


Benvolgudes Famílies, donada la situació excepcional que

estem vivint, que no ens permet fer Portes Obertes presencials,

us hem preparat aquest document.

 En aquest escrit us aproparem al nostre projecte educatiu, us

explicarem com ens organitzem. També podreu trobar algunes de

la nostres activitats i dinàmiques.

La nostra escola té més de 50 anys de trajectòria. Ha tingut

diferents ubicacions fins arribar a l’actual del carrer Cartagena. És

una escola de doble línia. 

La TABOR som una ESCOLA PÚBLICA.



 - IES Caterina Albert (abans Juan Manuel Zafra)
 - IES Teresa Pàmies (abans Príncep de Girona)
 - IES Jaume Balmes
 - IES Fort Pius

Els Instituts adscrits pel curs 2021 – 22 seran:

Oferta de places

Pel curs vinent estarem configurats de la següent manera:

P3

P4

P5

2 aules

2 aules

2 aules

1r

2n

3r

2 aules

2 aules

3 aules

4t

5è

6è

2 aules

2 aules

2 aules

Les places disponibles pel curs 21 -22 són:

• P3 (infants nascuts el 2018): 50 places.

Cal tenir en compte que 20 d'aquestes 50 places, seran ocupades

per germans/nes.

https://agora.xtec.cat/iesm-jmzafra/
http://instpamies.cat/
https://www.jaumebalmes.net/
http://insfortpius.cat/
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COMUNITATS

Comunitat de Petits: P3, P4 i P5
Comunitat de Mitjans; 1r, 2n i 3r
Comunitat de Grans: 4t, 5è i 6è

COM HO FEM?



Els racons de colors són espais destinats a l’activitat lúdica que

demanen a l’alumnat una participació lliure, imaginativa i creadora. 

Afavoreixen la interrelació i comunicació i són el primer pas cap a

la socialització.

Els infants necessiten compartir espais, joc, joguines, posar-se

d’acord els uns amb els altres, establir normes de comportament,

de convivència i de joc.

RACONS DE COLORS (Petits)



Els Tallers de Colors són una proposta organitzativa que afavoreix

que els infants de diferents edats puguin aprendre junts.

Aquests Tallers propicien situacions d’aprenentatge per a què

cada alumne/a pugui participar d’una manera activa, lliure i

creativa. 

Són espais tranquils que respecten la diversitat i on es té en

compte el ritme d’aprenentatge de cada nen i nena. 

Cada taller ofereix una gran varietat de propostes i de materials,

que permeten obtenir una gran diversitat de respostes per part de

tots els infants.

TALLERS DE COLORS (Mitjans i Grans)



TEMPS DE GRUP (Tots els grups)

Fem Racons i Tallers de Colors durant 2 franges setmanals.
La resta de l’horari és Temps de grup.

En el Temps de Grup portem a terme:
- Treball sistemàtic (llengua i matemàtiques)
- Especialitats (música, anglès, psicomotricitat, educació física)
- Projecte (eix transversal)
- Projectes externs (P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è)
- Pla Lector (P3 a 6è curs) 
- Treball en Context (P3 a 6è curs)
- Projecte Art (P3 a 6è curs)



EL DIA A DIA

Horari:
 Matí: 9 a 12.30h  (servei d’acollida des de les 8h)
 Tarda: 15 a 16.30h (servei d’acollida fins a les 18h)

Serveis:
- Servei d’acollida matinal (8 a 9h)
- Servei d’acollida tarda (16.30 a 18h)
- Espai del Migdia (12.30h a 15h)
- Extraescolars: Afa, Servitabor, Claror
- Casal d’Estiu

Les sortides i les colònies formen part del Projecte Educatiu de
l’Escola. 
Les sortides estan relacionades amb aspectes que es treballen a
l’aula i també se’n fan de vessant més lúdica. Es fan moltes
sortides als comerços i entitats del barri.

El cost de les sortides i colònies us el comuniquem al novembre
després d’haver-lo aprovat en Consell Escolar. 

Les colònies es porten a terme a P5, 2n i 4t. 
A 6è, es fan colònies esportives. 

SORTIDES I COLÒNIES

MATERIAL

La comunitat de petits té una quota anual per material de 115€.
Les comunitats de mitjans i grans, la quota anual és de 90 €.



- La matrícula es realitza amb l’Equip Directiu.
- Trobada de famílies amb les mestres de P3 (setembre).
- Reunió d’Inici de curs
- Dos Informes de seguiment dels alumnes (1r i 3r trimestre). 
- Entrevista anual amb el/la tutor/a (2n trimestre).
- Participació de les Famílies en diferents activitats:

- Tothom a l'Escola
- Portes endins
- Col·laboració en la preparació d'activitats
- AFA (Associació de Famílies d'Alumnes)
 

RELACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA



En el curs 2020 - 2021, degut a la pandèmia que estem vivint,
hem adaptat l'escola a les mesures de seguretat establertes, per
tal de minimitzar el risc de contagis.

Com ho hem fet?
Hem creat grups estables d'alumnes i mestres, els quals porten
a terme el dia a dia amb la màxima normalitat possible. Aquests
grups entren i surten de l'escola, esglaonadament i per portes
diferents. Al entrar es pren la temperatura i es posa gel
hidroalcohòlic a tots els infants. Un cop dins  l'escola, s'han
habilitat diferents fluxos circulatoris per evitar el contacte entre
diferents grups estables.
Quan sortim al pati, també ho fem de forma esglaonada i
establint zones concretes per a cada grup. Aquestes zones no
són fixes, sinó que cada grup va canviant al llarg de la setmana.
Les aules estan ben ventilades i és on es desenvolupa bona part
de dia, malgrat això, també s'han prioritzat moltes activitats a
l'aire lliure. L'ús de la mascareta és obligatori a primària.

Si voleu tenir una informació més detallada, podeu consultar al
nostre web www.tabor.cat, el "Pla d'Obertura pel curs 2020-21".

L'ESCOLA EN TEMPS DE COVID

http://www.tabor.cat/


L’Afa és l’Associació de Famílies d'Alumnes, la qual
enriqueix l’escola creant xarxa i establir vincles
entre tota la comunitat educativa També dóna
suport i col·labora en el bon funcionament de
l’escola: www.tabor.cat/afa

Des de fa més de 20 anys Servitabor organitza l'espai del migdia,
el servei d’acollida matinal i de tarda, extraescolars i Casal d’Estiu,
per l’escola Tabor.

 
L’escola disposa de cuina pròpia i servei de nutrició, així garantim
una dieta saludable i equilibrada basada en aliments de qualitat,
proximitat i ecològics. S’ofereixen menús alternatius per l’alumnat
que presenta al·lèrgies i intoleràncies alimentàries o alguna
circumstància mèdica que així ho indiqui. 

EMPRESA MENJADOR: SERVITABOR

AFA

L’Afa gestiona el temps del migdia conjuntament amb l’empresa de
menjador Servitabor,  i l’extraescolar de Teatre.

http://www.tabor.cat/afa/
https://www.servitabor.com/
http://www.tabor.cat/afa/
https://www.servitabor.com/


Les activitats esportives organitzades pel Claror Cartagena tenen
una clara vessant pedagògica, tant pel que fa a l’activitat o l’esport
en concret com per als hàbits d’higiene i sociabilitat de les nenes i
els nens.

 
El nostre compromís de formar els infants, en col·laboració amb
l’Escola Tabor i l’AFA, es remunta a fa més de 20 anys.

CLAROR

https://www.claror.cat/cartagena
https://www.claror.cat/cartagena


Les dates de la Preinscripció seran del 15 al 24 de març.
La preinscripció serà telemàtica.

DOCUMENTACIÓ NECESSARIA

Omplir un sol imprès de sol·licitud indicant els centres
sol·licitats per ordre de preferència.
Original i fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la
targeta de residència on consta el NIE o passaport, amb el
domicili que s’al·lega.
Si el domicili és diferent, cal portar certificat de convivència: en
un únic document es relacionen les persones que viuen en el
mateix domicili.
Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ

Per més informació us recomanem que aneu
consultant:

Consorci d'Educació  
www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius

Estudiar a Catalunya 
wwwqueestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio-

general-2021

https://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio-general-2021


9 Graons
Carlit
Encants
Gaia
Fort Pienc
Fructuós Gelabert
Institut-escola Eixample
La Concepció
Ramon Llull

Les Escoles Públiques de l'Eixample Dret que podeu visitar són:

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Si voleu saber quines són les Escoles que teniu per Àrea
d'Influència al vostre domicili podeu consulteu el següent enllaç: 

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_
matriculacio/arees_influencia/consulta_de_centres_educatius#/cer
ca

https://www.escola9graons.com/
https://agora.xtec.cat/esc-carlit/
https://www.escoladelsencants.cat/
https://www.escolagaia.cat/
http://escolafortpienc.cat/
https://agora.xtec.cat/ceipfg/
https://agora.xtec.cat/ie-eixample/
https://agora.xtec.cat/escoladelaconcepcio/
http://escolaramonllullbcn.cat/
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/arees_influencia/consulta_de_centres_educatius#/cerca


@escolataborbcnescolataborbcn

afa_tabor

servitabor

 

Escola Tabor
c/Cartagena 231 - 239 
08013 Barcelona
Telf: 93 435 10 10

escola@tabor.cat
www.tabor.cat

www.servitabor.com

www.tabor.cat/afa

https://twitter.com/escolataborbcn?lang=ca
https://www.instagram.com/escolataborbcn/
https://www.instagram.com/afa_tabor/
https://www.instagram.com/servitabor/
http://www.tabor.cat/
http://www.servitabor.com/
http://www.tabor.cat/afa/
https://www.google.com/maps/place/Escola+Tabor/@41.4078943,2.1773713,16.75z/data=!3m1!5s0x12a4a2dbda356613:0xb1bee8701be80e51!4m8!1m2!2m1!1sEscola+tabor!3m4!1s0x0:0x8136ca0482670f97!8m2!3d41.4073417!4d2.179209

