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TRETS D'IDENTITAT: 

 Ens caracteritza l'ambient de família: proper i senzill. Volem que els alumnes se 
sentin com a casa. Atenem la diversitat oferint un tracte personalitzat i 
professional. Acollim a tots sense distinció. Respectem i valorem la cultura, la 
religió, la llengua, les tradicions i els costums de cada lloc i de cada persona.  

 Eduquem des de l'estima, el coneixement i el compromís amb la realitat en què vivim. 
El nostre desig és desenvolupar un fort sentiment de pertinença i identificació amb 
la comunitat educativa per part de tots els que la formem. 

 Entenem que l'educació és un servei a la societat. 

 Els valors que ens identifiquen són; l'amor, l' acollida i la proximitat, l'ambient de 
família, el compromís i el servei. Aquests valors impregnen la nostra cultura 
organitzativa, ens marquen una direcció comuna i generen cohesió i una identitat 
compartida i són presents en totes les àrees i projectes de manera interdisciplinària. 

 
 
 

 
 
PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU: 

 En el nostre projecte educatiu els alumnes són els protagonistes del seu propi procés 
d'aprenentatge. Promovem la seva motivació i implicació personal perquè aprenguin 
a aprendre. Els educadors són acompanyants en el seu procés educatiu. 

 Atenem els alumnes tenint en compte les seves capacitats, fortaleses i ritmes 
d'aprenentatge i sabent que el nostre objectiu és la formació integral de tots i 
cadascun d'ells. Creiem que l'educació ha de ser inclusiva. 

 Fomentem el treball cooperatiu. Promovem les relacions de col·laboració i ajuda 
mútua partint del reconeixement positiu i la confiança en els nostres alumnes. 

 Estem convençuts que l'aprenentatge és complet i profund quan és emocional. La 
gestió de les emocions és necessària per al creixement personal. 

 La interculturalitat es viu en el nostre centre com a font de riquesa que ens obre a 
l'acollida i al diàleg. 

 Estimulem la creativitat coneixent les dimensions en les quals destaca cada alumne i 
que el motiven en el seu acostament a la realitat. 



 

 

 
 
 

 
 
 

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS: 

 Ajudar cada alumne/a en el seu procés de maduració, valorant-lo i acollint-lo tal 
comés. Considerem que l'escola és un "centre acollidor" en tant que garanteix la 
inclusió escolar i social de tot l'alumnat. 

 Contribuir al desenvolupament personal i a l'orientació de l'alumnat, potenciant la 
integració social i la implicació tant de l'alumnat com de les seves famílies a la 
dinàmica del centre. Entenem l'acció tutorial com un aspecte fonamental de 
l'educació escolar i un dels factors determinants de la qualitat de l'acció educativa. 

 Oferir als alumnes la possibilitat de conèixer, viure i celebrar el missatge de Jesucrist 
en un marc de respecte i llibertat. Considerem que la pastoral és l'àmbit que unifica i 
dóna sentit i coherència a la proposta educativa dels nostres centres. 

 Oferir un ensenyament de qualitat basat en les noves metodologies i en l'assoliment 
de les competències bàsiques de l'alumne entenent-les fonamentalment com a eines 
per a integrar-se en el món. 

 

 

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA: 

 L'equip directiu confecciona els horaris garantint que es compleixin les hores 
curriculars assignades pel Departament d'Ensenyament a cadascuna de les àrees 
curriculars, així com el de les cinc hores complementàries que es dediquen a 
reforçar l'assoliment de les competències bàsiques. 

 L'escola aposta per l'aprenentatge cooperatiu i pel treball competencial, és per això 
que contempla el suport als alumnes que més ho necessiten dins l'aula ordinària 
amb dues mestres alhora en les àrees de matemàtiques i llengua catalana. 

 La mestra d'Educació Especial és un recurs més que disposa el centre per atendre 
als alumnes amb necessitats educatives específiques. És la persona que es coordina 
amb l'EAP i elabora de manera conjunta amb els tutors/tutores els PI (plans 
individualitzats) 

 Per als alumnes nou vinguts l'escola disposa d'una mestra per atendre'ls en l'Aula 
d'acollida seguint les programacions  que determina el Departament d'Ensenyament. 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES DEL CENTRE: 

 Projecte de Qualitat: ens fonamentem en una política de qualitat i de millora 
contínua que satisfaci els alumnes, les famílies i el personal del Centre. 

 Projecte Binding :metodologia innovadora per ensenyar a llegir i per intervenir en les 
dificultats lectores a partir de l'evidència científica en l'àmbit de l'aprenentatge. 

  Projecte ILEC: dirigit a millorar la comprensió lectora per augmentar el rendiment 
acadèmic de tot l'alumnat i afavorir l'èxit escolar. 

 Barcelona Escoles +sostenibles: l'escola està implicada en el desenvolupament 
d'activitats que permeten millorar la sostenibilitat al centre: reciclatge de paper, 
residus i l'hort i el jardí escolar. 

 Projectes per a la salut: A l'escola mengem + fruita, Dansa ara, campanyes 
sanitàries de vacunació i de salut bucodental. 

 Activitats internivells: padrins de lectura, activitat dirigida a fomentar en els alumnes 
la solidaritat, la responsabilitat i l'acompanyament en l'aprenentatge de la lectura 
entre alumnes de 6è i P5. 

 
 
ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ: 

 Centre de Recursos Pedagògics de Ciutat Vella: El CRP dóna suport a l'activitat 
pedagògica del centre i a la tasca docent dels mestres proposant i organitzant 
seminaris, trobades o cursos de formació permanent. 

 Equip d'assessorament pedagògic: El psicopedagog de l'EAP dóna suport al 
professorat i al centre en la resposta a la diversitat de l'alumnat i als alumnes que 
presenten necessitats educatives específiques. 

 CREDA: servei educatiu específic de suport als centres educatius en l'adequació a 
les necessitats especials de l'alumnat amb greus dificultats d'audició, llenguatge o 
comunicació. 

 Assessora ELIC: dóna suport al professorat que du a terme el projecte de l'ILEC així 
com a la mestra de l'Aula d'Acollida. 

 L'escola es coordina amb d'altres serveis sempre que sigui necessari per fer un 
seguiment  de l'alumne i de la família (CSMIJ, Serveis Socials, EAIA...) 

 En la nostra PGA es contempla l'objectiu dirigit a promoure la participació de les 
famílies en el dia a dia de l'escola. 


