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Escola

L’Escola Joan Maragall d’Arenys de Mar
és un centre docent públic, d’educació
infantil i primària, que imparteix
l’ensenyament dels 3 als 12 anys.

Joan Maragall
La llengua
vehicular i
d’aprenentatge
és el català,
es sistematitza
l’ensenyament
del castellà i es
potencia l’anglès.

L’escola té una línia pedagògica
innovadora, renovadora i inclusiva:
Fomenta la cooperació, l’esforç i l’obtenció
de bons resultats a partir de la motivació,
l’experimentació i el treball individual i en
equip.
Educa en la llibertat, la diversitat, la
igualtat, els valors democràtics, el
respecte, el diàleg i la solidaritat.
Treballa les emocions i fomenta una bona
intel·ligència emocional, i també bons
hàbits de salut i convivència.

Gran aposta per la llengua anglesa
de PARVULARI a SISé, en el marc
d’un programa plurilingüe on s’imparteix
una part de les assignatures en anglès
i es programen activitats i celebracions
amb l’anglès com a llengua vehicular
i reforç oral d’una persona nativa
en horari escolar.

Promou la pràctica de natació, atletisme i
vela en horari escolar.
Promou la creativitat i l’art: corals, tallers,
etc. I en aquest camp s’ha guanyat cinc
anys seguits el Premi Baldiri Reixac de la
mà de la mestra Rosa Montserrat Roig.
Ofereix l’assignatura de religió catòlica,
que és optativa.
Educa per la sostenibilitat i el respecte al
medi ambient amb un projecte que inclou
el manteniment d’un hort escolar, la cura
d’arbres i plantes i la participació en les
iniciatives eco-ambientals en el municipi.
Aplica l’ús de les noves tecnologies per
a l’aprenentatge amb instal·lacions i
equipaments adequats:
Vint aules amb pissarra digital.
Dues aules d’informàtica.
Dues aules mòbils d’ordinadors portàtils
per als alumnes.
Ordinadors amb connexió a internet
a totes les aules.
Connexió Wifi (sense fils) a totes les
dependències de les instal·lacions.
Sala de projeccions amb equipament fix
i equipament mòbil per a les aules.
Equips fotogràfics per a tots els cursos.
Organitza colònies per als seus alumnes
en tres dels cursos de la seva trajectòria
educativa.

L’escola fomenta la participació de
les famílies i de tota la comunitat
educativa a partir de:
Tallers de mares i pares, amb
mestres, per tractar temes d’interès
de les famílies.
Jornada per visitar l’escola a ple
funcionament.
Borsa de mares i pares per
acompanyar a les excursions.
Activitats organitzades per l’equip
de mestres amb participació d’avis,
pares, mares, mestres i alumnes.

L’escola treballa en xarxa amb
professionals de l’àmbit sanitari,
social i educatiu, oferint una
atenció acurada i òptima a
l’alumnat i les seves famílies.

L’escola és oberta i acollidora.
Participa activament d’activitats
educatives organitzades per la
Biblioteca F. Fita, les regidories,
la policia local, el CAP, els museus
d’Arenys, Ràdio Arenys, etc.

Gaudeix
àmplies i assoleiades amb:

Col·labora amb l’escola i es coordina amb
l’equip directiu i docent tot organitzant
festes i un ampli ventall d’activitats
extraescolars de caire educatiu, lúdic
i esportiu, com ara: l’acollida de ¾ de
8 del matí, anglès de migdia o tarda,
tennis, bàsquet, futbol, natació, teatre,
biblioteca, espai de deures, taekwondo,
patinatge, hoquei, escacs, manualitats,
informàtica, etc.
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L’escola que educa i prepara
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Tel. 93 792 28 02 • www.escolajoanmaragall.org
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L’escola compta amb una associació
de mares i pares molt activa.
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Cuina pròpia a l’escola on les cuineres
ens preparen per dinar menús
equilibrats amb productes ecològics
i de proximitat.
Menjador amb tot un equip
de monitoratge.
Gimnàs per a l’alumnat de primària.
Sala de psicomotricitat per a l’alumnat
de parvulari.
Sala per a dormir els més petits.
Aules de P3 interconnectades.
Banys dins les aules de P3.
Aula de música.
Aules d’acollida, educació especial,
audició i llenguatge.
Laboratori.
Biblioteca.
Sala gran de projeccions.
Pistes poliesportives.
Pati cobert.
Dos ascensors.
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