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COM ÉS L’ESCOLA?
familiar

“creactiva”

plural

Procurem ser un espai 
acollidor, obert a l’entorn 
proper i al món.

Fem projectes i recerques, 
una forma de treball que té 
en compte la motivació i 
estimula l’aprenentatge.

Fomentem la creació d’un ambient 
respectuós, la convivència i la cooperació.
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INFANTIL

PROJECTES

Especialitats
Gust per la lectura

Esbarjo



PRIMÀRIA

PROJECTES

Treball sistemàtic*

Especialitats
Gust per la lectura

Esbarjo



SETEMBRE- GENER

Projecte relacionat amb la 
literatura universal



. 2013 inici del projecte en aliança amb l’ICP.

. 2017 finalitza la fase pilot amb èxit. L’escola rep 
el reconeixement d’escola innovadora.
. 2018 continuem el camí magnètic iniciant l’aliança 

Magnet amb... + = Corporació Sanitària Parc 
Taulí

L’AVENTURA MAGNET



FEBRER- MAIG

Projecte Magnet



TREBALL DEL COS   

ANGLÈS A PROP
PIANO, UKELELE I 

PERCUSSIÓ

MAGNET

INICIATIVES



AMPA
Qui la forma?

● Socis: totes les famílies de l’escola

● Junta directiva: Representants de les 

famílies.

Funcions de l’AMPA

. Enllaç entre famílies i escola

. Extraescolars des de P3  

. Acollida (7:30hs a 9hs i 16:30hs a 

17:30hs)

. Tèxtil      . Festes   . Dotacions

https://samuntadampa.wordpress.com/author/samuntadampa/



MENJADOR
L’escola està adherida al servei de Gestió Unificada de Menjadors 

Escolars (GUSEM) de l’Ajuntament de Sabadell, actualment gestionat 

per Serhs Food Educa.

Preus:

Esporàdics 6,80€
Fixes (a partir de 3 dies) 6,20€
Torns

12:30h a 13:30h dinen petits*
*13:30h a 14:30h els alumnes de P3 fan migdiada

Els alumnes de P4 i P5 fan tallers i jocs amb monitoratge.

13:30h a 14:30h dinen primària**
** de 12:30h a 13:30h els alumnes de 1r,2n,3r,4t, 5è i 6è fan jocs i tallers amb monitoratge



CALENDARI PREINSCRIPCIÓ



PUNTUACIÓ 
● Germans escolaritzats al centre…………………………....……………………….. 40 punts

● Proximitat (no acumulables):

○ Domicili familiar a l’àrea d’influència ……………………………………. 30 punts

○ Lloc de treball a l’àrea d’influència……………………………………….... 20 punts

○ Domicili al municipi però no dins de l’àrea d’influència …. 10 punts

● Si un dels tutors rep un ajut de renda garantida .………………….… 10 punts

● Discapacitat (igual o superior a 33%) de l’alumne, pare o mare, germà 

o germana………………………………………………………………………..……………………... 10 punts

● Puntuació complementària: (suma si hi ha empat)

○ Família nombrosa o monoparental ...…………………………………….. 15 punts

http://www.sabadell.cat/ca/centres-educatius/educacio-infantil/centres-

amb-puntuacio-per-proximitat-educacio-infantil-i-primaria

http://www.sabadell.cat/ca/centres-educatius/educacio-infantil/centres-amb-puntuacio-per-proximitat-educacio-infantil-i-primaria
http://www.sabadell.cat/ca/centres-educatius/educacio-infantil/centres-amb-puntuacio-per-proximitat-educacio-infantil-i-primaria


- Segons les informacions rebudes, podreu realitzar 
la preinscripció telemàtica o bé en els punts que 
habiliti l’Ajuntament per fer-la presencial.

PROCEDIMENT PER 
PREINSCRIPCIÓ



ARA US DONEM LA PARAULA
Si teniu dubtes...

Envieu un correu a l’adreça a8024030@xtec.cat



Edifici de Primària
● Planta baixa: 

Aules de 1r i 2n
● 1a planta:

Aules de 3r i 4t
● 2a planta:

Aules de 5è i 6è

Edifici d’especialitats
● 1a planta:

Aula d’anglès
● 2a planta:

Aules de música i 
ciència.

Zona d’educació 
Infantil

● Aules de P3, P4, 
P5.

● Zona d’esbarjo

Zona d‘ equipaments. 
● 1a planta:

Menjador
● 2a planta:

Sala de treball del cos

Zona de pistes
● Esbarjo de 

primària.
● Hort 

Plànol de l’escola Samuntada

Estem aquí

Entrada


