
PROJECTES I TREBALL AL CENTRE 
Ed Infantil 

Treball d’intel·ligències múltiples  

Treball per projectes 

Ambients d’aprenentatge 

Dia de la joguina  

 

Ed Primària 

Llibre viatger 

Hort escolar 

Rodajoc  

Cantarella  

Projecte interdisciplinar 

Padrins de lectura  i fillols 

  

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Desdoblaments grups-classe: Expressió escrita, Expressió oral, 

biblioteca… 

. Agrupaments flexibles de mates o llengua. 

. Dos mestres a l’aula. 

. Atenció individual i en petit grup. 

Mesures i suports addicionals: 

. SEPs dins i fora l’horari lectiu. 

. Suport de la mestra d’EE i MALL. 
  

INSTAL.LACIONS 
El centre és un edifici modern, d'obra vista, amb molt de vidre, amb 

un pati de grans dimensions, gimnàs, una àmplia pista esportiva i, 

separat per tanques, el pati corresponent al parvulari. 
                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Els Grecs  
 

Telèfon: 972152520 / 972152682 
Blog http://ceipelsgrecs.blogspot.com 
Instagram: elsgrecs 
Piulapp: Escola Els Grecs 
Pàgina web: www.escolaelsgrecs.cat 

 
 
 

De centre 

30’ diaris de lectura 

Dia de la fruita 

Reciclatge a les aules 

Setmana cultural 

Sortides i colònies 



 
LA NOSTRA ESCOLA 
 

És una escola de 2 línies amb una plantilla de 29,25 mestres i 431 

alumnes. 

Tenim mestres especialistes de música, educació física, francès, 

anglès, educació especial, audició i llenguatge. 

També disposem del servei d’una psicopedagoga de l’EAP, vetlladora 

i TEI.  

L'horari lectiu és de 9 a 12h 30 i de 15 a 16h 30. 

Disposem de:  

 

SERVEI DE MENJADOR 

El gestiona una empresa de càtering 

però tenim cuina pròpia. 

 

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR 

L’ofereix l’Ajuntament de Roses.  

 

BIBLIOTECA DE CENTRE, amb servei de préstec de llibres a l’hora 

del pati pels alumnes de  primària. 

 

AMPA (Associació de Mares i Pares) 

Organitza diversos serveis i moltes activitats,   

col·laborant contínuament en la vida del centre.  

. Servei d’ acollida matinal 

. Activitats extraescolars (migdia i tarda) 

. Programa de reciclatge de llibres 

. Venda de llibres (juliol i setembre) 

. I moltes coses més! 

 

TRETS D’ IDENTITAT  
 

Recollits al Projecte Educatiu de Centre (PEC): 

a) Escola catalana.  

b) Escola inclusiva. Educació per a la diversitat.  

c) Educació transversal per a l’assoliment de les competències 

bàsiques.  

d) Escola plurilingüe. Francès a partir de P5 i anglès a CS. 

e) Escola oberta a les tecnologies de la informació 

 i de la comunicació.  

f) Educació integral: coeducació, ciutadania, convivència, 

educació ambiental, salut, alimentació sana, comunicació audiovisual, 

accés a la informació i  gust per la lectura.  

g) Escola aconfessional i pluralista. 

h) Escola coeducadora i no sexista.  

i) Escola solidària i tolerant 

j) Educació socialitzadora.  

       h) Escola dialogant i oberta a la participació.  

       i) Escola democràtica.  

j) Ensenyament actiu i innovador.                                                                                                 


