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Tolerància, respecte,
responsabilitat,
igualtat i participació
són els trets d'identitat
del nostre centre
educatiu
 

CEIP SANT
MATEU DE

BAIX

CENTRE D'EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA



EXPERIMENTAR,
DESCOBRIR

I
APRENDRE

 
 Al CEIP Sant Mateu de Baix gaudim d'un

entorn privilegiat, immers en la natura de la
part més verge de l'illa d'Eivissa. 
 
Els valors, les oportunitats, la igualtat, el
creixement personal, el desenvolupament
global  de l'ésser com agent únic i el
respecte cap al món que ens envolta són
els eixos vertebradors de tota la tasca
educativa. 
 
Treballem per garantir  l'aprenentatge
competencial, el desenvolupament integral
i global de l'infant, la participació activa de
tota la comunitat educativa, la introducció
de les TIC com a eina d'aprenentatge,
l'avaluació constant dels projectes comuns 
 i l'escola com a òrgan actiu dins l'entor
proper.  
 
Som una escola petita la qual cosa ens
permet establir una relació escola - família
propera i enriquidora. 

Som una escola unitària,
pública i rural on

impartim els
ensenyaments

d'educació infantil i
primària .

CONEIX-NOS 

Què proposem?

Com treballem?

Al centre tenim un proposta metodològica
basada en l'aprenentatge sense llibres, per
tant, impulsem diferents formes de treballar
les quals s'adapten a cada grup i permeten
atendre les necessitat individuals; entre les
quals trobem: espais d'aprenentatge
(ambients), grups reduïts, dos mestres a
una aula, treball cooperatiu, integració de
les TIC (ordinadors) al treball d'aula,
sessions dinàmiques aprofitant qualsevol
espai del centre (aula, terrassa, bosc...),
treball multinivell, activitats intercicle, etc. 

Educació Infantil

A l'aula d'infantil trobem els infants de 3 a 6
anys. 
 
En aquesta etapa apostem per respectar
les necessitats i interessos de cada infant. 
 
Aprenem de manera lliure, seguint els
ritmes individuals i creant un clima d'aula
tranquil i de calma. 

Educació Primària

L'alumnat de primària comparteix el
mateix espai, així doncs, trobem infants
des de 1r fins a 6è agrupats per cicles
 
És una aula àmplia, amb un espai central
per a participar d'assemblees, fer lectura
compartida i, fins i tot, gaudir d'un racó per
relaxar-se.
 
Es realitzen algunes sessions conjuntes
per tal d'afavorir la comunicació i la
relació de tot l'alumnat. 
 

Proposem una metodologia oberta,
flexible i respetuosa amb els temps i
ritmes d'aprenentage individuals.
 
Proposem un ensenyament que parteix
dels interessos i els coneixements previs
del nostre alumnat. 
 
Proposem un aprenentatge experimental i
vivencial, és a dir, partim de la realitat de
l'entorn per introduir els continguts;
d'aquesta forma permetem un
aprenentatge significatiu. 
 
També proposem un aprenentatge
trilingüe, on les dues llengües oficials
(català i castellà) i l'anglès  s'imparteixen a
tots els cursos. Destaquem la diversitat de
nacionalitat com un punt enriquidor que
ens fa crèixer com a comunitat educativa.
 
Finalment, utilitzem l'art (música i plàstica)
com a mitjà per estimular la creativitat
dels nostres nins i nines. 
 


