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E n s e n y a m e n t

Volem fer-vos conèixer una mica més com 
és la nostra escola.

Amb les dades que us aportem ja podeu veure que és 
una escola en què predomina el nombre de nens sobre el 
de nenes. En gairebé tots els cursos el nombre de nens 
dobla el de nenes, a diferència del claustre de mestres, 
format per 16 dones i 3 homes.

La nostra escola

  P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è TOTAL

 NENS 17 18 10 10 10 11  8 10  9 103

 NENES 10   9   5 12   6   5  4   5  4   60

La pluralitat a l’escola ens arriba amb 30 alumnes 
d’orígens i nacionalitats diferents, emmarcats en els 
països de Romania, Lituània, Ucraïna, França, Gàmbia, el 
Marroc, Alemanya, Guatemala, el Regne Unit i Holanda. 
Aquests alumnes ens ajuden a conèixer les realitats que 
ens envolten (les mancances, les religions, els costums, 
les llengües, els diferents orígens de cada cultura...) i ens 
enriqueixen com a persones. 

L’AMPA de l’escola organitza activitats extraescolars 
adreçades a tots els alumnes, des de P3 fins a 6è. En la 
franja horària del migdia (d’1/4 d’1 fins a 3/4 de 3) s’ofereix 
ceràmica, dansa, anglès, labors i teatre - taller de titellai-
res. A partir de 2/4 de 5 de la tarda hi ha mecanografia. 

D’altra banda, l’Ajuntament organitza l’activitat escolar 
de multiesport.

Dues rutes de transport recullen  89
alumnes provinents d’11 pobles diferents.
Fins a arribar a 163, en trobem 64 de Verges i la resta (99) 
de la Bisbal, Peratallada, Corçà, l’Escala i Bellcaire.
De tots ells, 130 utilitzen el servei de menjador, organitzat 
en dos torns: parvulari i primària.
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