COM SOM? QUÈ FEM?
En el nostre colꞏlegi, treballem per a l’excelꞏlència educativa tant en la vessant
acadèmica, com en la personal.
Els nostres fonaments generals són: experiència, voluntat de fer el treball ben
fet i sentit comú, tot en un ambient d’alegria, respecte, ordre, estudi, esforç i
responsabilitat, sempre, educant des del cor.

PROJECTE EDUCATIU
Estem compromesos amb el desenvolupament integral de l’alumne i disposem
dels recursos professionals necessaris per a personalitzar el seu aprenentatge.
Procurem entorns d’aprenentatge actiu i apliquem programes innovadors de
reconegut prestigi: el projecte Innovamat per a treballar les matemàtiques des
de primer de primària, tot potenciant el pensament lògic-matemàtic des de les
emocions seguint la premissa “Si no hi ha emoció, no hi ha aprenentatge”. El
projecte Science Bits per a treballar les ciències, competencialment, a tota
l’ESO, basat en els fonaments teòrics del constructivisme, és a dir, connectant
les idees prèvies amb nous coneixements adquirits mitjançant la investigació i
el coneixement.
Potenciem habilitats socials i valors essencials per al seu desenvolupament
personal i socio-emocional, així com una convivència harmònica.
Formem en valors humans i cristians. Colꞏlaborem amb l’ONG EDUCAS
organitzant esmorzars solidaris, amb l’objectiu de recaptar fons destinats a
necessitats concretes: construccions d’escoles, menjadors socials i millores de
les condicions de vida de comunitats del Tercer Món.
Orientem als i les alumnes en les tres vessants: educativa, vocacional i
professional.
L’orientació vocacional està basada en l’autoconeixement del propi alumne,
que serà capaç d’identificar els seus interessos, valors i capacitats, aparellantho amb els estudis i sortides professionals que hi ha. L’orientació acadèmica
està centrada en conèixer la varietat d’itineraris formatius relacionats amb les
matèries optatives.
L’orientació professional va lligada a les tendències del mercat laboral i l’oferta
formativa que tenim al nostre entorn.
Seguint el concepte d’inclusió, atenem a la diversitat dins de l’aula ordinària
mitjançant la codocència (dos mestres dins l’aula), en les matèries de
matemàtiques i de català. A ESO, mitjançant l’oferta de matèries optatives de
reforç de català i matemàtiques.
També fem desdoblaments a tecnologia.
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METODOLOGIA
Aprenentatge actiu i de qualitat, sempre respectant el ritme de cada alumne/a.
Eduquem a partir del joc, desenvolupat en diferents espais d’aprenentatge:
Racons de treball, Vida quotidiana, Globalització, Ambients, Tallers.
Apliquem l’aprenentatge cooperatiu i el treball en equip que afavoreix els
vincles socials.
Estimulem la creativitat i fomentem la seva iniciativa i autonomia des d’Infantil.
Dotem als i les alumnes d’eines que utilitzaran en el seu futur: tecnològiques,
informàtiques i de robòtica.
Defugim de l’aprenentatge merament memorístic, ja que la vida es fonamenta
en la presa de decisions i volem que això ho aprenguin aquí. Tal com diu un
dels responsables de la renovació pedagògica d’EEUU, Robert Swartz “el
procés d’aprenentatge s’ha de regir en les destreses del pensament crític i
creatiu dins del contingut curricular com una alternativa metodològica a
l’ensenyament estàndard, que es basa només en la memorització dels
continguts”. I això queda evidenciat en els resultats que obtenim en les proves
de Competències Bàsiques, organitzades pel Departament d’Educació, de 6è i
4t d’ESO. Sempre per sobre de la mitjana de Catalunya en tots els àmbits
avaluats.
Desenvolupem habilitats discursives i argumentatives, necessàries per al SXXI,
tot treballant tècniques per a parlar en públic, superar la por escènica i
aprendre a moure’s amb naturalitat i confiança.
Participem en les Proves Cangur, organitzades per la Societat Catalana de
Matemàtiques obtenint sempre posicions entre l’1% i el 6% dels resultats.

IDIOMES
Treballem la llengua anglesa des de P3 fins a 4t d’ESO i tenim l’alemany com a
segona llengua estrangera des de 1r d’ESO fins a 4t.
Fem desdoblaments en sessions d’anglès des de 1r de primària a 4t d’ESO.
Impartim sessions de matèries no lingüístiques en anglès..
Participem en el Big Challenge.
Cada curs, ve una companyia de teatre anglesa al colꞏlegi per representar una
obra en anglès.
Estem immersos en el Programa d’Innovació pedagògica del Departament
d’Educació GEP (Generació Plurilingüe,) per al treball de la llengua anglesa
dins de matèries no lingüístiques a través de metodologies actives.
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INSTALꞏLACIONS
Laboratori de ciències, taller de tecnologia, Aula d’Art, aula de música, aula ISE
i aula de suport (Infantil), 2 aules d’informàtica, 1 aula portàtil d’ordinadors,
totes les aules ordinàries amb pantalla digital interactiva, poliesportiu cobert,
teatre-saló d’actes, pistes exteriors de futbol, bàsquet i bolei bol, capella.
Disposem de menjador amb cuina pròpia que utilitza productes de proximitat,
que ofereix una dieta equilibrada i supervisada per nutricionistes qualificats.
Disposem d’un entorn virtual propi, la Plataforma Educamos, de treball Office
365, que és reconeguda com de màxim prestigi i fiabilitat. Això ha quedat
evidenciat en l’actual situació de confinament en què, des del primer dia, ens
ha permès una òptima comunicació entre docents-alumnes-famílies.

PROJECTES PROPIS
Som un equip docent compromès i fortament implicat en la proposta educativa.
Mitjançant les activitats complementàries (5 hores setmanals a Infantil i
Primària i 2 hores setmanals a ESO), que només ofereix el nostre colꞏlegi,
treballem:
A Infantil:
English Corner
Juguem amb el so
Taller de creativitat
Psicomotricitat
Projecte Memoryteca
Teatre

A Primària:
English Lab
Projectes cooperatius
Creativitat
Info-clic
Educació emocional
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A ESO:
Read and have fun
Unce upon a time...
Listen and play!
English Club
Ready, Stady, Go!
Torn de paraula
Betes i fils
Clil & Projects

A MÉS A MÉS...
Tenim una bandeta de música de gran qualitat artística.
Projecte de padrins lectors entre els alumnes de 6è i els de P5.
Projecte de tu a tu (alumnes mediadors de 3r d’ESO per a tot l’ESO)
Servei Comunitari a 3r d’ESO amb els següents projectes:
“Per Nadal esmorzem com cal”. Càritas
“Gran Recapte”. Càritas
“Connecta’t amb els avis”. Fussmont
“Els divendres som científics”. Infantil
“Anima’t a jugar”. Primària

“PREPAREM PER AL SEU
FUTUR,
NO PER AL NOSTRE PASSAT”
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