
Els serveis 
 

Horari lectiu: de 9:00 a 14:00 

Escola matinera: de 7:30 a 9:00 

Menjador: de 14:00 a 16:00 

Activitats extraescolars: de 16:00 a 17:00 

Biblioteca escolar: de 16:00 a 17:00 

 

 
 

Premis i reconeixements 
 

 Segell de Qualitat AENOR 2013. 

 Premi Baldiri Reixac 2016. 

 Segell de Qualitat Europeu 2016 (The 

Arty Party Team). 

 Segell de Qualitat Europeu 2017 (My Art 

Book). 

 

 

Les instal·lacions 

  Biblioteca. 

  Gimnàs. 

  Aula de psicomotricitat. 

  Aula de música. 

  Aula de plàstica. 

  Patis molt grans. 

  Hort escolar. 

  Menjador. 

  Totes les aules amb PDI i projector. 

  Tablets a disposició de tot l’alumnat.  

  Miniportàtils individuals de 3r a 6è curs. 

 

CEIP VIALFÀS          
SA POBLA 

 

Adreça: C/ Renou, 159 

Telèfon:  971 54 06 48 

Email: ceipvialfas@educaib.eu 

 Web:  www.ceipvialfas.com 

Twitter: @ceipvialfas    
 

JORNADA DE PORTES OBERTES 

Dijous 21 de març de 2019 

A partir de les 19:00 hores 

Descarregau l’app VIALFAPPS per a mòbil 

  
ANDROID IOS 



El nostre centre 

El CEIP Vialfàs és un centre d’una línia. El 

proper curs 2019-20, el centre comptarà amb 

3 unitats d’educació infantil i 7 de primària.  

El centre té 61 anys d’antiguitat. Els espais 

són molt grans i totes les aules estan dotades 

d’aparells d’aire condicionat i calefacció. 

 

    Els trets d’identitat 

 Innovadora i de qualitat. 

 Compromesa amb la nostra llengua. 

 Arrelada al poble i a la cultura pròpia. 

 Inclusiva, de cohesió i d’igualtat. 

 Participativa i oberta a l’entorn. 

 Tolerant amb la diversitat. 

 Coeducativa. 

 Promotora de valors democràtics. 

 Solidària i respectuosa amb el medi 

ambient. 

 Promotora de salut. 

 Plurilingüe. 

 Aconfessional. 

 

 

Què feim? 

 Introduïm l’anglès des de P3. 

 Fomentam el treball per espais 

internivell. 

 Plàstica en llengua anglesa a partir de 1r 

curs. 

 Integram les tecnologies a l’aula amb 

l’ús de tauletes tàctils i miniportàtils. 

 Potenciam els desdoblaments de grups a 

les àrees instrumentals per tal de treballar 

en grups reduïts. 

 Treballam l’expressió oral (teatre, ràdio, 

contacontes...) 

 Promocionam la lectura (Bibliopati, 

Eduteca, Projecte Comprensió Lectora...) 

 Treballam els problemes diversificats des 

de 3r curs. 

 Cuidam de l’hort de l’escola. 

 Organitzam tallers amb les famílies. 

 Feim sortides, colònies i viatges 

d’estudis. 

 Celebram festes tradicionals i populars. 

 

Els projectes 
 

 Centre de Qualitat certificat per AENOR. 

 Centre ecoambiental. 

 Biblioteca escolar. 

 Reutilització de llibres de text. 

 Metodologia AICLE (plàstica en anglès). 

 Agermanaments virtuals E-Twinning. 

 Matèries digitals interactives (TAC) 

 Samsung Smart School. 

 Google Apps for Education. 

 Robòtica educativa (Lego i Crumble) 

 Centre Promotor de Salut. 

 Plataforma de préstec de llibres electrònics 

i club de lectura. 

 Millora contínua de patis. 
 

 
 

L’APIMA 
 

L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes 

col·labora estretament amb l’escola. És molt 

important la seva implicació per al bon 

funcionament del centre. L’escola som totes i 

tots. 


