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ESTIMULACIÓ PRIMERENCA

Les nostres propostes
Treballem els sentits del nen amb informacions
riques i variades, possibilitant les seves
actuacions motores, exploradores i d’acció.
(Mobilitat, equilibri, bits, escala de braqueació...)

Basant-nos en les intel·ligències múltiples,
treballem les matemàtiques d’una manera
contextualitzada, cíclica i divertida a través del
joc i la manipulació de diferents materials.

Iniciem el treball de la lectoescriptura de
manera creativa a través del moviment, els
gestos i el joc. Potenciem el llenguatge com un
instrument de comunicació oral i escrita que ens
ajuda a comprendre el món i controlar el
pensament i les emocions.

Amb l’objectiu fonamental d’aconseguir una
major atenció dels alumnes i desenvolupar la
intel·ligència emocional treballem, amb un
programa propi, diferents tècniques de
meditació, mandales, visualitzacions i exercicis
de consciència corporal.

EMAT

LUDILLETRES

MINDKINDER



Els nostres segells de qualitat

Responem a la necessitat de saber i a l’interès per
aprendre. No és tan important el que s’aprèn com
el camí que es fa: fer-se preguntes, tenir
curiositat, discriminar entre allò que sé i allò que
m’agradaria aprendre, buscar informació
sintetitzar-la i comunicar-la així com relacionar-la
amb altres aprenentatges o amb vivències
anteriors.

Els ambients són diferents  espais
d’aprenentatge, de relació i comunicació on, a
partir de diferents propostes els infants poden
actuar, observar, experimentar, construir,
inventar, imaginar, compartir, relacionar-se,
emocionar-se… i interactuar amb els altres.

ENGLISH WITH ARTIGAL
Iniciem l’aprenentatge de l’anglès per mitjà de
contes escenificats. Els story-tellings són
contes senzills i significatius per als alumnes on
ells participen de forma activa.

TREBALL PER PROJECTES

AMBIENTS D'APRENENTATGE

Mindkinder

Formació
Continuada



El dia a dia a infantil!

Serveis de l'escola

Col·legi Sant Gabriel,  Rda Pau Casals 121, 17257 Torroella de Montgrí.

ACOLLIDA
BITS

LUDI/EMAT

ESMORZAR

PATI

PLÀSTICA

DINAR

AMBIENTS

COMIAT

La finalitat de l'Educació Infantil és contribuir al
desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor,
social i cognitiu dels infants, en col·laboració amb les
famílies, proporcionant-los un clima i un entorn de
confiança, on se sentin acollits i amb expectatives
d'aprenentatge.

SERVEI DE MENJADOR: TOT CUINAT A L'ESCOLA.

ACOLLIDA DE 8:00 A 9:00 I DE 17:00 A 18:00.

SORTIDES I COLÒNIES.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.

Col·legi Sant Gabriel, Rda. Pau Casals 121
17257 Torroella de Montgrí

(+34) 972 758 416
torroella.gabrielistas.org

secretaria@santgabrieltorroella.org

CONTACTE


