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QUI SOM? 
Som un centre públic que té com a finalitat l’educació integral de l’alumnat, 

partint d’una educació no sexista, arrelada al medi, aconfessional i afavoridora de les 
activitats artístiques i esportives. 

Som un centre d’ensenyament en valencià d’una línia educativa que afavoreix 
una relació i tracte familiar i personal des del primer dia entre les famílies, l’alumnat i el 
professorat. 

La nostra escola ha sigut guardonada amb el premi Baldiri Reixac per la seua 
trajectòria, per ser pioners en l’ensenyament en valencià i la defensa de la cultura 
valenciana així com per ser un centre preocupat per la innovació pedagògica. Tant 
mateix s’ha rebut altres premis com: premi Sambori Comarcal, premis artístics de la 
cooperativa agrícola, premi de poesia de l’editorial Salvatella...
 

Des de gener d’aquest curs som Centre Digital Col·laboratiu.  
       Enguany hem presentat el projecte d’Erasmus +  i el PEAFS.
   
       A la nostra escola els vostres fill podran estudiar: 

     - Educació Infantil (3-6 anys) 
          - Educació Primària (6 a 12 anys) 

QUÈ FEM? 
   A més de les tasques pròpiament escolars també realitzem altres activitats que  
marquen la vida a l’escola: 

- Festes i celebracions: el 9 d’Octubre, La no violència de gènera, Nadal, dia de la 
Pau, el dia de la dona científica, Carnestoltes ... 
- Participació en el premi Sambori local, en el comarcal i en la Trobada d’Escoles en 
Valencià.
- Activitats Mediambientals. 
- Setmana Literària.
- Projectes d’investigació. 
- Activitats d’apropament a personalitats del municipi. 
- Festa Final de Curs. 

   - Participació activa en les activitats organitzades per altres institucions del poble:     
Ajuntament, Institut Municipal de Cultura, Biblioteca Municipal, Centre de Salut ... 



 AMB QUÈ COMPTEM? 
Biblioteca 
Aula de Música
Aula d’informàtica. 
Pissarra digital a totes les aules.
Gimnàs 
Quatre patis organitzats per edats. 
Menjador amb cuina pròpia i menjar casolà. 
Orientadora de Conselleria jornada completa. 
Atenció d’especialista d’Audició i Llenguatge, especialista de Pedagogia Terapèutica
i educadora. 
Múltiples activitats organitzades per l’AMPA : 

Escola matinera de 7’00 a 9 h. 
        Activitats extraescolars d’anglès, tennis, patinatge.

COM ÉS LA NOSTRA EDUCACIÓ INFANTIL?
 

Al Mediterrani afavorim la creativitat, el desig d’aprendre dels xiquets i 
xiquetes, en un ambient innovador, afectiu i de confiança. 

Es proporciona l’experiència i els estímuls necessaris que permeten a 
l’alumnat el seu progressiu desenvolupament personal i la relació amb els altres, 
mitjançant diferents llenguatges. 

Comptem amb: 
 - Patis diferenciats segons edats i necessitats. 
 - Aula de psicomotricitat. 
 - Aules amples i ben il·luminades i amb dotació de materials actuals i apropiats. 
 - Les aules de 3 i 4 anys compten amb servei higiènic dins de la pròpia aula. 
 - Treball per racons: ordinador, joc simbòlic, llenguatge, lògic-matemàtic, artístic,  
experimentació, pintura, pissarra digital ... 

 - Mètode lecto-escriptor en la línia més actual d’aprenentatge constructivista amb 
llibre digital i material elaborat per les docents.

 - Treball de la psicomotricitat fina i grossa com a base per a l'aprenentatge  
 - Escola oberta a les famílies amb la participació en moltes activitats a les classes i a 
l’escola. 

 - Eixides nombroses: a l’horta, al poble, al Centre de Salut, a la Granja-Escola, al   
teatre, al parc de bombers, … 



QUI POT SOL·LICITAR MATRÍCULA? 
Tots els pares i mares que tinguen fills o filles que complisquen 3 anys fins al 

31 de desembre del present any, sense importar la zona del poble on visquen. 
    
     Jornada de portes obertes dijous 28 d’abril a les 15’00h.

Som conscients de que treballem amb allò que més estimeu, 
els vostres fills i filles, per això no sols els dediquem tota la 
nostra capacitat professional sinó també la nostra estima i 
respecte. 


