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La nostra missió

L’EDUCACIÓ INFANTIL AL COL.LEGI SAGRADA FAMÍLIA 5
Promoure una educació de qualitat, 

innovadora i personalitzada.

Promoure una educació compromesa 
i adaptada en un entorn de constant 
evolució.

Ajudar els infants a créixer com a PER-
SONES lliures i autònomes i que, de ma-
nera crítica, puguin viure en comunitat i 
se sentin compromesos en la construcció 
d’un món més just, sostenible i en pau.

Afavorir el desenvolupament d’unes 
capacitats que ha de permetre els nens 
i les nenes de créixer integralment com 
a persones en el món d’avui. Capacitats 
que giren entorn  dels següents eixos: 
Aprendre a conviure i habitar el món, 
aprendre a ser i actuar de forma cada ve-
gada més autònoma, aprendre  a pensar i 
a comunicar i aprendre a descobrir i tenir 
iniciativa.

Acompanyar els processos personals de 
l’alumnat, posant atenció en les situa-
cions individuals i orientant acadèmica-
ment i personalment a l’alumnat. 

Afavorir la relació família-escola, vetllant 
per un bon acompanyament i seguiment 
dels alumnes. PROMOVEM UNA ESCO-
LA OBERTA A LES FAMÍLIES, amb un 
compromís de col•laboració mútua, ja 
que entre tots hem de portar endavant 
l’educació dels vostres fills, els nostres 
alumnes.



6UNA OFERTA EDUCATIVA CONTINUADA

El Col.legi Diocesà Sagrada Família ofereix a les famílies la possibilitat de matricular 
els seus fills/es i que aquests puguin cursar totes les etapes del sistema educatiu no 
universitari seguint una mateixa línia pedagògica.

EDUCACIÓ INFANTIL

ESO

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

BATXILLERAT



8PROJECTE ESTÍMUL

Treballem en l’aplicació de projectes propis que complementen l’oferta educativa.L’ob-
jectiu és estimular l’alumnat a través de programes adaptats a les seves necessitats 
i a una societat canviant. El projecte EUKAIRIA queda concretat a l’Educació infantil 
amb el projecte ESTÍMUL.

El Projecte ESTÍMUL és un conjunt de 8 Programes Pedagògics fonamentats en la 
teoria de les intel•ligències múltiples. Pretén potenciar el desenvolupament intel•lec-
tual i motriu a través de l’estimulació per afavorir al màxim les connexions cerebrals i 
potenciar així les habilitats creatives i l’esperit crític.

A la vegada Promou la formació integral dels nostres alumnes. Dia a dia treballem 
perquè de les nostres aules surtin persones amb uns valors humans, cívics i cris-
tians. Volem donar als nostres alumnes alguna cosa més que coneixements, volem 
donar-los, ”Una  Educació per a la vida”.

Bombolles de pau (Educació Emocional i Educació en valors)

Programa amb activitats dissenyades per a aconseguir un ambient de classe més relaxat 
i on predomini la calma, aconseguir  un millor desenvolupament de l’atenció, concentració, 
memòria e imaginació, disminuir el nivell d’estrès infantil, millorar els hàbits de la respiració, 
aprendre a conèixer les seves pròpies emocions i comprendre les dels altres.

Com educar comporta la responsabilitat d’acompanyar els infants en aquest trepidant viatge 
que és créixer, sense cap dubte és necessari, també, educar en  valors.

Estem convençuts que educant les emocions, i donant la importància que es mereix als 
valors escollits ajudarem als nostres alumnes a CRÉIXER COM A PERSONES, que és en 
definitiva el que pretenem.

Ensenyament multilingüe

Som escola MULTILINGÜE per què apliquem iniciatives multilingües diverses en el marc d’un 
projecte lingüístic estructurat i coherent i som escola GEP, formem part del Grup Experi-
mental Plurilingüe,  que té com a objectiu millorar la competèncialingüística i plurilingüe de 
l’alumnat.

Un dels nostres reptes  és aconseguir que l’alumne desenvolupi el seu llenguatge en un 
context trilingüe ( català, castellà i anglès)  i donant resposta a quatre habilitats bàsiques: 
escoltar, parlar, llegir i escriure.
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11Estimulació primerenca

Prioritzem en l’Etapa Infantil una bona 
organització neurològica. Gràcies a 
l’estimulació aconseguirem millorar els 
hàbits neuromotors, estimularem l’apre-
nentatge i les capacitats psíquiques com 
la sensació, la percepció, la representació, 
la memòria, l’atenció, el raonament, l’ 
orientació, la simbolització i el llenguatge, 
estimulant al mateix temps el desenvolu-
pament afectiu, cognitiu i conductual.

La capacitat intel•lectual d’una persona 
no es forma només a partir de la seva 
genètica, sinó també de l’estimulació 
primerenca, ja que configura la creació de 
noves connexions neuronals.

CIRCUITS

Ajudem els infants a adquirir les madura-
cions motores, lingüístiques i espacials, 
oferint-los l´espai i el material necessari 
per experimentar amb el seu cos i amb 
els objectes, fent del moviment una font 
de plaer essencial per al seu desenvolu-
pament global,  treballant els diferents 
patrons: gatejar, rodolar, caminar, córrer, 
saltar, reptar, xutar, llençar i agafar. 

ESCALA DE BRAQUIACIÓ

És una escala col•locada en posició horit-
zontal penjada a una alçada determinada, 
que l’infant, en passar-la, no toca de peus 
a terra. 

Braquejant  aconseguirem  la coordinació 
óculo manual, que més tard necessita-
rem per escriure, retallar, pintar, arrugar 
... Perquè, com el seu nom indica, és la 
coordinació que s’estableix entre l’ull i la 
mà (oposició cortical excel•lent). Aquesta 
coordinació també es desenvolupa amb 
el gateig, per això és tan positiu que els 
nens gateen sempre que puguin, encara 
que ja sàpiguen caminar.
Els seus beneficis en l’àmbit de l’escriptu-
ra són sorprenents, desenvolupa l’habilitat 
manual, permet major facilitat i destresa 
en escriure, millora la convergència ocu-
lar, permet l’oposició ocular, desenvolupa 
la lateralitat, el tòrax, millora la capacitat 
pulmonar, per poder gestionar qualsevol 
situació física fàcilment, desenvolupa la 
musculatura superior (bíceps, tríceps, del-
toides, trapezis pectorals i dorsals, millora 
l’oxigenació del cervell i garanteix salut a 
la columna vertebral.



Estimulació primerenca

BIT D’INTEL•LIGÈNCIA

Aprofitarem la capacitat innata que té el cervell dels infants entre 3 I 6 anys per processar i 
adquirir tot un seguit de coneixements mitjançant la repetició sistemàtica d’estímuls o exer-
cicis simples, comunament anomenats UNITATS D’INFORMACIÓ O BITS. D’aquesta manera, 
el que es fa és ajudar a reforçar les diferents àrees neuronals (relacionades amb el llenguat-
ge, la motricitat, la intel•ligència...).

Els bits són làmines de fotografies específiques, clares i molt precises de diversos temes 
(fruites, hortalisses, monuments, animals, figures geomètriques, nombres, signes...).

No s’avalua als nens sobre el contingut, per aquest motiu es denomina estimulació; perquè 
només ofereix informació per tal d’augmentar els camps de coneixement, però sense cap 
tipus de pressió.
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14Experimentació i creació (Agrupaments internivell)

Amb tres espais diferenciats:

ATELIER: LABORATORI DE CREACIÓ I EXPERIMENTACIÓ (ANGLÈS)

Laboratori de creativitat que  ens permet poder disposar d’un espai i un temps on els  
alumnes poden experimentar i desenvolupar les seves habilitats creatives, treballant les 
diferents intel·ligències. L’atelier està format per diferents espais: Teacher’s Area,  Light 
table, Sand Play, Painting Area i Pottery Corner. S’utilitza la llengua anglesa com a mitjà 
d’expressió i comunicació.

ZONA DE CONSTRUCCIONS

Amb diferents propostes que van canviant trimestralment amb l’utilització de diferents 
materials: fustes i cilindres de cartró de diferents mides, animals i cotxes, construccions 
Kapla, legos, tangrams, laberints…

ZONA DE JOC SIMBÒLIC

Laboratori de creativitat que  ens permet poder disposar d’un espai i un temps on els  
alumnes poden experimentar i desenvolupar les seves habilitats creatives, treballant les 
diferents intel·ligències. L’atelier està format per diferents espais: Teacher’s Area,  Light 
table, Sand Play, Painting Area i Pottery Corner. S’utilitza la llengua anglesa com a mitjà 
d’expressió i comunicació.



16Estimulació del pensament matemàtic

L’estimulació del pensament matemàtic és un projecte didàctico-pedagògic basat en 
les intel•ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una manera útil, 
contextualitzada i adaptada a la realitat, mitjançant diferents metodologies i recursos 
per aconseguir la màxima motivació dels alumnes.

Aquest programa ens ofereix l’oportunitat de poder disposar de respostes educatives 
adaptades a les aules del segle XXI. Com a escola no podem restar aliens als proce-
sos de canvi, els hem d’assumir com a propis i hem de formar els nostres alumnes en 
aquest sentit.
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18Vivim la natura: l’hort escolar i l’aula natura

El nostre Col•legi està ubicat en un espai natural a peus de la Serra de Mig Camí, lluny de la 
pol•lució. Som el centre que disposa de més espai verd de la ciutat. 

L’hort és un excel•lent recurs educatiu que possibilita a l’alumnat diverses experiències en 
torn al seu medi natural per a entendre les relacions i dependències que tenim amb ell, i 
posar en pràctica actituds i hàbits de cura i responsabilitat mediambiental.

L’hort escolar ens dóna l’oportunitat de treballar les hortalisses, vegetals i fruites. Els alum-
nes poden apreciar el creixement dels vegetals i participar en les distintes fases, des de la 
preparació de la terra i la sembra fins a la recol•lecció del fruit.

La metodologia és participativa, investigadora i exploratòria, ja que l’hort proporciona oca-
sions i mitjans per a que l’alumne faci contínuament observacions i exploracions, plantegi 
dubtes, formuli hipòtesis i realitzi comprovacions obtenint les seves pròpies conclusions.

A la vegada aprofitem, també, aquest magnífic entorn a l’aire lliure, envoltat de pins, per 
realitzar diferents activitats a la nostra Aula Natura.



20Les noves tecnologies al servei de l’aprenentatge. Programa Ninus.

Incorporem les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com una eina més, 
encara que molt potent, per afavorir l’aprenentatge. A les aules, posem a l’abast de 
l’alumnat les eines que siguin més útils per aconseguir els objectius pretesos (PDI, 
ordinadors tàctils, pantalles de plasma, quaderns digitals...).

Ninus és un entorn interactiu d’aprenentatge per a les aules d’ Educació Infantil i Pri-
mer Cicle de Primària. Els nens i nenes entren a una projecció al terra per a interac-
cionar amb continguts pedagògics. El terra és l’espai natural dels nens i la psicomo-
tricitat la seva expressió més natural. A més, els jocs immersius de Ninus generen 
una experiència vivencial única i motivadora que fa als nens protagonistes del seu 
propi aprenentatge. Ninus és una eina d’ avantguarda que utilitza les tecnologies 
més capdavanteres per a potenciar l’ aprenentatge dels més petits.



22Impuls a la lectura

Aquest programa té per objectiu global la formació de bons lectors i bones 
lectores. Es pretén que, al llarg de la seva formació educativa, els infants i els joves 
esdevinguin lectors competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura.

L’Hora del Conte, la Family Suitcase, l’Apadrinament lector, els tallers de llengua i el 
Wallwisher formen part d’aquest programa.

Al parvulari  posem el nostre particular gra de sorra fent que els contes 
siguin els millors companys de joc per als nens ja des d’abans que 
s’enfrontin a la magnífica  tasca d’aprendre a llegir. Si després aquests nens 
i nenes esdevenen bons lectors, haurem contribuït a fer-los el millor regal 
que es pot fer a algú: l’amor als llibres, ja que llegint podem viatjar a mons 
plens de fantasia, podem trobar els millors amics i les més meravelloses 
aventures i mai no ens avorrirem ni ens sentirem sols!



El Projecte Estímul cobra vida mitjançant els nostres espais i moments:

Moments de natura

Moments de calma (Bombolles de pau)

Moments de creació i experimentació 

Moments de connexions (Ninus, Taller de llengua,  Taller Matemàtic i petits projectes)

Moments multilingües

Moments màgics (Hora del conte i Ninus)

Moments d’estimulació

I tot, vivint-ho com un joc, perquè jugant és la millor manera d’aprendre.
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26
A més a més de les  àrees curriculars que ens marca el Departament d’Ensenyament: 
Descoberta de si mateix, Descoberta de l’entorn i Comunicació i llenguatges (que són 
les mateixes en tots els centres ja siguin públics, concertats o privats) i la Religió, el 
nostre Centre ofereix durant cinc hores setmanals una sèrie d’activitats que comple-
menten l’ensenyament obligatori, són les anomenades activitats complementàries.

ENGLISH SPEAKING (TALLER D’EXPRESSIÓ ORAL EN ANGLÈS)

Per mitjà de jocs, cançons, tradicions... es reforça a nivell oral el nostre Programa 
d’Ensenyament Multilingüe. Adquisició de vocabulari, reconeixement, adquisició i ús de 
formes bàsiques de relació social, comprensió d’instruccions orals senzilles i familiarit-
zació amb els aspectes sonors diferencials de la Llengua Anglesa en són els principals 
objectius.

ONCE UPON A TIME (TALLER DE CONTES EN ANGLÈS)

Tenint molt present que el conte és quelcom  màgic que permet i facilita la comuni-
cació, ho aprofitem, també, per introduir els nens en el coneixement a nivell oral de la 
Llengua Anglesa.

Però el conte no és una activitat tan sols oral, és quelcom més, s’explica amb tot el cos, 
a través del que fem, a través de les expressions, dels sentiments, a través de tots els 
nivells de comunicació que tenim (directes, indirectes, girs, expressions). És una gran 
eina educativa que ens permet treballar totes les àrees d’aprenentatge, i d’una manera 
especial la Comprensió i l’Expressió.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES



28
TALLER DE DRAMATITZACIÓ

L’objectiu no és fer dels alumnes actors i actrius, sinó de provocar-los interès per l’art 
dramàtic i desenvolupar-los la capacitat expressiva i la sensibilització artística. Per això 
les eines bàsiques són l’experimentació i el joc dramàtic. 

Les activitats sempre estan lligades i contenen uns elements mínims de reflexió, 
perquè l’alumnat comprengui per què està fent allò tan divertit: saltar, cantar en grup, 
imitar els sons dels animals, explicar coses amb el cos, jugar amb les paraules, etc. 

Els jocs i exercicis se centren tant en la part verbal com en la no verbal.

TALLER DE GRAFOMOTRICITAT

La grafomotricitat és un procès de maduració personal de l’infant en el qual les vivèn-
cies internes, les imatges mentals i la construcción d’estructures significatives ajuden 
a expresar amb representacions gràfiques els missatges comunicatius adreçats a uns 
destinataris en particular.

El grafisme passa per diferents etapes evolutives en les quals l’infant va adquirint cada 
vegada més habilitat manual per arribar a dominar el traç de l’escriptura. Aquesta habi-
litat manual va estretament lligada al desenvolupament psicomotor.

EDUCACIÓ PER A LA VIDA

Com a recolzament al nostre programa de valors, en l’activitat d’Educació per a la Vida 
s’aprofundeix en els valors humanocristians treballats com a eixos transversals, intro-
duint-los  de forma estructurada i lúdica mitjançant contes breus on hi ha tot tipus de 
personatges i situacions que ens ajudaran a transmetre els valors escollits. Valors com: 
ordre, solidaritat, obediència, alegria, amistat, igualtat, esforç, sinceritat i respecte.



30SERVEIS PER A ALUMNES I FAMÍLIES

MENJADOR ESCOLAR

Un dels serveis que ofereix el nostre centre és el menjador escolar. El nostre objectiu és acollir 
els alumnes usuaris d’aquest amb les millors condicions i fer de l’estona de menjador i post-
menjador una estona el més agradable, distesa i càlida possible, proporcionant als nostres 
alumnes el màxim benestar.

El servei de menjador del nostre Centre a Infantil i Primària comprèn la franja horària de 13h a 
15h, de dilluns a divendres de 13h a 14h servei de menjador i de 14h a 15h servei de postmen-
jador. A Secundària els alumnes utilitzen el servei de menjador per torns entre les 13.30h i les 
15h, en funció de l’horari de finalització de les classes.

El menjar s’elabora a la cuina del propi Centre i cada meses reparteixen els menús als 
alumnes que utilitzen aquest servei. També els podreu trobar a la pàgina web i als taulells 
d’anuncis de l’Escola.

Es fan menús de dieta especial per aquells casos justificats (intolerància, al·lèrgies, dietes nu-
tricionals...); i si es produeix això cal emplenar el full de protocol i acompanyar-lo del certificat 
mèdic corresponent.

També es serviran menús de dieta a aquells alumnes que ho necessitin puntualment, només 
cal que ho sol.licitin per escrit a l’agenda a les 9h del matí. Els alumnes que utilitzin puntual-
ment el servei de menjador hauran de comunicar-ho al tutor/a corresponent o al professor que 
estigui a l’aula a les 9h. L’import del mateix es carregarà al número de compte bancari. Podeu 
sol.licitar el format del protocol d’al.lèrgies o dietes especials a la secretaria del centre.

Diàriament es fa control d’assistència i d’incidències que, a través dels tutors, es fa arribar a les 
famílies, si així es creu necessari. Els alumnes de Parvulari reben un informe mensualment i 
els de Primària trimestral.



MATERIAL I EQUIPAMENT ESCOLAR

Al mateix Centre podeu adquirir tot el material i equipament escolar necessari: material 
escolar, llibres de text, bata, xandall i uniforme.
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Des del col·legi cada curs dissenyem una àmplia oferta d’activitats extraescolars, amb la 
possibilitat de compaginar, entre altres, l’esport, el cant coral, l’anglès i l’estudi dirigit; els 
preus són molt ajustats amb la intenció d’ajudar a conciliar vida laboral i vida familiar.
L’oferta és diferent a cada etapa i es fa pública a principi de cada curs escolar.
També oferim un servei d’acollida als alumnes d’Infantil i Primària de 8h a 9h del matí.

GRUP MARXISTA

Per als alumnes del Cicle Superior de Primària i Primer Cicle de l’ESO, en cap de setmana, 
des del Centre s’organitzen acampades i sortides a diferents llocs de les nostres comarques: 
Arnes (Estrets), Bot (Les Olles), Ports (Toscà), amb l’objectiu de fomentar la convivència i de 
gaudir dels valors de la natura.

CAMPUS D’ESTIU

El nostre centre ofereix a l’estiu, durant el mes de juliol, una activitat diferent, el Campus 
d’Estiu. Aquesta és una activitat coordinada per professors del nostre Centre amb el suport 
de monitors titulats que tenen una àmplia experiència en el món de l’educació en el lleure.
El nostre Campus oferta uns programes adreçats a xiquets i a xiquetes d’edats entre els 3 i 
12 anys amb activitats diferenciades i adaptades a cada franja d’edat. En tots els programes 
es busca la distribució òptima per tal de poder combinar el lleure i l’aprenentatge; és per això 
que fem activitats dintre de l’aula, per enfortir i reforçar la base escolar, combinant-ho amb 
la pràctica esportiva i lúdica, ja que no hem d’oblidar que estem dintre del període de les 
vacances estivals.

Cada dia es pot gaudir, també, de la refrescant piscina i de la possibilitat de realitzar un 
curset de natació dirigit per entrenadors professionals.

Una de les activitats estrella del nostre Campus és English speak english and so do we.  
Un programa dissenyat per tal de fer arribar la llengua anglesa de forma lúdica i entretinguda 
als infants. Coordinada per professors nadius del nostre Centre amb col·laboració de profes-
sors i monitors especialitzats.
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34
La celebració de les festes tradicionals  i les sortides que es fan al llarg del curs relacio-
nades amb els continguts que s’estan treballant a l’aula, són dos aspectes molt impor-
tants de la tasca educativa ja que permeten als infants interactuar amb el seu entorn 
més proper i així facilitar la seva progressiva adaptació i integració.

Algunes d’aquestes activitats es realitzen amb la col•laboració i participació de les 
famílies.

Les festes que celebrem són:

Castanyada
Nadal
Sant Antoni
Jornada de la Pau
Dijous Llarder
Carnaval
Sant Jordi
Fi de curs

Les sortides es realitzen en funció dels projectes que es treballen, altres són fixes 
sempre: Descobreix la teva ciutat, conservatori de música, casa dels gegants, teatre 
auditori, granja escola...

FESTES I SORTIDES
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