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Benvolgudes famílies,  

Volem agrair a l’Ajuntament de Gavà la seva col·laboració econòmica en alguns dels 
projectes de l’escola, que us detallem a continuació

 

PROJECTE FEAC  -FAMÍLIA ESCOLA ACCIÓ COMPARTIDA

L’objectiu d’aquest projecte és m
educativa amb Xerrades obertes amb als pares de família de la població de Gavà
través de l'intercanvi d'experiències i l'aprofundiment de temes educatius

 

ACTE RECONEIXEMENT CONSOLIDACIÓ BATXILLLERAT I 
ACOMIADAMENT. 

Els objectius d’aquest projecte de reconeixement a l’alumnat que ha assolit 2n 
Batxillerat, on els alumnes que tants anys han estudiat i conviscut en el centre puguin 
tenir un grat record de tota una trajectòria plena de moltes vivències i de moltes
amb els seus companys, amb el lliurament de l’orla de final d’etapa.

ACTE CULTURAL EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL 
PRIMÀRIA  

Es realitza al Teatre Espai Maragall un Acte cultural dels alumnes d’Educació Infantil i 
Cicle Inicial de Primària,  exercici fruit de la elaboració d’ activitats culturals treballades 
durant el 3r trimestre, fomentant així la participació de les famílies en la dinàmica 
educativa i el foment de la cohesió social mitjançant iniciatives culturals i apropar la vida 
de l’escola a les famílies i en extensió a la població de Gavà. Fent així un projecte 
educatiu obert i compartit per la comunitat educativa.
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Volem agrair a l’Ajuntament de Gavà la seva col·laboració econòmica en alguns dels 
projectes de l’escola, que us detallem a continuació: 

FAMÍLIA ESCOLA ACCIÓ COMPARTIDA

L’objectiu d’aquest projecte és millorar la convivència i el civisme entre la comunitat 
educativa amb Xerrades obertes amb als pares de família de la població de Gavà
través de l'intercanvi d'experiències i l'aprofundiment de temes educatius

ACTE RECONEIXEMENT CONSOLIDACIÓ BATXILLLERAT I 

bjectius d’aquest projecte de reconeixement a l’alumnat que ha assolit 2n 
els alumnes que tants anys han estudiat i conviscut en el centre puguin 

tenir un grat record de tota una trajectòria plena de moltes vivències i de moltes
, amb el lliurament de l’orla de final d’etapa. 

 

 

ACTE CULTURAL EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL 

Es realitza al Teatre Espai Maragall un Acte cultural dels alumnes d’Educació Infantil i 
exercici fruit de la elaboració d’ activitats culturals treballades 

durant el 3r trimestre, fomentant així la participació de les famílies en la dinàmica 
foment de la cohesió social mitjançant iniciatives culturals i apropar la vida 

cola a les famílies i en extensió a la població de Gavà. Fent així un projecte 
educatiu obert i compartit per la comunitat educativa. 
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Volem agrair a l’Ajuntament de Gavà la seva col·laboració econòmica en alguns dels 

FAMÍLIA ESCOLA ACCIÓ COMPARTIDA 

nvivència i el civisme entre la comunitat 
educativa amb Xerrades obertes amb als pares de família de la població de Gavà, a 
través de l'intercanvi d'experiències i l'aprofundiment de temes educatius.  

ACTE RECONEIXEMENT CONSOLIDACIÓ BATXILLLERAT I 

bjectius d’aquest projecte de reconeixement a l’alumnat que ha assolit 2n 
els alumnes que tants anys han estudiat i conviscut en el centre puguin 

tenir un grat record de tota una trajectòria plena de moltes vivències i de moltes alegries 
 

ACTE CULTURAL EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL 

Es realitza al Teatre Espai Maragall un Acte cultural dels alumnes d’Educació Infantil i 
exercici fruit de la elaboració d’ activitats culturals treballades 

durant el 3r trimestre, fomentant així la participació de les famílies en la dinàmica 
foment de la cohesió social mitjançant iniciatives culturals i apropar la vida 

cola a les famílies i en extensió a la població de Gavà. Fent així un projecte 
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PROJECTE INNOVACIÓ PEDAGÒGICA MILLORA DE 
L’ANGLÈS.  PROJECTE MULTILINGÜE.

L’objectiu d’aquest projecte és ampliar les hore
anglès algunes assignatures curriculars. Així doncs, a més a més de les hores marcades 
pel Departament d’ Educació, s’imparteix parcialment en anglès
També estem intentant que l’anglès estigui pres
centre: festival, celebracions, ambientació dels passadissos.

 

SETMANA DE LA DIVERSITAT

La “Setmana de la Diversitat” es configura mitjançant un conjunt d’activitats destinades a 
la sensibilització de tota la comun
banda un eix formatiu pels professors i mestres i per altre banda, pels propis alumnes.

L’alumnat objecte d’intervenció mitjançant l’activitat és el de tota l’escola, des d’Infantil 
fins a 4t d’ ESO,  establint a cada nivell i/o cicle els tipus d’activitats adequades a les 
característiques de l’alumnat pertinent.

És una activitat per al Foment de la inclusió dels col·lectius de ciutat més desfavorits per 
raons de disminucions i necessitats educatives greus
educativa de la ciutat. Promoció i atenció a persones amb discapacitat, inclusió social  i 
foment de la l’ajuda i el suport mutu.
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PROJECTE INNOVACIÓ PEDAGÒGICA MILLORA DE 
L’ANGLÈS.  PROJECTE MULTILINGÜE. 

L’objectiu d’aquest projecte és ampliar les hores d’exposició a la llengua i donar en 
anglès algunes assignatures curriculars. Així doncs, a més a més de les hores marcades 
pel Departament d’ Educació, s’imparteix parcialment en anglès 
També estem intentant que l’anglès estigui present en diferents activitats que es fan al 
centre: festival, celebracions, ambientació dels passadissos. 

SETMANA DE LA DIVERSITAT 

La “Setmana de la Diversitat” es configura mitjançant un conjunt d’activitats destinades a 
la sensibilització de tota la comunitat educativa envers la discapacitat, sent per una 
banda un eix formatiu pels professors i mestres i per altre banda, pels propis alumnes.

L’alumnat objecte d’intervenció mitjançant l’activitat és el de tota l’escola, des d’Infantil 
ablint a cada nivell i/o cicle els tipus d’activitats adequades a les 

característiques de l’alumnat pertinent. 

És una activitat per al Foment de la inclusió dels col·lectius de ciutat més desfavorits per 
raons de disminucions i necessitats educatives greus i permanents a la comunitat 
educativa de la ciutat. Promoció i atenció a persones amb discapacitat, inclusió social  i 
foment de la l’ajuda i el suport mutu. 

Qualitat     

           Plurilingüisme 
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La “Setmana de la Diversitat” es configura mitjançant un conjunt d’activitats destinades a 
itat educativa envers la discapacitat, sent per una 

banda un eix formatiu pels professors i mestres i per altre banda, pels propis alumnes. 

L’alumnat objecte d’intervenció mitjançant l’activitat és el de tota l’escola, des d’Infantil 
ablint a cada nivell i/o cicle els tipus d’activitats adequades a les 

És una activitat per al Foment de la inclusió dels col·lectius de ciutat més desfavorits per 
i permanents a la comunitat 

educativa de la ciutat. Promoció i atenció a persones amb discapacitat, inclusió social  i 
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DIGITALITZACIÓ DE LES AULES REFORÇ APRENENTATGE 
ALUMNAT SIEI   

La nostra escola tenim incorporada l'aula SIEI: SUPORT INTENSIU PER A 
L’ESCOLARITZACIÓ INCLUSIVA, i en el procés de configuració d’' una escola inclusiva 
són molts els aspectes a tenir en compte per tal d’establir unes línies d’actuació 
coherents amb les finalitats d’una esco
unitats de suport  a l’educació especial (SIEI), alumnes amb necessitats educatives 
greus i permanents a les aules ordinàries, fa evident la necessitat d’establir una sèrie 
d’actuacions destinades a afav
eficaç, l’entorn on s’han de dur a terme les pràctiques inclusives.

MONITORATGE ALUMNAT 
A MENJADOR ALUMNES SIEI 

El servei de menjador, del qual un 25% de l’alumnat amb necessitat de suport intensiu 
(SIEI) en fan ús. 
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DIGITALITZACIÓ DE LES AULES REFORÇ APRENENTATGE 

im incorporada l'aula SIEI: SUPORT INTENSIU PER A 
L’ESCOLARITZACIÓ INCLUSIVA, i en el procés de configuració d’' una escola inclusiva 
són molts els aspectes a tenir en compte per tal d’establir unes línies d’actuació 
coherents amb les finalitats d’una escola per a tothom. El fet d’incorporar, mitjançant les 
unitats de suport  a l’educació especial (SIEI), alumnes amb necessitats educatives 
greus i permanents a les aules ordinàries, fa evident la necessitat d’establir una sèrie 
d’actuacions destinades a afavorir  el treball del personal docent per contribuint a fer més 
eficaç, l’entorn on s’han de dur a terme les pràctiques inclusives. 

 

 

ONITORATGE ALUMNAT NEE EN HORARI NO LECTIU PER 
A MENJADOR ALUMNES SIEI  

l servei de menjador, del qual un 25% de l’alumnat amb necessitat de suport intensiu 
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DIGITALITZACIÓ DE LES AULES REFORÇ APRENENTATGE  

im incorporada l'aula SIEI: SUPORT INTENSIU PER A 
L’ESCOLARITZACIÓ INCLUSIVA, i en el procés de configuració d’' una escola inclusiva 
són molts els aspectes a tenir en compte per tal d’establir unes línies d’actuació 

la per a tothom. El fet d’incorporar, mitjançant les 
unitats de suport  a l’educació especial (SIEI), alumnes amb necessitats educatives 
greus i permanents a les aules ordinàries, fa evident la necessitat d’establir una sèrie 

orir  el treball del personal docent per contribuint a fer més 

EN HORARI NO LECTIU PER 

l servei de menjador, del qual un 25% de l’alumnat amb necessitat de suport intensiu 



                    
   COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ 
       RR. AGUSTINES MISSIONERES 
                          GAVÀ 

 

En aquest sentit i tenint en compte la vivència global de l’alumnat a l’escola, amb el 
menjador, extraescolars, etc.,  establim els canals necessaris encaminats a abolir les 
possibles barreres a la participació i a l’aprenentatge que es puguin donar, oferi
serveis i activitats basades en la inclusió
alumnes SIEI   

 

De part de l’Equip Directiu i de tota la Comunitat educativa del Col
Concepció de Gavà, gràcies pel suport, que ens anima a continuar 
per a aconseguir les nostres metes.

 

Gavà curs 2021-2022. 
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En aquest sentit i tenint en compte la vivència global de l’alumnat a l’escola, amb el 
menjador, extraescolars, etc.,  establim els canals necessaris encaminats a abolir les 
possibles barreres a la participació i a l’aprenentatge que es puguin donar, oferi

tivitats basades en la inclusió, amb un monitor/a vetllador/a 

De part de l’Equip Directiu i de tota la Comunitat educativa del Col
ràcies pel suport, que ens anima a continuar 

per a aconseguir les nostres metes. 
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En aquest sentit i tenint en compte la vivència global de l’alumnat a l’escola, amb el 
menjador, extraescolars, etc.,  establim els canals necessaris encaminats a abolir les 
possibles barreres a la participació i a l’aprenentatge que es puguin donar, oferint uns 

un monitor/a vetllador/a pel menjador pels 

De part de l’Equip Directiu i de tota la Comunitat educativa del Col·legi Immaculada 
ràcies pel suport, que ens anima a continuar compromesos 


