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Som més que una escola



L’Escola Utmar va iniciar la seva activitat docent al 1967 amb l’esperit d’oferir una sòlida formació 
integral a través d’un projecte d’escola on la qualitat és l’eix principal.

L’objectiu fonamental de la nostra proposta formativa i educativa és aconseguir dotar el nostre 
alumnat de les eines per assolir la formació que els permeti desenvolupar-se de forma activa en 
la societat com a ciutadans amb esperit constructiu, crític i actiu. Volem també col•laborar  amb 
les famílies en el procés educatiu dels seus fills i de les seves filles a través del foment de valors, 
ajudant-los així a consolidar la seva maduració personal. 

Al llarg d’aquests anys, l’Escola ha anat creixent i s’ha consolidat com a referent educatiu del seu 
entorn. El nostre alumnat és bàsicament del barri i l’Escola sempre s’ha caracteritzat pel seu 
ambient familiar i el tracte personal. El caràcter acollidor del centre, unit a un alt rendiment 
acadèmic i a una recerca contínua de mètodes didàctics diversos, innovadors i motivadors, han 
fet guanyar al centre reconeixement en l’àmbit social i acadèmic.

L’Escola té com a objectiu el desenvolupament integral de la persona. Mitjançant l’acompanyament 
personalitzat i diferenciat, potenciem les capacitats de cada alumne i de cada alumna. Per 
assolir aquest objectiu, compta amb un equip de professionals preparats: professorat, personal 
d’administració i serveis, monitors i col•laboradors, tots ells compromesos a oferir una educació 
de qualitat.  

La nostra trajectòria 
i la confiança de les nostres famílies 

ens avalen.

Missió, visió i valors Estem obligats a millorar cada dia 
ja que ens han confiat 

el tresor més preuat de cada família

Francesc Utrilla (Director)



Tot l’equip del centre està compromès, no només a oferir una educació de qualitat, sinó a fer-ho 
mantenint una comunicació oberta i constant amb pares i alumnes.

Som més que una escola

Una bona educació es fonamenta en una òptima relació 
personal entre alumnat, famílies i professorat,

i  a Utmar ho tenim clar.

Eduquem i formem persones

Una escola 
amb cor



Mirant sempre endavant
A l’Escola Utmar tenim la mirada posada en el futur. 
Ens actualitzem constantment per preparar els nostres alumnes per a un nou món. Nous recursos 
tecnològics, nous models metodològics, noves formes d’avaluar i noves maneres d’entendre les 
diferents realitats del nostre alumnat… Ens preocupa tot allò que pugui influir en el futur del 
nostre alumnat i busquem, contínuament, integrar millores en l’educació col•laborant amb les 
entitats educatives i representatives dels col•lectius del món de l’educació.

Utmar no només forma professionals eficients, també els ciutadans del segle XXI. 

A l’Escola Utmar sabem que només 
mirant sempre endavant aconseguirem que 
els nostres alumnes es formin per al futur.

Preparem els alumnes per ser
els protagonistes d’un nou món.



El nostre projecte 
educatiu
L’excel•lència educativa i l’alt rendiment acadèmic 
són els nostres objectius prioritaris. La diversificació 
de propostes didàctiques, de recursos i l’atenció el 
màxim d’individualitzada possible, així com l’educació 
emocional i en valors conformen les bases del 
nostre model educatiu, on la tradició, la innovació, el 
multilingüisme i l’aposta per la qualitat són els eixos 
fonamentals. 
 
Som una escola que s’esforça en adaptar-se i actualitzar-
se per assolir la màxima qualitat. Tenim l’objectiu de 
fer front als reptes que la societat actual proposa, tant 
presents com futurs.

Els nostres pilars
Cada alumne és únic

Ambient familiar i obert a l’entorn

Alt rendiment acadèmic

Educació emocional i en valors

robòtica

excel·lència educativa

esforç
#novestecnologies

english

consciència fonològica

educació emocional

valors

projectes interdisciplinaris

innovació

switched on computing

agrupaments flexibles i reduïts

aprenentatge servei

treball cooperatiu

français

atenció individualitzada

racons

competències
matemàtica manipulativa

STEAM
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a EDUCACIÓ EMOCIONAL I APRENENTATGE SERVEI. 
Des dels tres anys a l’Educació Infantil desenvolupem 
un projecte propi d’educació emocional amb l’objectiu 
d’integrar el desenvolupament personal dins del nostre 
projecte educatiu. Paral•lelament, a partir del primer 
nivell d’Educació Primària, incorporem el projecte 
d’aprenentatge servei “Canvia el teu món” fonamentat 
en el desenvolupament de projectes proposats per 
l’alumnat i orientats a millorar el seu entorn sobre la base 
dels valors com la cooperació, la tolerància, el respecte i 
la solidaritat. A l’Escola també es fomenten les activitats 
cooperatives entre alumnes de diferents edats.

APRENENTATGE DE LES LLENGÜES ESTRANGERES. La llengua anglesa és un tret 
diferencial del nostre projecte de centre. A partir del segon cicle de l’Educació Infantil i al 
llarg de tota l’etapa d’Educació Primària, es dediquen un mínim de sis hores setmanals 
al seu aprenentatge. S’organitza l’horari combinant quatre hores de classes d’anglès (una 
d’elles en grup reduït) i altres activitats, d’àrees no lingüístiques, en les quals s’utilitza la 
llengua anglesa com a mitjà de comunicació entre els mestres i l’alumnat i entre el propi 
alumnat. Aquestes activitats fan referència a diferents àmbits: Psychomotricity al segon 
cicle d’infantil, Switched on computing (on es desenvolupen les competències digitals) o 
activitats artístiques. 
A partir de quart de Primària s’introdueix una hora setmanal d’una segona llengua estrangera, 
el Francès. A l’ESO, la proposta té continuïtat potenciant els agrupaments reduïts en el 
treball de la llengua anglesa i mantenint els quatre nivells de l’etapa, així com el Francès 
com a segona llengua estrangera.

COMPETÈNCIA DIGITAL. La seva adquisició és fonamental en la nostra proposta formativa. 
Considerem que integrar el treball de les competències digitals és bàsic en el procés formatiu del 
nostre alumnat. El treball amb pissarres digitals, tauletes tàctils, robots i ordinadors comença 
des dels tres anys. A l’Educació Primària, l’eix del treball en competència digital és el projecte 
Switched on computing. Al llarg de l’etapa, l’alumnat integra l’aprenentatge funcional de les 
eines tecnològiques i la metodologia STEM. A l’ESO es continua desenvolupant l’aprenentatge 
de la competència i s’integra com a eina d’aprenentatge en activitats d’altres matèries. Totes les 
aules del centre disposen de connexió a internet, pissarres digitals o monitors tàctils i ordinadors 
portàtils. Participem del projecte Reinvent the classroom, a través del qual i mitjançant un espai 
d’aprenentatge maker, l’alumnat pot desenvolupar projectes creatius, STEM i STEAM, amb 
tecnologia multimèdia i 3D.

Impulsada per HP, Intel, Microsoft i SMART, la 
nova aula RTC (Reinvent The Classroom) és un 
espai de creació i innovació, un entorn ideal 
per pensar, imaginar i crear a través de noves 
metodologies i del treball cooperatiu.

LA NOSTRA AULA THE CHALLENGE CLASSROOM

Projectes de centre

Escola certificada com a:



Llar d’infants (0-3 anys)

Dels 0 als 3 anys és una etapa important per al desen-
volupament de les habilitats i capacitats dels nens i a 
Utmar donem valor educatiu a aquesta etapa. 

Metodologia activa que fomenta l’experimentació, la 
manipulació, la imaginació i la creativitat. 
Cada activitat, acció, rutina o hàbit té una vessant for-
mativa i serveix per desenvolupar l’aprenentatge de 
l’infant.

Educació Infantil 2n cicle (3-6 anys)
La consciència fonològica és la base metodològica de l’apre-
nentatge de la lectura i de l’escriptura.
Treball per projectes per desenvolupar la cooperació, la creati-
vitat i l’experimentació.
Educació emocional amb projecte propi.
Sis hores setmanals d’anglès:
• Quatre hores d’aprenentatge de la llengua (una d’elles en 

grup reduït).
• Dues hores de Psychomotricity.
Ambients de treball i de joc simbòlic.
Integració de noves tecnologies dins les aules: pissarres tàc-
tils, connexió a internet, ordinadors, tauletes tàctils i robòtica 
educativa.

Educació Primària (6-12 anys)
Diversificació metodològica: treball per projectes, aprenentatge 
cooperatiu i competencial.
Avaluació competencial, estructurada en dimensions i mitjançant 
rúbriques.
Projecte multilingüe:
• Anglès, quatre hores setmanals amb agrupaments flexibles i 

classes d’àrees no lingüístiques en anglès. 
• Francès, des del 4t nivell.
Aprenentatge servei mitjançant el projecte “Canvia el teu món”.
Integració de les noves tecnologies a l’aula: pissarres digitals, 
connexió a internet, ordinadors i integració transversal de les 
competències digitals a través del projecte Switched on computing 
i del projecte Reinvent the Classroom.

Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys)
Projecte multilingüe:
• Anglès amb el 50% de les hores en grup reduït.
• Francès com a segona llengua estrangera.
Oratòria, activitat orientada al desenvolupament de la comunica-
ció oral.
Aprenentatge servei, projecte amb l’objectiu de desenvolupar 
el treball dels valors amb activitats internes amb alumnes de 
Primària i Infantil i de col•laboració amb entitats externes de 
l’entorn proper al centre, com Cáritas.
Programa d’orientació acadèmica com a suport en l’elecció i 
continuació dels estudis post obligatoris.
Integració de les noves tecnologies a l’aula: connexió a internet, 
monitors tàctils, projectors, ordinadors i metodologia STEM.
Projecte Reinvent the Classroom.
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Utmar té quatre centres educatius, situats a Esplugues de Llobregat i a L’Hospitalet: dos 
centres escolars on s’imparteixen les etapes educatives de segon cicle d’Educació Infantil, 
Primària i Secundària i dues Llars d’Infants on s’imparteix el primer cicle d’Educació Infantil.

Instal·lacions

• Pissarres i monitors digitals interactius.
• Projectors i ordinadors a totes les aules i internet 

d’alta velocitat.
• Tauletes tàctils a les aules d’Infantil.
• Aules de reforç i atenció a la diversitat.
• Totes les aules estan climatitzades (fred i calor). 
• Gimnàs i aula de psicomotricitat. I a més, també 

fem ús del camp de futbol de gespa artificial i del 
Poliesportiu de Can Vidalet. 

Utilitzem al màxim els serveis de l’entorn i els recursos 
que les dues poblacions ens poden oferir:  instal·lacions 
esportives, parcs, equipaments culturals, Biblioteca i 
sala d’actes del Centre Cultural de la Bòbila. 

Aquests recursos combinats amb les instal·lacions 
i els serveis del centre afavoreixen el creixement 
personal i acadèmic de l’alumnat.

Serveis

Plataforma educativa digital

Gabinet psicopedagògic

Servei d’acollida amb personal docent del centre

Club del Migdia (menjador escolar + activitats)

Activitats
extraescolars

Utmar Dance escola de dansa
Anglès extraescolar
Escola de futbol sala

Utmar Tech (Robòtica, programació...)

Des de l’any 2006, l’Escola Utmar 
organitza cada estiu un campus 

adreçat a nens i joves de 3 a 16 anys 
(EI-3 / 4t ESO).

Activitats
d’estiu

Aulesrenovades



Escola UTMAR 
Centres concertats per la Generalitat de Catalunya
Centre Utmar 
c/ Molí, 48 – 08950 Esplugues de Llobregat 
Tel. 93 371 66 80

Centre Utmar 
c/ Mina, 24 – 08906 L’Hospitalet 
Tel. 93 437 09 86

www.utmar.cat 
escola@utmar.cat

Llar d’infants UTMAR 
Llars homologades i autoritzades pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Llar d’infants 
c/ Molí, 77 – 08950 Esplugues de Llobregat 
Tel. 93 372 50 99

Llar d’infants 
c/ Menta, 20 – 08950 Esplugues de Llobregat 
Tel. 93 473 14 41

www.llarinfantsutmar.cat
llar@utmar.cat

Informació: 
Secretaria Utmar 
C/ Molí 48 – 08950 Esplugues de Llobregat 
Tel. 93 371 66 80
Horari d’atenció: de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00 hores, de 
dilluns a divendres

www.utmar.cat
       www.facebook.com/EscolaUtmar
       www.instagram.com/escolautmar
       www.twitter.com/escolautmar

Coneix el dia a dia de l’escola a:


