s/n
Sant Pere Molanta (Olèrdola)
08799

a8022367@xtec.cat

@escolarossendmontane

ROSSEND
MONTANÉ

 Preinscripció curs 2023 · 2024 

Escola

Del 6 al 20 de
març de 2023, de
8.30h a 13.00h i

de 14.30h a
16.00h

 
 
 
 

Sant Pere Molanta
 
 
 
 

Escaneja aquest codi
QR per conèixer més

la nostra escola

Utilitzem les noves
tecnologies 

Disposem d’equipaments per dur a terme una
metodologia innovadora i motivadora per als

infants:

Ordinadors portàtils

Tauletes tàctils

Pissarres digitals

Bee-bots i Pro-bots (robots
programables)

A més a més, fem ús de programes i aplicacions
variades per promoure la competència digital dels
alumnes (Google Drive, Gmail, LucidChart, Quizziz,

Symbaloo...) 



La nostra escola
Som inclusius i propers

Som una escola oberta per a tothom on la
diversitat és riquesa. Considerem que cada
alumne/a és únic i especial; treballem
personalitzant els aprenentatges en funció del
ritme i necessitats dels infants.

Treballem per projectes

Promovem dinàmiques i activitats motivadores i
significatives per als infants. Impulsem la
col·laboració i transversalitat entre cursos i
àrees.  

Estem connectats!

Entenem l’educació com un procés de treball 
conjunt entre la família, l’escola i tots els 
altres serveis externs que hi puguin intervenir. 

L'Ampa ofereix gran varietat de serveis.
Destaquem l'acollida, les activitats
extraescolars al migdia i a la tarda o el servei de
menjador.

 

English
Treballem l'anglès des de P3, realitzant dues hores 
 setmanals a Educació Infantil i a Cicle Inicial. A Cicle

Mitjà i Superior comptem amb tres hores setmanals. A
l'escola hi treballa un auxiliar de conversa nadiu amb

qui treballen situacions comunicatives reals.

STEAM

Som escola 'STEAM', avalat per la Universitat Politècnica
de Catalunya. Un enfocament interdisciplinari que, a
partir de contextos i situacions de la vida quotidiana,

integra i interrelaciona continguts de ciències,
tecnologia, enginyeria i matemàtiques.

Lectura

Fomentem la lectura a través de dinamitzacions que
duen a terme escriptors i il·lustradors a l'escola.

S'utilitza el 'PACBAL' per acompanyar el procés de
lectoescriptura dels infants i optimitzar la intervenció

educativa. 
 
 

Com treballem
al Rossend?

Espais a infantil

Valors

Art i creativitat

Treballem a través del joc i propostes molt vivencials
i manipulatives amb els més petits de l'escola. Es fan

racons i espais cada setmana.

Promovem la creativitat en tota la seva expressió des
de totes les àrees. Col·laborem amb escoles de dibuix

i duem a terme tallers d'arts escèniques per
potenciar l'expressió oral dels alumnes.

Eduquem en valors socials i cívics en el nostre dia a
dia, així com col·laborem amb entitats del tercer

sector.


