


En aquest document us aproparem al nostre projecte educatiu, i 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.
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Cada grup té el seu tutor/a de referència i hi intervenen els
especialistes de cada comunitat.

Són tant importants els continguts com les competències, per això
és necessari posar-los en situacions diverses i anar canviant els
escenaris d’aprenentatge per poder aplicar-los i adquirir-los.

Posem en joc moltes estratègies diferents per llegir, investigar,
pensar, expressar la nostra opinió i resoldre els reptes que es plantegen.
La varietat afavoreix que els infants s’apropiïn i interconnectin tots els
coneixements que es posen en joc a cada moment.

Potenciem la interacció de nenes i nens de diferents edats (dins la
comunitat setmanalment i esporàdicament entre tota l’escola), per tal de
proporcionar activitats vivencials, diversificades i cooperatives.

Plantegem moltes maneres de treballar per atendre la diversitat d’una
manera més efectiva: gran grup, grups petits, estratègies de treball
cooperatiu, ús de les tecnologies digitals, el joc...

Generem un marc de treball de molta confiança i respecte. Sentir-nos
bé a l’escola afavoreix l’aprenentatge.

El treball de tutores i tutors és fonamental per establir aquesta relació de
confiança. Estan recolzats per la resta d’especialistes del centre.
Organitzem reunions setmanals per parlar de l’alumnat, buscar
estratègies i coordinació.

Organitzem assemblees grupals i tutories individuals amb l’alumnat,
per tal d’atendre’ls de manera més individualitzada i d’anar ajudant-los,
curs a curs, a gestionar les seves emocions.

Així aprenem a la Tabor

Petits
Mitjans
Grans

I3
1r
4t

I4
2n
5è

I5
3r
6è

Ens organitzem per comunitats



TEMPS DE GRUP (Tots els grups)

En el Temps de Grup portem a terme:

- Pla Lector
- Treball de Projectes Globalitzadors (interns i externs)
- Treball específic de la llengua i les matemàtiques
- Assemblees d'aula i educació emocional
- Especialitats (música, anglès, psicomotricitat / educació física, art)
 -Singularitats de la Tabor



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 dels infants de diferents
edats 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)

AGRUPACIONS INTERNIVELLS



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)



Els projectes de la Tabor

Orientem les accions del projectes a incrementar el
temps d'exposició a l'alumnat a la llengua
estrangera curricular. Projecte Transversal.

Steam

Impliquem als alumnes en la consciència de la
importància de la cura dels nostres recursos
naturals per tal de construir un món millor i més
sostenible, començant per la intervenció en l’entorn
més immediat. Projecte Transversal.

Tabor + Sostenible 2.0

Dansa Ara
Sardanes i Ball de Bastons

Cantània
Fem una peli

 

Generació
Plurilingüe

Enfocaments globals i transversals, que aprofiten
situacions contextualitzades i problematitzades per
treballar les Ciències, la Tecnologia, l’Enginyeria,
l’Art i les Matemàtiques, cercant solucions creatives
i crítiques. Projecte Transversal.

Petits talents científics
Congrés de ciència

Nanoinventum
Aps Donació de Sang

Missió Alba

L’alumnat aprèn a dissenyar i realitzar un procés
de recerca científica, a cercar informació, a
experimentar, a observar i entendre el món, a
treure conclusions i, per últim, a comunicar els
resultats de les seves investigacions.

Tots aquests projectes ens acosten a diversos
llenguatges, disciplines i pràctiques artístiques per
tal d’experimentar amb el cos, la veu, la imatge i el
seu entorn per tal d’aprendre d’una altra manera
més enllà del llenguatge oral i escrit i de les
conclusions tancades de la ciència.



Singularitats del
Projecte Tabor

Proposta de projecte interdisciplinari contextualitzat en un
tema social o natural, el qual permet fomentar la recerca i
dur a terme un treball competencial, alhora que es
fomenta el treball en grup.

Eix Transversal

Treball en context

Projecte de I3 a 6è, on cada nivell té assignat el treball
d’un autor (pintor o escultor) per tal de garantir que el
nostre alumnat, un cop acabi el seu pas per l’escola, hagi
pogut tenir un contacte amb diferents estils pictòrics i
escultòrics.

TaborArt

A través de les tutories individuals proporcionem un espai
de vincle entre els les alumnes I els seus tutors/es.

Tutories 
Individualitzades

Racons i Tallers 
de Colors

Ukelele Band

Projecte transversal que s’organitza des de l’àrea de
música que consisteix en la interpretació d’una cantata de
Nadal on hi participem tots/es els/les alumnes de l’escola.

Cada curs, escollim un projecte que treballem tota
l’escola, adaptant-lo a les edats dels alumnes.

Cantata 
de Nadal

A primària els alumnes aprenen a l’àrea de música a
tocar l’ukelele i a prendre consciència de la pertinença de
grup quan interpreten les composicions musicals.

Proposta organitzativa que afavoreix que els infants de
diferents edats puguin aprendre junts on es 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 que es té en
compte el ritme d’aprenentatge de cada nen i nena.



Projecte Maleta
 Viatgera Inclusiva

Projecte conjunt amb la comissió inclusiva de l'AFA per
sensibilitzar de la diversitat que existeix a la nostra
societat.

BiblioTabor La comissió de biblioteca organitza diferents propostes
amb l'objectiu d'incentivar el gust per la lectura. 

Projecte Lecxit
 

És un programa que té per objectiu incrementar l'èxit
educatiu dels infants a través del treball per la millora de la
seva comprensió lectora. Impulsat per la Fundació Bofill i
l’Associació de voluntariat de la Sagrada Família va
adreçat als nens i nenes de 3r i 4t de primària en horari
extraescolar. Es porta a terme a la Biblioteca del Barri.

Pla Lector Pla transversal de I3 a 6è per fomentar el gust per la
lectura i potenciar la comprensió oral i escrita.

Singularitats del
Projecte Tabor



Escola Formadora
d'Estudiants del

Grau de mestres

Escola Formadora
d'Estudiants de

Sistemes Informàtics 

Activitats
Residències
Avis i Àvies

Participem en dues activitats a les residències
d’avis / àvies que tenim a prop de l’escola. Pels
volts de Nadal l’alumnat de 4t canta nadales. I pels
volts de St. Jordi, els guanyadors/es dels Jocs
Florals van a llegir els seus poemes.

Vinculació amb
l'Esportiu

Sagrada Família

 Amb l’Esportiu Sagrada Família tenim un conveni
de cessió d’espais de l’escola. I alhora, l’esportiu
Sagrada Família ofereix a l’alumnat de l’escola
preus especials en les activitats esportives i torns
preferencials.

Recollida d'Aliments
Avismón

Participem en la recollida d’aliments per la ONG
Avismon. Els encarregats d’organitzar tota la
campanya i fer-ne difusió són els alumnes de 3r. A
més a més, amb aquest treball els alumnes fan un
treball competencial matemàtic.

Grau Mitjà de sistemes microinformàtics i
xarxes (SMX)
Graus superiors ASIX (Cicle formatiu de grau
superior en administració de sistemes
informàtics en xarxa)
Cicle formatiu de grau superior en
desenvolupament d'aplicacions web (DAW)

Tutoritzem els alumnes de pràctiques d'informàtica:

Som escola de formació d’estudiants del grau de
mestres tan d’infantil com de primària i les
mencions associades a aquests estudis.

Singularitats del
Projecte Tabor



Hort Escolar
Cura de plantes i arbres

Carmanyoles per l'esmorzar
Recollida selectiva de residus

Medi Ambient i
Sostenibilitat Tecnologies a l'aula

TV / Projector a totes les aules
Aula mòbil de:

iPads
Tauletes Android

Ordinadors portàtils
Robòtica

Sortides de P3 a 6è
Colònies a P5, 2n, 4t

Colònies Esportives a 6è

Sortides i Colònies

Racons de colors a la comunitat de petits
Tallers de colors a les comunitats de

mitjans i grans

Racons i Tallers

Llibres de coneixements
Materials Manipulatius

Intruments d'Experimentació
Jocs pedagògics

Recursos socialitzats
Aula de Música
Aula d'Anglès

Aula de Ciències
Biblioteca

Pista Esportiva
Aula de Psiomotricitat

Espais d'aprenentatge

Castanyada
Nadal

Carnestoltes
Jocs Florals

Festes Escolars

Consell d'Infants
Tutories Individuals
Dinàmiques de Grup

Assemblees

Convivència



Les famílies de
la Tabor

Dues activitats que es porten a
terme a la Comunitat de Petits i que
pretenen afavorir el lligam família-
escola.

El Protagonista
Un dia en Família

Un cop al trimestre obrim l’escola
per tal que ens pugueu visitar, veure
com treballem i gaudir de les
activitats que està fent l’alumnat.

Portes Endins

En aquesta proposta, animem a que
cada família vingui una vegada a
l’any a fer activitats amb el grup
del/la seu/va fill/a.

Tothom a l'Escola

Cada grup està representat per
famílies que s’escullen a les
reunions d’inici de curs. L’objectiu
és establir un  vincle entre l’escola i
les famílies

Enllaços de Classe

Durant el curs els/les tutors/es fan
entrevistes individuals amb cada
una de les famílies per tal d’anar
fent un seguiment individual de
cada infant.

Entrevistes

Durant el primer mes de curs fem
reunions amb les famílies de tot el
grup per explicar les novetats i com
hem planificat i organitzat el curs.

Reunions d'inici de Curs



La matricula es realitza amb una entrevista personal amb una de les
membres de l’Equip Directiu. En aquell moment, us demanem que ens
expliqueu com és el/la vostre/a fill/a per així tenir una primera coneixença de
l’infant abans de començar l’escola.

A finals de juny us convocarem a la primera reunió de famílies on us
donarem la benvinguda al centre. Coneixereu les mestres que els/les vostres
fills/es trobaran a I3 i la resta de famílies que han escollit l’escola per el seu fill
o filla.

Cada família feu una entrevista personal amb cada tutor/a per tal de d'establir
vincle i fer un bon acompanyament dels infants.

Els tres o quatre primers dies de curs són d’adaptació:

- El primer dia els infants vénen a l’escola repartits en dos torns d’una hora
i mitja cadascun. Les famílies us podeu quedar amb ells/es per
acompanyar-los/les en el coneixement de les mestres i dels espais.
 
- El segon dia, en el mateix horari d’una hora i mitja, els infants es
quedaran amb les seves mestres, sense ja l’acompanyament de la família.
 
- L’últim dia, tots els infants es queden a l’escola al llarg de tot el matí, de
9:00h a 12.30h, amb les tutores i amb les mestres de suport.
 
- Un cop acabada l’adaptació, l’horari dels infants serà l’habitual del
centre, de 9h a 12.30h i de 15h a 16:30h. És el moment en que també
s’inicia el servei de menjador i l’horari d’acollida, si necessiteu fer-ne ús.

 
A les tardes, la porta d’infantil (I3, I4, I5) l’obrim a les 16.20h i podeu recollir-
los a la porta de la seva classe on podreu parlar amb la mestra de com ha
anat el dia.

Cap el novembre fem una segona reunió de famílies on s'explica com està
anant l'adaptació i també es tracten aspectes més pedagògics i organitzatius.

Durant el curs, la tutora us citarà a fer alguna entrevista individual per tal de
fer un seguiment del/la vostre/a fill/a.

L'arribada a la Tabor



EL DIA A DIA

Horari:
 Matí: 9 a 12.30h  
 Tarda: 15 a 16.30h 

Serveis:
- Servei d’acollida matinal (8 a 9h)
- Servei d’acollida tarda (16.30 a 18h)
- Espai del Migdia (12.30h a 15h)
- Extraescolars
- 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. 

Fem colònies a I5, 2n i 4t. 
A 6è, es fan colònies esportives. 

SORTIDES I COLÒNIES

MATERIAL
La comunitat de petits té una quota anual per material i
sortides de 250 €.
Les comunitats de mitjans i grans, la quota anual per
material i sortides és de 200 €.



L'AFA de la Tabor
L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola, treballem conjuntament
amb l’Equip Directiu, Servitabor i la resta de la comunitat, per tal d’aconseguir
la millor qualitat educativa pels nostres fills i filles.

- Aconseguiràs un important descompte en les diferents activitats
extraescolars que realitzem.
 
- Ens reivindiquem davant les problemàtiques educatives que es
presenten a la nostra ciutat.
 
- Treballem intensament en la inclusió social de les famílies.
 
- Ens esforcem, juntament amb Servitabor, per tal de tenir uns menús
equilibrats i de qualitat.

- Intentem que l’espai del migdia sigui el més profitós possible, i que els
alumnes gaudeixin al màxim.

- Organitzem d’activitats i festes al llarg del curs.

- Plasmem en una revista virtual les coses que passen a la comunitat
educativa de l’escola, així com el que succeeix al nostre voltant.

- Ens organitzem en comissions de treball per tal d’ajudar a l’escola amb
tots els aspectes que siguin imprescindibles.

- Estem presents a les xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter):
afa_tabor

- Disposem de l’aplicació per mòbil QUIDS per informar de tot allò
relacionat amb l’AFA.

 
L'AFA gestiona el temps del migdia conjuntament amb l'empresa de menjador
i l'extraescolar de teatre.

Si vols estar present i ser part activa de l’escola dels teus fills i filles, afiliat a
l’AFA per només 45€ anuals. Tenim un pack de benvinguda per totes les
famílies que s’associïn.



Servitabor
Des de fa més de 20 anys treballem exclusivament per l’escola Tabor.
Coordinem el temps del migdia, l'horari flexible matinal i de tarda, les activitats
extraescolars no esportives i el Casal d’Estiu.

TEMPS DEL MIGDIA
El temps del migdia va de les 12.30h fins a les 15h. Durant aquest espai, els
infants dinen i gaudeixen d’activitats guiades o de l’espai i del temps
lliurement. Aquesta estona, els infants estan acompanyats per monitoratge
titulat en l’àmbit del lleure.
 
I3
La primera setmana, dinen a les 12h, d’aquesta manera tenen una atenció
personalitzada per part de les monitores i els seves tutores. Un cop han
acabat de dinar, se’ls acompanya a l’aula de psicomotricitat on amb llitets,
dormen o descansen fins a les 14.45h.

A l’octubre, van a dinar a les 12.30h i després dormen o descansen.

A I3, es dóna prioritat a l’adaptació dels infants, més que s’acabin o no tot el
dinar. Sabem que són molts canvis en molt poc temps i per això per nosaltres
és molt important fer-los molt acompanyament en aquesta nova etapa que
comencen.
 
CUINA I MENÚS
Disposem de cuina pròpia i de serveis de nutrició, així garantim una dieta
saludable i equilibrada basada en aliments de qualitat, proximitat i ecològics.
Es tenen en compte els productes de temporada afavorint que els alumnes
puguin provar-los.

Prioritzem el consum de la proteïna vegetal davant de l’animal.

Oferim menús alternatius per l’alumnat que presenta al·lèrgies i intoleràncies
alimentàries o alguna circumstància mèdica que així ho indiqui. Cada mes a
l’instagram i al web de servitabor, es pengen el menú base i les diferents
alternatives disponibles.

Preu menjador fix: 6,54€                          Preu menjador esporàdic: 7,19€



HORARI FLEXIBLE MATÍ I TARDA
Per a les famílies que ho necessiteu, oferim acollida matinal (8 a 9h) i de tarda
(16.30h a 18h). Durant aquesta estona, els infants poden jugar a jocs de taula,
llegir, pintar...

Aquest servei va a càrrec de les famílies
 
EXTRAESCOLARS
Servitabor només gestiona les extraescolars no esportives, excepte la piscina.
Oferim extraescolars en horari de tarda, i a partir de primària, també al migdia.
Les extraescolars que oferim són: Piscina, Conversa en Anglès, Escacs,
Inforbòtica, Dibuix, Creatives, Percussió, Guitarra, Dansa i Ioga.

Preus de les extraescolars es mouen entre 22,50 i 29,55€.
 
CASAL D’ESTIU
Des de que acaben les classes al juny fins a finals de juliol, oferim la possibilitat
de que apunteu als vostres fills i filles al casal d’estiu homologat per l’Ajuntament
de Barcelona, on a través d’un centre d’interès, s’organitzen sortides, tallers, jocs,
piscina....
Si  us han quedat dubtes, podeu consultar el nostre web:

www.servitabor.com

http://www.servitabor.com/
https://www.servitabor.com/


Les activitats infantils 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. El nostre equip compta amb
els millors professionals, formats adequadament al dia, en les últimes eines i
tendències esportives i inscrits al Registre de Professions de l’Esport de
Catalunya (ROPEC).

Les nostres activitats compten amb la garantia de la qualitat de l’Ajuntament
de Barcelona, que les homologa cada temporada. Aquest condició ens permet
també ser beneficiaris de la beca de l’Ajuntament per promoure l’esport en
edat escolar.

Us oferim diferents activitats d’Escoles Esportives i de l’Àrea Aquàtica:

Creixem amb l’esport i esport per a tothom:
 
 

 
Modalitats Esportives:

Les inscripcions a aquestes activitats les podeu fer a la recepció del club. Per
a més informació, no dubteu en consultar-nos a la recepció del Club o en
escriure’ns als responsables de les dues àrees:

Àrea Aquàtica: Paqui Miranda  pmiranda@claror.cat
Escoles Esportives: Luis Subiran  lsubiran@claror.cat

Futbol 5 (9-12 anys)
Patinatge (9-14 anys)
Judo (8-16 Anys)

Escola de Bàsquet (9-12 anys)
Bàdminton (9-16 anys)
Gimnàstica Rímica (9-16 Anys)

Psicomotricitat (3 a 5 anys)
Iniciació Esportiva (6 a 8 anys)



Les dates de la Preinscripció seran del 6 al 20 de març
La preinscripció serà telemàtica.

DOCUMENTACIÓ NECESSARIA
Omplir un sol imprès de sol·licitud indicant els centres
sol·licitats per ordre de preferència.
Llibre de família o certificat de naixement
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.
Targeta sanitària de l’alumne/a

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ

Per més informació us recomanem que aneu
consultant:

Consorci d'Educació  
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia

Estudiar a Catalunya 
http://www.queestudiar.gencat.cat/ca/index.html

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familiahttps:/www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius
http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html


 - IES Caterina Albert 
 - IES Angeleta Ferrer
 - IES Fort Pius
 

Els Instituts adscrits pel curs 2023 – 24 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
2 aules

4t
5è
6è

2 aules
3 aules
2 aules

Les places disponibles pel curs 22 -23 són:

• I3 (infants nascuts el 2020): 40 alumnes (20 alumnes per aula)
  Cal tenir en compte que aproximadament 15 d'aquestes places, seran
ocupades per germans/nes.

https://agora.xtec.cat/iesm-jmzafra/
https://agora.xtec.cat/iesangeletaferrer/
https://agora.xtec.cat/insfortpius/


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

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_mat
riculacio/arees_influencia/consulta_de_centres_educatius#/cerca

https://www.escola9graons.com/
https://agora.xtec.cat/esc-carlit/
https://escoladelsencants.cat/
https://www.escolagaia.cat/
http://escolafortpienc.cat/
https://agora.xtec.cat/ceipfg/
https://agora.xtec.cat/escoladelaconcepcio/
https://agora.xtec.cat/escolaramonllullbcn/
https://www.ieeixample.cat/
https://agora.xtec.cat/iesicilia/
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