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Portes Obertes Digitals 

Benvolgudes famílies, donada la situació d’excepcionalitat i la 
impossibilitat de fer Portes Obertes a l’escola us hem preparat aquest 
document. Actualment el procés de Preinscripció està ajornat fins a 
nova ordre del Departament d’Educació . 

 
L’Univers som una ESCOLA PÚBLICA, i amb 
aquest document volem apropar-vos al 
nostre projecte educatiu, explicar-vos la 
nostra organització, algunes vivències i 
dinàmiques pròpies de l'escola i l’oferta 
de places disponible pel curs 2020-21. 

 

 OFERTA DE PLACES                                                  :   
El nostre centre té onze anys de vida i és de doble línia. Als inicis vam 
estar ubicats en barracons i això va provocar el creixement desigual 
d’alguns grups. Pel curs vinent estarem configurats de la següent 
manera: 
 

●   P3: Dues aules  
●   P4: Dues aules  
●   P5: Dues aules 
●   1r:  Dues aules 
●   2n: Dues aules  
●   3r:  Tres aules 
●   4t:  Una aula 
●   5è: Una aula 
●   6è: Una aula 

Les places disponibles pel curs 20 - 21 són: 

● P3 (infants nascuts el 2017):  49 vacants, 17 de les quals poden ser 
ocupades per germans/es del propi centre.   

● 2n de Primària :  2 vacants 
● No hi ha places pels altres nivells. 
 

Els instituts que tenim adscrits actualment són: IES Teresa Pàmies, IES 
Montserrat Roig i  IES La Sedeta. 
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LA LÍNIA PEDAGÒGICA DE L’ESCOLA                     :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
● Comunitat de Petits:     P3, P4 i P5 
● Comunitat de Mitjans:  1r, 2n i 3r 
● Comunitat de Grans:    4t, 5è i 6è 
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TREBALL PER AMBIENTS 
Els Ambients representen 
una manera diferent 
d’organitzar l’espai i els 
materials de l’escola 
afavorint que nens i nenes 
de diferents edats 
aprenguin junts. Aquests 
entorns propicien situacions 
d’aprenentatge on els 
infants participen d’una 
manera activa, lliure i 
creativa. En els Ambients l’infant és el protagonista i constructor del seu 
propi aprenentatge. Són espais tranquils que respecten la diversitat i 
que tenen en compte en tot moment el ritme individual de cada infant. 
A cada Ambient s’ofereixen diverses propostes d’aprenentatge amb 
materials variats i rics en possibilitats que propicien una diversitat de 
respostes i d’accions per part dels nens i nenes.  

 
AMBIENTS DE PETITS I MITJANS  

 

   
 
Us convidem a veure el vídeo dels Ambients i els Espais per tal que 
pugueu palpar el funcionament habitual de l'escola en les tres 
comunitats: Petits, Mitjans i Grans. 
https://www.youtube.com/watch?v=gaff5G1qpbs&feature=emb_title 
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TREBALL PER ESPAIS (de 4t a 6è de primària) 
Els espais ofereixen un temps d’aprenentatge on la dinàmica que es 
crea permet desenvolupar propostes de recerca pautades que es 
poden realitzar individualment o en petit grup segons la complexitat de 
la proposta. 

Als Espais es promou el treball col·laboratiu on l’aprenentatge es 
construeix conjuntament amb d’altres. 

Els infants disposen a cada Espai d’unes CAIXES amb propostes 
concretes guiades, a partir de les quals, investigant i experimentant 
accediran al coneixement i al desenvolupament de les seves capacitats 
i l’adquisició de les competències. 

 
 

TEMPS DE GRUP (tots els grups) 
Fem ambients a Petits i Mitjans durant quatre franges d’hora i mitja a la 
setmana. Aquest curs a Grans en fan tres a la setmana. La resta de 
l’horari és Temps de grup. 
 
En el temps de grup fem: 

- Treball per PROJECTES i Recerques. 
- Tutories i Educació emocional. 
- Treball sistemàtic (mig grup de llengua i matemàtiques). 
- Especialitats (Cos i Moviment, Psicomotricitat, Anglès, Música…). 
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En aquests documents recollim els principis pedagògics de l’escola: 
- Projecte de Direcció actual: 
https://escolaunivers.cat/wp-content/uploads/2020/01/PROJECTE-DE-
DIRECCIO%CC%81-2019-23-resum-Web-ok.pdf 
 
- PEC (Projecte Educatiu de Centre): 
https://escolaunivers.cat/wp-content/uploads/2018/06/PEC-juny-
2017.pdf 
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EL DIA A DIA DE L’ESCOLA                                       : 
 

HORARI: 
 

     
 
 

RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA: 
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SORTIDES I MATERIAL: 
A l’escola valorem les 
vivències i la relació amb 
l’entorn, per això realitzem 
un seguit de sortides, el 
cost de les quals va 
integrat dins una quota 
anual que també inclou 
tot el material didàctic, 
pedagògic i llibres que 
utilitzem a l’escola (no 
utilitzem llibres de text).  

La quota per al 2020-21 és de 250 euros anuals. 
Durant la jornada a l’escola i el temps dels àpats els infants no porten 
bata ni uniforme, tan sols es tapen quan fan activitats artístiques que ho 
requereixin (fang, pintura…) i  pitet o tovalló per dinar. 

 
L’AFA: 
L’AFA de l’escola és una eina per 
enriquir el centre amb la filosofia 
de crear xarxa i establir vincles 
entre tota la comunitat educativa. 
Treballa per aconseguir millors 
serveis, recursos i espais, així com 
per donar suport i col·laborar en el 
bon funcionament de l’escola.  
 
Gestionen el Temps del Migdia, les 
acollides i les Extraescolars: 
http://www.afaunivers.cat/. 
 
L’escola disposa de cuina pròpia i 
d’una varietat amplia de menús 
adaptada a la diversitat cultural, 
al·lèrgies i intoleràncies 
alimentàries.  
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INFORMACIONS SOBRE P3                                      :                                                                                
 
Com que l'oferta de places disponible de l'escola pel curs 20-21 és 
bàsicament per a P3, us detallem algunes de les informacions rellevants 
per aquest nivell. 
 

UN DIA A P3: 
● 9 a 9:20h:   Entrada relaxada (podeu arribar a les 9 i estar-vos 20 

minuts a l’ambient amb el vostre fill o filla) 
● 9:20 a 10:30h:  Ambients (de dilluns a dijous) 
● 10:30h:   Esmorzar a l’aula (fruita de casa) 
● 11:00h a 11:45h:  Temps de joc al pati 
● 11:45h a 12:30h:  Temps de Grup 
● 12:30h:   Dinar + Migdiada 
● 15:00h a 16:30h:  Temps de Grup 

 

 
 

L’ADAPTACIÓ AL SETEMBRE: 
 
Com a escola podem organitzar l’adaptació dels primers dies d’escola, 
sempre dins el que ens permet el Consorci d’Educació de Barcelona. 
Normalment, els tres o quatre primers dies partim el grup i cada mig grup 
(12 infants) vénen una franja d’hora i mitja (9h a 10:30h o d’11h a 
12:30h), acompanyats de la família durant tota la franja.  
A partir del 4t o 5è dia ve tot el grup sencer durant tot el matí (9h a 
12:30h). Durant aquest primer temps d’adaptació hi haurà els adults 
necessaris per poder atendre tots els infants.  Recomanem no quedar-se 
a dinar a l’escola fins a l’octubre, però entenem que hi ha situacions 
laborals que no ho permeten i s’ofereix el servei de Menjador per P3 des 
del dia que es queden tot el matí. 
A l’escola entenem tot el primer trimestre de P3 com una gran 
adaptació, com un temps per crear vincle entre la tutora referent i 
l’infant i la seva família i per familiaritzar-se amb l’escola. 
 



Escola l'Univers            

C/Bailèn 229- 231, Barcelona 

https://escolaunivers.cat/ 
 

 
	  

	  

 

 
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA                               : 
 
Us enllacem la pàgina web del Consorci on podeu trobar tota la 
informació referent a la Preinscripció i Matrícula: 
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculac
io/acces_als_estudis/3_16#/1 

Recordeu que cal omplir una sola sol.licitud per infant. 
Estarem atents a les novetats que vagin sortint des del Consorci 
d’Educació de Barcelona per a poder-vos informar. 
 
Trobareu més vida d’escola a la nostra pàgina web, al blog del DIA a 
DIA… 
     

 
18 de març de 2020 


