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Els nostres 

objectius

 
·  Proporcionar al nostre alumnat una 

educació i formació integral, intel·lectual 

i humana que els permeti créixer amb 

responsabilitat i competència.

·  Proporcionar als xiquets i a les xiquetes 

de 6 a 12 anys, un marc d’aprenentatges 

que els permeti iniciar-se en l’adquisició 

de les competències bàsiques, fixades per 
l’ordenació curricular, i dels instruments 

necessaris per adquirir nous aprenentatges 

i afrontar amb garanties l’E.S.O.

La nostra 

missió

·  Promoure una educació de qualitat, 

innovadora i personalitzada, compromesa i 

adaptada a un entorn en constant evolució.

·  Ajudar els nens i les nenes a créixer com 

a persones lliures i autònomes i que, de 

manera crítica, puguin viure en comunitat i 

se sentin compromesos en la construcció 

d’un món més just, sostenible i en pau.



3EDUCACIÓ PRIMÀRIACOL·LEGI DIOCESÀ SAGRADA FAMÍLIA TORTOSA 

La planificació de la tasca educativa en aquesta etapa, pretén que els nostres 
alumnes desenvolupin els coneixements i les capacitats (el saber, saber fer, saber 

ser i saber estar) necessàries per assolir la realització personal que els permetrà 

adaptar-se a noves situacions i actuar adequadament i amb eficàcia, raó per la 
qual l’estil metodològic està basat en el descobriment i l’aprenentatge significatiu.

Els alumnes són agents actius en la construcció de coneixements mitjançant 

diverses estratègies: contextualització dels aprenentatges, treball cooperatiu, 

projectes interdisciplinaris, incorporació de les noves tecnologies en el dia a dia, 

diversificació d’activitats i flexibilització de la tasca docent que adaptem a les 
seves necessitats i als seus interessos.

L’atenció personalitzada és part de l’essència del nostre Col·legi. 

Per donar resposta a l’heterogeneïtat del nostre alumnat, organitzem l’activitat 

docent tenint en compte les seves característiques i estils d’aprenentatge, 

mitjançant dues estratègies bàsiques: atenció individualitzada per atendre 

singularment als alumnes que ho requereixin i actitud integradora que travessa i 

impregna tots els plantejaments del centre per donar la resposta educativa adient 

a cada alumne.

ATENCIÓ
PERSONA-

LITZADA

La relació família-escola és per a nosaltres un dels puntals que compartim: 

l’educació. Treballem per a què aquesta relació sigui fluïda i ens permeti abordar 
els diferents moments de l’evolució dels nostres alumnes, els vostres fills, de 
comú acord i amb mútua confiança entre família i escola i així optimitzar la 
corresponsabilitat educativa.

ACOMPANYA-
MENT A LES 

FAMÍLIES

Trets diferencials

METODOLOGIA 
ACTIVA 

INCLUSIVA
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El Departament d’Orientació Psicopedagògica, dóna suport al professorat i a les 

famílies per actuar davant les Necessitats Educatives Especials de l’alumnat, i per 

prevenir i assessorar en les dificultats que es poden anar presentant al llarg del 
procés educatiu dels xiquets i de les xiquetes.

El DOP treballa a diferents nivells: amb alumnes, famílies, professorat i 

professionals externs.

El nostre Col·legi està ubicat en un espai natural a peus de la Serra de Mig Camí, 

lluny de la pol·lució. 

A més, som el centre que disposa de més espai verd de la ciutat. Això ens dóna 

amplis espais a l’aire lliure on es realitzen experiències a la natura (hort escolar) 

i molta i diversa activitat física (jornades esportives, activitats extraescolars...).

Disposem també de piscina i gimnàs, que complementen l’aposta per una 

educació on l’esport juga un paper fonamental.

NATURA, 
AIRE LLIURE, 

ESPORT
 I SALUT

ORIENTACIÓ 
PSICOPE-

DAGÒGICA

El Col·legi organitza les seves accions inspirant-se en els valors de l’Humanisme 
Cristià. Treballem els valors de la solidaritat, la pau, el respecte, l’esforç, la paciència, 

l’alegria; juntament amb aspectes claus en el procés de creixement i maduració 

personal com l’autoestima, la regulació emocional i les habilitats socials.

FORMACIÓ 
EN VALORS
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Som escola multilingüe per què apliquem iniciatives multilingües diverses 

en el marc d’un projecte lingüístic estructurat i coherent, provocant d’aquesta 

manera que es produeixin els resultats positius esperats. 

Pretenem utilitzar l’anglès de manera natural a classe a partir de l’observació 

de l’entorn, gaudir de l’ús de l’anglès tant a classe com fora de l’aula, aconseguir 

certificats externs del nivell assolit presentant als alumnes, voluntàriament, als 
exàmens de la Universitat de Cambridge Young Learners Suite (nivell Starters 

a 2n, nivell Movers a 4t, i Flyers a 6è) nivell A2 del Council of Europe, i participar 

en l’elaboració de projectes.

El curs passat un grup important d’alumnes del col·legi va superar amb èxit 

aquestes proves. Els alumnes, a més de la matèria curricular, disposen de tres 

activitats complementàries per aconseguir aquests objectius. Eficàcia, raó 
per la qual l’estil metodològic està basat en el descobriment i l’aprenentatge 

significatiu.

Innovació pedagògica 

i projectes d’aprenentatge

El nostre Col·legi afronta el repte de la innovació en un món de canvis accelerats. Innovem per millorar, 
per progressar, per esdevenir més eficaços i eficients en benefici de la nostra Comunitat Educativa.
Preparar els alumnes per a la societat i l’economia del segle XXI requereix desenvolupar unes noves 

habilitats. La creativitat i la innovació es perfilen com els elements claus de l’aprenentatge del futur.

PROJECTE 
MULTILINGÜE
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I som escola GEP.
GEP és un nou projecte que s’inicia a l’escola el curs 2014-2015. 

Consisteix en formar part del Grup Experimental Plurilingüe en el que participen 

un recull de centres de tota Catalunya i que té com a objectiu millorar la 

competència lingüística i Plurilingüe de l’alumnat. 

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat 

fonamenta i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. 

El coneixements d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o 
pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la 

millora contínua de l’aprenent. 

L’ús de diferents llengües pera accedir al coneixement és una pràctica que 

l’individu ha de desenvolupar des de l’edat escolar par tal d’establir les bases 

que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es 
recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballin 

mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i 

recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.

Per aquest motiu, a la nostra escola hem engegat aquest projecte que es basa 

principalment en introduir la llengua anglesa en la vida quotidiana del centre i 

augmentar l’ús de la llengua anglesa en àrees no lingüístiques.
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Millorar la competència lingüística dels nostres alumnes és bàsic per a que 

assoleixin l’èxit. Amb aquesta finalitat duem a terme les activitats i estratègies del 
Pla Lector de Centre  en els seus tres àmbits: l’aprenentatge de la lectura, a través 
de la lectura i el gust per llegir.

PLA D’IMPULS 
A LA LECTURA 

I BIBLIOTECA 
ESCOLAR

A l’Educació Primària hem optat per aquesta opció metodològica que permet 

organitzar les situacions d’ensenyament-aprenentatge des d’una perspectiva 

globalitzadora i relacional. En tots el cursos es realitza al menys un projecte 

interdisciplinari  cada any.  

Els alumnes es fan conscients de les seves possibilitats, desenvolupen activitats 

i destreses per conèixer formes d’aprendre, són capaços d’elaborar i planificar 
estratègies, aprenen a interaccionar amb la informació, potencien l’autonomia de 

pensament; en definitiva, el treball per projectes els ajuda a aprendre a aprendre.

TREBALL 
PER 

PROJECTES

· Apadrinament lector

· Wallwisher

· Certamen literari

· La maleta viatgera

· Bookcrossing

· Suport lector

· Bibliopati

· Estesa de llibres

· Conta-contes en anglès
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Introduïm l’ús de la telemàtica dins el currículum escolar en sentit pedagògic, 

afavorint l’aprenentatge significatiu, com una font més d’informació i com a eina 
de treball. Al mateix temps que fomentem el treball cooperatiu i la interacció i 

la comunicació amb altres escoles, també motivem els alumnes en el treball 

d’entorns virtuals.

PROJECTE 
TELEMÀTIC

Conscients que el context de l’hort escolar esdevé un recurs important, útil i 

enriquidor per als docents, duem a terme una sèrie d’activitats educatives que 

permeten un desplegament curricular més creatiu. 

Entenem el nostre hort com un espai on 

és possible desenvolupar en l’alumnat 

competències bàsiques de l’àrea de medi 

i d’altres transversals en tota l’etapa, 

mitjançant una metodologia activa 

basada en el descobriment. Un projecte 

multidisciplinari i transversal que ens permet 

educar en la cultura ambiental, la sostenibilitat 

i els recursos naturals.

PROJECTE 
HORT DEL 

PINARET

Educar la sensibilitat artística i despertar la capacitat de descobrir la bellesa en 

les arts,  és un altre aspecte que no oblidem a l’Educació Primària. 

La nostra coral n’és un exemple.

TREBALL DE 
SENSIBILITAT 

ARTÍSTICA:
CORAL

SFORZANDO
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Nova metodologia d’aprenentatge per despertar l’interès per les matemàtiques 

a primària.

JumpMath (Junior Undiscovered Math Prodigis), és un programa innovador, 

basat en la investigación, que pretén fomentar un sòlid coneixement de les 

matemàtiques i despertar l’interès de l’alumnat i professorat per aquesta matèria.

El doctor en matemàtiques John Mighton, creador d’aquest programa, ho fa amb 

l’objectiu de retornar la confiança als alumnes, i per reforçar el potencial amb les 
matemàtiques.

JUMP Math està àmpliament establert a Canadà i EEUU des del 2009. A Europa 

està començant a implantar-se. Fa èmfasi en la comprensió i la relació entre els 

conceptes. El programa no canvia el contingut de l’assignatura, però sí que treballa 

cada concepte amb més precisió perquè els alumnes l’assimilin. La metodologia 

transmet els continguts a través de dinàmiques participatives i amb una avaluació 

continuada. A més, fragmenta els conceptes de manera esglaonada, en unitats 

que en facilitin l’assimilació.

JUMP 
MATH
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Activitats Complementàries

A través de la dramatització, de manera lúdica es desenvolupa la capacitat 

de comunicació, tant en la vessant expressiva (verbal i corporal) com en la  

comprensiva. Es fomenta la creativitat i el treball en equip.

TALLER DE 
DRAMA-

TITZACIÓ

Es posa especial èmfasi en 

l’aprenentatge de l’anglès a través de 

cançons i jocs. L’enfocament de les 

sessions és bàsicament comunicatiu, 

donant importància a la pràctica de 

l’expressió oral i la comprensió auditiva.

ENGLISH 
SPEAKERS

Integrem l’ús de la llengua anglesa 

en l’aprenentatge de les ciències, 

vinculada a l’àrea de Medi. La 

llengua anglesa per aprendre i per a 

comunicar-se.

SCIENCE 
TIME

Es pretén desenvolupar habilitats i 

estratègies cognitives, formació de 

conceptes (abstractes i concrets), 

utilitzant la llengua anglesa per 

aprendre i, el que és més complicat, 

per a pensar.

TRAIN YOIR 
BRAIN
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Des d’aquesta activitat complementària es pretén ajudar l’alumnat a conèixer, 

utilitzar i aplicar les Noves Tecnologies com a eina educativa.
TALLER 

D’INFOR-
MÀTICA 

/COMPETÈN-
CIA DIGITAL

EDUCACIÓ 
PER A LA 

VIDA

El principal objectiu és l’educació  en valors humano-cristians. Aprendre a viure en 

un estil de vida responsable, respectuós, generós...

Es pretén també promoure la solidaritat en els alumnes mitjançant les campanyes 

que es duen a terme al Col·legi i aprendre a conviure fora de l’àmbit escolar 

mitjançant les Convivències.
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Organització   

 

Matèries Curriculars

Llengua Catalana

Llengua Castellana

Llengua Anglesa

Matemàtiques

Medi (C. Naturals i C. Socials)

Educació Artística

Educació Física

Religió

Horari 

Matí de 9 a 13h

Tarda de 15 a 17h

Esbarjo de 11 a 11:30h

Cicles       

Cicle Inicial (1er i 2n)

Cicle Mitjà (3r i 4t)      

Cicle Superior (5è i 6è)

ESTRUCTURA 
DE L’ETAPA
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