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LES NOSTRES FORTALESES A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA  

 

Si heu arribat a llegir aquesta pàgina vol dir que la nostra escola us interessa per algun motiu. 

Abans de continuar heu de saber que el millor del nostre centre no és visible als ulls... 

Per a nosaltres EDUCAR és una responsabilitat compartida, fruit d’un aprenentatge individual i 

també col·lectiu en el qual intervé tota la comunitat educativa. 

Motivem els alumnes a través d’un entorn col·laboratiu que inclou tots els membres de la 

classe, tots els companys, l’escola, les famílies, el barri (Ara mateix tot això ha quedat defalcat i 

minvat per la pandèmia) 

La nostra metodologia és coherent, combina el millor de l’escola tradicional i el que creiem 

essencial de l’escola actual.  

Impulsem una educació on les llengües que hi conviuen: català, castellà i anglès, ho fan sense 

cap problema, “sense crear fronteres” i fomentant la inclusió de tots els membres de la 

comunitat escolar. 

Tenim un sistema de lectura fonètic propi que evita, en un tant per cent elevadíssim, la dislèxia 

sense deixar de banda la comprensió lectora. Fomentem la lectura des de totes les àrees i 

pretenem crear així l’hàbit lector entre els nostres alumnes. 

És indispensable l’aprenentatge tecnològic més nou: robòtica, iniciació a la programació, ús 

responsable d’ordinadors, tauletes, plataforma escolar, projectors a les aules i pissarra digital. 

Afavorim la construcció de la personalitat dels nens/es en tots els seus aspectes, ajudant a 

superar les mancances i potenciant les virtuts. 

El professorat es mostra actiu, dinàmic, i amb capacitat d’adaptació per tal d’adequar-se el 

màxim possible a les característiques i necessitats educatives de cada individu o de cada grup. 

Els nostres mestres s’impliquen i aconsegueixen que l’escola sigui una gran “casa” per a una 

gran “família”. Els alumnes es senten estimats i cadascun d’ells se’n sap part important. 

En el nostre camí trobareu: la responsabilitat, l’autonomia, els coneixements, l’esforç, la 

capacitat crítica, la capacitat de resolució de problemes, l’hàbit d’estudi, l’adaptació, 

estratègies d’equip, les competències i també, la solidaritat, el compromís i la tolerància, sense 

oblidar que l’educació i el respecte hi són sempre. 

La nostra missió és oferir un servei educatiu de qualitat envers una educació integral i un 

desenvolupament personal i social perquè els nostres alumnes esdevinguin responsables, 

competents, compromesos amb l’entorn, des del respecte, amarat de companyonia, esperit 

cooperatiu  i en bona convivència. 

Tot això pretén plasmar en forma de paraules allò que cada dia fem possible que no és 

materialment visible i millora la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge 



COM SOM, QUÈ VOLEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

       PERSONA    

        INFANT   

       ALUMNE/A 

                    

       RESPECTE 

EDUCACIÓ 

EDUCACIÓ 

EDUCACIÓ 

VALORS ESFORÇ 

OBJECTIUS IMPLICACIÓ 

AMBIENT DE 

TREBALL  POSITIU 

TRANQUIL·LITAT 

SERENITAT 
EQUITAT 

COEDUCACIÓ 

INCLUSIÓ 

INTEGRACIÓ 

 

EFICIÈNCIA 

EFICÀCIA 

FORÇA 

 

 

ADQUISICIÓ DELS 

APRENENTATGES 

+ 

COMPETÈNCIES 

BÀSIQUES 

QUALITAT D’APRENENTATGE 

CONSECUCIÓ DE  FITES 

NIVELL DE COMPETÈNCIES 

FOMENTA: 

*COMPANYONIA 

*COOPERACIÓ 

*BONA 

CONVIVÈNCIA 


