
ACTIVITATS I PROJECTES COMPARTITS
Paral·lelament a les diferents modalitats d'escolaritat compartida es promouen

activitats compartides amb altres escoles o instituts, on els alumnes no només

gaudeixen  d'una  activitat  engrescadora  en  un  entorn  normalitzat  sinó  que

aquestes activitats permeten formar nois i  noies competents a nivell  social,

fomentant així la inclusió social.

Actualment es porten a terme activitats compartides amb altres centres a totes

les etapes educatives:

Activitats d'Educació Infantil

• L'aula d'educació infantil que tenim ubicada a les instal·lacions de l'Escola

Roureda i alguns alumnes d'EI ubicats al Xaloc participen en el projecte

de racons d'educació infantil d'aquesta escola. Participar del pati per tot

l'alumnat  suposa  un  gran  intercanvi  i  possibilitat  d'aprendre  a  tots

nivells. 



Activitats d'Educació Primària

• Amb l'Escola Pia s'han portat a terme activitats mensuals de diferents

tipus:  activitats  de  plàstica  (Carotes  de  carnestoltes,  treballs

manuals....), visita  a  l'hort  de  la  nostra  escola,  assistència  a

representacions teatrals, gimcana de jocs tradicionals, jocs esportius...

les activitats s'han realitzat a les dues escoles.

• Amb el CEE Bellapart des de fa diversos cursos es realitzen les Jornades

esportives  (Miniolimpíades):  trobada  en  la  qual  es  realitzen  diferents

proves (cursa de 60m, cursa de xanques, salt de longitud, llançament de

pes, circuit d'obstacles...).

• A proposta de la nostra escola i emmarcat dins la programació de Ciutat

i  escola  de l’Ajuntament  de Sabadell,  hem dut  a  terme una activitat

d’Aprenentatge-servei  amb  l'Escola  Can  Deu  dins  l’àmbit  d’intercanvi

esportiu. Un grup d’alumnes d'EP de la nostra escola han convidat a les

nostres instal·lacions a un grup de l'Escola Can Deu per explicar-los què

són i com es juga a les bitlles catalanes, i, com a contrapartida, l’alumnat

de l'Escola Can Deu ens ha convidat per explicar-nos com es juga a un

esport  normatiu  d'equip.  D’aquesta  manera  nens  i  nenes  amb

discapacitat i sense han estat capaços de sentir-se útils fent un servei,

explicant-se un esport uns als altres.



• Els  alumnes  de  l'aula  d'acollida  de  l'IES  Agustí  Serra  treballen  les

llengües fent representacions. Aquest treball ens l'han mostrat a l'escola

on ha tingut molt bona acceptació per part dels alumnes de primària.

S'han organitzat dos activitats: representació d'una obra de teatre amb

ombres xineses i preparació d'un taller de màscares.  

• Amb l'Escola  Roureda durant  diferents  cursos  escolars  s'han  portat  a

terme dos projectes conjunts, el projecte de DANSA i el projecte d'HORT.

En  ambdós  projectes  es  realitzen  trobades  mensuals,  alternant  les

escoles, per tal de compartir  diferents activitats i  treballar plegats els

horts dels dos centres.



• Juntament amb l'Aula de música A tempo i el CEE Bellapart, i l'escola El

Sol  hem  consolidat el projecte de la Coral Cors amb cor, on durant unes

sessions es realitzen assaigs conjunts per tal de fer una cantata final

oberta al públic en general. 



Activitats d'ESO

• Dins del projecte de Ciutat i escola endegat per la Regidoria d'Educació

de  l'Ajuntament  de  Sabadell,  es  participa,  conjuntament  amb  altres

escoles ordinàries, en l'activitat anomenada  Els nois i  noies prenen la

paraula. Cada curs  el  tema a debatre és diferent:  drets  dels  infants,

mobilitat  a  Sabadell...  i  en  ella  es  pretén  que  l'alumnat  faci  un

aprenentatge del processos de participació. Durant el curs es fan dues

trobades intercentres per posar en comú les propostes de cada escola

per tal de redactar el manifest final de l'activitat que s'exposa a l'alcalde

a final de curs al Saló de Plens de l'Ajuntament.

• S’han fet diferents activitats esportives amb l’escola-taller Xalest (centre

de  secundària  d’EE):  partits  de  futbol  i  bàsquet  i  també  Jornades

Esportives (curses de Cross adaptades) amb Xalest i el CEE Bellapart que

finalitzen  amb  un  gran  aperitiu  de  germanor  entre  totes  les  escoles

participants. 



• Intercanvi cultural i visita per Catalunya i França amb una escola d'EE de 

Limoges .

Activitats de l'Etapa 16-21

• Aprofitant la Diada de Sant Jordi i convidats per l'IES Agustí Serra del

nostre barri, l'alumnat de l'Etapa 16-21 han muntat un petit taller dins

del  recinte  de  l'Institut  per  explicar  quines  tècniques  utilitzen  en

l'elaboració dels productes que venen en el que anomenem “La Paradeta”

i que els serveix per costejar-se part del seu viatge de final de curs. 



• Participem amb alumnes d'altres instituts de la ciutat en el programa  de

Coneixements d'Oficis del Vapor Llonch (Ajuntament de Sabadell) on els

alumnes participen en un tastet de diferents sortides laborals.

• Intercanvi d'experiències a l'Etapa 16-21 dins l'àmbit d'hoteleria amb el

CEE Maregassa de Badalona (escola de PFI), i també  amb els alumnes

de  l'escola  Servator  amb  qui  es  comparteixen  les  estades  al  Vapor

Llonch.

• Participació  al  Projecte  Patrimoni  al  DesQobeRt amb  altres  centres

educatius  i  l'Ajuntament  de  Sabadell.  Els  centres  participants  en  el

projecte tenen l’oportunitat de col·laborar a donar significat a diferents

edificis singulars de Sabadell, de diversitat temàtica. Cada centre fa una

recerca sobre un dels edificis, explorant les categories que consideri del

seu  interès  i  col·laboren  en  la  creació  d’una  eina  educativa  per  a  la

ciutadania a través d’un projecte d’Aps, en el qual els participants es

formen sobre el  patrimoni de la ciutat i  milloren la forma en com es

mostra a la ciutadania en general.

Bloc del projecte:  http://patrimonqr1415.blogspot.com.es/

http://patrimonqr1415.blogspot.com.es/


• Amb l'Escola La Immaculada el projecte de L'Hort de les Amistats. Els

alumnes de la nostra escola ajuden als alumnes de La Immaculada a

tenir cura del seu hort i del seu jardí.

http://www.youtube.com/watch?v=HY631mU1SsI

http://www.youtube.com/watch?v=HY631mU1SsI

