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SERVEIS 

 • Espais propis d’educació infantil. Hort, aula de  
  natura, bosc.
 • Acollida gratuïta tots els dies lectius (matí i tarda)
 • Aparcament propi per a les famílies
 • Piscina pròpia
 • Menjador escolar, cuina pròpia i activitats dirigides
 • Infermera 
 • Activitats extraescolars, escola d’idiomes i de música
 • Casal d’estiu (juliol i setembre)

Una escola per créixer junts

Viu-la!

SI ENS VOLS CONÈIXER, 
DEMANA CITA PRÈVIA:
• VISITES PERSONALITZADES DE DILLUNS A
 DIVENDRES EN JORNADA ESCOLAR
 (AL LLARG DE TOT EL CURS)

• PORTES OBERTES, ELS DISSABTES:  
 6 de febrer, 20 de febrer i 6 de març   
 AMB CITA PRÈVIA

• TROBADES VIRTUALS

Persona de contacte: Marta Ferrer 
Tel. 932 12 09 08   •  infosarria@escolapia.cat

A PUNT PER A UN 
MÓN OBERT I 
DIVERS



CREIXEM JUNTS?
MIRA LES INSTRUCCIONS!

AMB TREBALL COMPARTIT, 
COOPERATIU I SOLIDARI

ON CADA NENA I CADA NEN 
SOM DIFERENTS

Participarem d’un món amb feines que ara no existeixen  
i amb capacitat de resoldre problemes que encara no s’han 
generat. 

En una societat cada cop més intercultural i plurilingüe, la 
capacitat d’entendre’ns i relacionar-nos és un valor afegit 
com a persones. La internacionalitat en l’aprenentatge de les 
llengües estrangeres és clau per a nosaltres. 

Prenem consciència de les nostres emocions per tal  
d’adquirir eines que ens permetin enfrontar-nos amb  
serenitat als problemes que ens sorgeixin al llarg de la vida. 
Diàriament dediquem un temps a preparar-nos per aprendre, 
a escoltar les nostres emocions i les dels altres, i així millorar 
les nostres relacions.

Les mestres ens acompanyen individualment facilitant-nos 
oportunitats per al nostre aprenentatge i desenvolupament 
personal.

APRENEM
I CREIXEM

Amb el projecte pedagògic SUMMEM obtenim respostes  
educatives reals als reptes quotidians que haurem de  
resoldre. Aprenem de forma cooperativa,  contextualitzada, 
interdisciplinària i competencial (actituds i habilitats).
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www.gencat.cat/territori/distintiuambiental
airemes.net

Distintiu de
garantia
de qualitat
ambiental

Flota de vehicles 
respectuosa
amb el medi ambient
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