
Escola familiar d'infantil i primària
Alt nivell educatiu

Ensenyament trilingüe
Tradició des de 1950

Classes de natació en horari escolar
Treballem projectes des de P-3
Projecte d'escola: “Fem ràdio”

Robòtica

Col·legi 
Miró

C/Cristóbal de Moura, 153 – 157 08019 Barcelona
Telèfon/Fax: 93 307 25 06   

a8008826@xtec.cat   www.escolamiro.net
HORARI

Servei Bon dia. Classes de 9 a 13 h. i de 15 a 17 h. .
Jornada de portes obertes amb tallers per a nens i 

nenes. Consultar web.

Altres motivacions

-Poliesportiu Joan Pujades
-Hort urbà.

-Competència digital: treballem diferents 
assignatures amb ordinador.

-Ràdio Miró.
-Premis literaris durant 30 anys i publicacions.

-Treballem els valors i les emocions.
-Francès complementari (5è i 6è).

-Projectes interdisciplinars.
-Recursos didàctics d'aprenentatge 

a la nostra web.
- Música: Flauta, ukelele.

-Lectura a l'aire lliure.
-Concurs de lectura en veu alta.

-Seminaris per a pares i mares.
-Colònies en anglès.

-Festival de final de curs.
-Equip de futbol per a pares.

www.escolamiro.net

mailto:a8008826@xtec.cat
http://www.escolamiro.net/


Segell propi de l'escola a 
EDUCACIÓ INFANTIL

-Lectura (des de P-4).
-Potenciació d'hàbits: autonomia, treball, ordre, neteja...
-Aprenentatge inicial a la lectura i a l'escriptura (des de P-3).
-Càlcul mental.
-Flauta (des de P-5).
-Numeració i lògica matemàtica des dels sentits.
-Rutines i cançons en llengua anglesa.
-Anglès (des de P-3) en horari escolar.
-La psicomotricitat com a base del desenvolupament del 
nen/a.
-Natació en horari lectiu (opcional).
-Mètode de bits d'intel·ligència en anglès.
-Padrins de lectura  per estimular l'aprenentatge lector.
-Activitats extraescolars.

-Atenció individualitzada.
-Desdoblament en algunes matèries.

-Servei de menjador.
-Servei mèdic privat.
-Professors de reforç

-Servei psicopedagògic i de logopèdia.
-Possibilitat d'obtenir beques.

-Continuïtat assegurada a l'ESO.

Oferta d'activitats extraescolars
Robòtica, Psicoteatre, flamenco, anglès (amb Chelsea 

House), reforç, música (piano, guitarra, violí...), 
psicomotricitat,  xinès (       ) i rus (русский), 

multiesports, robòtica.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
A Educació infantil i primària: Informàtica 

des de P3 i anglès oral.
A infantil:Taller de càlcul (percepció i lògica), 

plàstica i matemàtiques en anglès i 
grafomotricitat. Ràdio. 

A Educació primària: Informàtica, francès (a 
5è i 6è), creació literària -poesia i prosa-,  
tècniques de presentació, cal·ligrafia, Càlcul 

mental. Ràdio. 

ANGLÈS
En horari escolar des de P3, bits 

d'intel·ligència en anglès, plàstica, unitats 
didàctiques de ciències, matemàtiques (a 

infantil), anglès oral, danses i cançons, 
colònies en anglès, anglès extraescolar 

(Chelsea House), educació física.

Al menjador parlem en anglès.
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