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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.
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Trets diferencials 

METODOLOGIA 
ACTIVA 

INCLUSIVA 

ATENCIÓ 

PERSONA- 
LITZADA 

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. 

ACOMPANYA
- MENT A LES

 FAMÍLIES 

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

l’educació. Treballem perquè 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. 
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FORMACIÓ 

EN VALORS 

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. 

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. 

ORIENTACIÓ 

PSICOPE- 

DAGÒGICA 

NATURA, 

AIRE LLIURE, 

ESPORT I 

SALUT 

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. 
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ENCAIX Aquest curs hem posat en marxa el Projecte Encaix amb l’objectiu de garantir 

la inclusió i l’èxit educatiu de tots els alumnes del Col·legi. La realitat que tenim 

és que alguns dels nostres alumnes, per raons socials, econòmiques, físiques 

o intel·lectuals tenen més dificultats que altres per accedir a una educació

integral. Un dels objectius més importants del nostre centre és l’educació́

inclusiva, aquella que ofereix a tots els alumnes les mateixes expectatives

d’èxit educatiu, independentment de les seves característiques, necessitats o

discapacitats, així com l’oportunitat de créixer conjuntament compartint

experiències i situacions d’aprenentatge.

El projecte té dos àmbits d’actuació: 

· TU POTS: després de detectar els alumnes amb dificultats a nivell

d’aprenentatge, se’ls dona suport amb docents i alumnes voluntaris i realitzen

activitats alternatives a les dutes a terme a l’aula.

· NO ESTÀS SOL: s’han posat a disposició dels alumnes bústies físiques i

digitals per poder detectar casos d’assetjament o poca inclusió; també es fan

activitats que faciliten la integració dels alumnes com les activitats a l’Hort del

Pinaret, les Biblioteques, l’infopati, els patis solidaris...

Segur que entre tots farem del nostre Col•legi un espai on tothom es pugui 
sentir a gust! Encaix és una bona eina perquè això sigui realitat
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Innovació pedagògica, projectes i 
espais 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 

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. Curs rere curs un grup important d’alumnes del col·legi 

va superant amb èxit aquestes proves. 

Els alumnes, a més de la matèria curricular, disposen de tres activitats 

complementàries per aconseguir aquests objectius. 

L’ús de diferents llengües per a 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, 

introduïm la llengua anglesa en la vida quotidiana del centre i augmentar l’ús de 

la llengua anglesa en àrees no lingüístiques. 

Hi! 

Enjoy 

Learn 

Create 

Improve 
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PLA D’IMPULS 

A LA LECTURA  

I BIBLIOTECA 

ESCOLAR 

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. 

Una eina bàsica per al foment de la lectura és la BIBLIOTECA. A la biblioteca escolar 

en donem molts usos, tots enfocats bàsicament a la lectura, però també a 

oferir un espai agradable de treball , activitats i de trobada i intercanvi entre 

alumnes de diferents cursos i etapes. La nostra biblioteca és un espai compartit 

amb els alumnes d’infantil i els de primer cicle d’ESO, fet que ajuda a organitzar 

activitats conjuntes que els alumnes gaudeixen molt. 

· Certamen literari

· La maleta viatgera

· Bookcrossing

· Suport lector

· Bibliopati

· Conta-contes en anglès

· L’hora del conte

· 30’ de lectura

· Alumnes voluntaris

de biblioteca

· Racó de lectura

· GP lectura

· Oca de lectura

· Projecte lector

· Pq?

· Termòmetre lector

· Racó del conte

· Cuc lector

TREBALL 
PER 

PROJECTES 

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. 

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. 
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CREIXEM 

JUNTS 

EXPERTS 

A 

L’AULA 

Tots sabem la importància que té el fet que els nostres alumnes tinguin una bona 

transició entre cicles i entre etapes dins del centre educatiu perquè aquests avancin 

d’una manera segura i progressiva sense que es produeixin trencaments entre 

etapes. Conscients de la importància d’aquests aspectes, hem creat el programa 

Creixem junts, amb la finalitat d’ acompanyar el creixement dels alumnes i companys 

ja no només des de la vessant curricular. Es tracta d’una activitat internivell entre 

diferents cicles i/o etapes, on el fil conductor és la lectura cooperativa que es 

realitza entre parelles formades per alumnes més grans que ajuden i guien als més 

petits. D’aquesta activitat se’n desprenen moltes més de convivència, coeducació i 

tasques vivencials en què l’alumne més gran adquireix el compromís principal de 

vetllar per creixement lector i humà de l’alumne més petit que se li ha assignat. 

Aquesta activitat està enfocada perquè els alumnes més petits puguin tenir un 

referent més 

gran, i als grans 

donar-los la 

rellevància de 

poder ajudar en 

l’educació dels 

petits i crear un 

vincle que 

ajuda a mante-

nir la bona con-

vivència de 

centre. 

El programa Experts a l’aula té com a finalitat promoure la relació família escola, 

pretenent que les famílies col·laborin amb el procés d’aprenentatge dels seus fills i 

filles, tot sentint-se més integrats i partícips; essent un dels principals objectius que 

els nostres alumnes coneguin de forma més propera el món que ens envolta, fent-

los conèixer diferents realitats a partir de les aportacions dels seus pares i/o les 

seves mares. Guanyant així en motivació i vivència, tan importants en l’educació 

actual, fent partícips a les famílies dels propis alumnes. 
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PROJECTE 

HORT DEL 

PINARET 

Al nostre centre, disposem d’un gran espai natural, al costat del centre educatiu, 

on els alumnes de tots els cicles i etapes realitzen diferents activitats relacionades 

amb el medi ambient (les ciències naturals, la meteorologia, l’observació de les 

formes de vida que ens envolten…), l’economia, la tecnologia i la inclusió social 

. Un espai en plena natura per portar a cap altres activitats curriculars (tutories, 

dinàmiques de grup, espais de lectura o apadrinament lector, educació física, ...) 

Alguns dels nostres objectius són 

educar en el respecte a la natura 

i tot el que ens envolta (reciclant, 

compostant), educar en una 

alimentació sana i saludable(a 

partir dels fruits i verdures 

ecològics del nostre hort) i 

millorar el treball en equip amb tot 

el que això comporta (educació 

emocional, de relacions , d’esforç 

i treball comunitari). 

Tota una experiència 

multidisciplinar on els alumnes 

del nostre centre poden treballar, 

experimentar i aprendre de la 

natura i l’entorn que ens envolta. 

PROJECTE 
PATI 

El nostre pati és un espai preuat i únic on els alumnes viuen mil experiències i 

oportunitats d’aprendre, ja que a més a més de poder-se relaxar i passar una 

estona de lleure, els xiquets i les xiquetes gaudeixen d’un espai educatiu molt 

enriquidor. 

Els alumnes al pati interaccionen els uns amb els altres, aprenen a relacionar-se, a 

tolerar i a acceptar la diversitat, a dialogar, a resoldre conflictes, a ser comprensius i 

a conviure. Tot això a través de diferents activitats i espais dissenyats especialment 

per interaccionar amb l’entorn i amb els altres. 

Cada dia s’ofereixen als infants activitats educatives variades perquè l’estona de 

l’esbarjo esdevingui també un espai educatiu més de la nostra escola i del nostre 

projecte educatiu: jocs tradicionals per a cada cicle, lligues d’esports diferents per 

al cicle superior, jocs d’exterior amb diferents materials i recursos, materials de 

psicomotricitat i d’educació física per experimentar i descobrir, etc.  
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. El pati del nostre col·legi promou la socialització, la participació, la creativitat i 

permet adquirir moltes habilitats socials. Gràcies a la gran diversitat de propostes 

que el nostre professorat ofereix, els alumnes gaudeixen de llibertat per escollir 

i gaudeixen d’experiències molt diversificades i enriquidores, que formen també 

part del nostre projecte educatiu. 

JUMP 

MATH 

JUMP MATH és un programa d’ensenyament-aprenentatge de matemàtiques 

creat pel canadenc JonhMighton, que fa èmfasi en la comprensió i la relació 

entre els conceptes matemàtics, aplica procediments i recursos provats, i 

basat en la ciència cognitiva, en dinàmiques participatives, l’avaluació contínua i 

la divisió de les lliçons en petites unitats fàcilment assumibles per tots els 

estudiants de la classe, augmenta l’autoestima dels alumnes i els prepara 

per a futurs desafiaments 

professionals. 

El nostre centre des de ja fa un 

temps s’ha sumat a la 

metodologia Jump, amb un 

equip de professionals que fan 

de la “descoberta guiada”, un 

camí d’aprenentatge i il·lusio- 

nats en aconseguir que els 

nens i nenes adquireixin confiança 

en ells mateixos, perdin la por, i 

siguin capaços de gaudir i treure 

millors resultats fent 

matemàtiques. 
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ESPAI MATH I 

LABORATORI 

DE LLETRES 

A Cicle Inicial comptem amb dos 

espais d’aprenentatge amb la finalitat 

de promoure que els nostres alumnes 

siguin protagonistes del seu propi 

procés d’aprenentatge: investigar, 

provar, assajar, modificar, construir, 

parlar,   raonar,   explicar,    inventar... 

un ambient que sigui estimulador, 

creatiu i participatiu on els xiquets i les 

xiquetes actuïn, però també reflexionin 

sobre la seva pròpia acció des d’una 

posició activa i competent,   basats 

en una metodologia de comprensió, 

i dinàmiques participatives de 

manipulació i experimentació: ESPAI 

MATH i LABORATORI DE LLETRES. 

Aquests espais, flexibles i polivalents ens permeten un aprenentatge més interactiu i 

motivador, fomentar la responsabilitat i l’autonomia, desenvolupar les potencialitats 

afectives, d’aprenentatge i socials dels nens i al mateix temps, estimular la capacitat 

de concentració i desenvolupar l’esperit de recerca, potenciant l’autoestima.” 
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ESPAI MULTI- 

DISCIPLINARI 

EL PINARET 

L’activitat física es treballa al centres des de l’àmbit de la psicomotricitat a 

Ed. Infantil i de l’EF a primària i secundària. Aquest treball és cada cop més 

interdisciplinari, amb la intenció de fer un treball global de la persona. A l’espai 

multidisciplinari El Pinaret busquem que el nostre alumnat es mogui mitjançant 

el joc, tant lliure com proposat, però també que els alumnes es relacionin entre 

ells  i elles, en el marc d’un espai natural, 

rememorant en certa manera 

aquell joc infantil típic de carrer, 

però sempre amb un enfocament 

pedagògic adequat i controlat. 

Circuits de motrius i sensorials, i 

espais per al joc simbòlic formen 

aquest espai, el qual complementa 

el treball que es fa al gimnàs a 

les sessions de psicomotricitat a 

educació infantil i cicle inicial i a les 

sessions d’Educació física que es 

fan als altres espais del centre. 

CORAL 

INFANTIL 
SFORZANDO 

La Coral Sforzando és una activitat pròpia del nostre col•legi que té com a finalitat 

educar els alumnes que així ho vulguin en el Cant Coral. El Cant coral és una de les 

activitats col·lectives més practicades al món, pel seu component cooperatiu, de 

relacions socials, de treball en equip, d’exigència en afinació i aspectes musicals... 

És una activitat que s’ofereix voluntàriament als alumnes de primària i que té un 

gran èxit. 
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GRUP              
MARXISTA 

       PROJECTES 
       EUROPEUS 

E-TWINNING

El nostre objectiu a Primària en la llengua anglesa és oferir un aprenentatge 

significatiu, dinàmic i motivador per als nostres alumnes. Per això, hem iniciat 

col·laboracions amb escoles d’arreu d’Europa on compartim activitats i projectes 

sent els i les alumnes els protagonistes, utilitzant la llengua anglesa com a mitjà 

de comunicació i realització de les mateixes. D'aquesta manera, els xiquets i 

xiquetes donen sentit i significat a la llengua estrangera i, sobretot, 

contextualitzem tot allò que fem, aprenem i diem. 

Amb la finalitat de fomentar l’activitat física, la convivència i el respecte a la 

natura, també comptem amb el grup Marxista, una activitat vivencial que aporta 

al nostre alumnat de Cicle Superior una experiència única i que els marca per 

sempre. El format actual consisteix en realitzar una sortida per trimestre, durant 

les quals alumnat i docents passen el dia caminant, gaudint de la natura i 

convivint en espais naturals del nostre entorn. També optem per una 3a sortida 

on s’hi sumen les famílies per tal que alumnes, docents i famílies puguin gaudir 

d’aquesta activitat de forma conjunta.  
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Activitats Complementàries 

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Ed. per a la vida Ed. per a la vida Ed. per a la vida Ed. per a la vida Ed. per a la vida Ed. per a la vida 

Imaginalletres, 
lectura creativa... 

Imaginalletres, 
lectura creativa... 

Atrapalletres, 
escriptura creativa... 

Atrapalletres, 
escriptura creativa... 

I Q + ? 
Premsa digital 

I Q + ? 
Premsa digital 

Emocionatic Emocionatic Emocionatic Emocionatic Let’s be stars! Let’s be stars! 

Body Learning Body Learning ELT ELT ELT ELT 

Break Silence Break Silence Break Silence Break Silence Break Silence Break Silence 

EDUCACIÓ 
PER A LA 

VIDA

El principal objectiu és l’educació en valors humanocristians. 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. 

CICLE INICIAL: 
IMAGINALLETRES 

LECTURA 
CREATIVA 

Llegir i especialment comprendre textos, és una competència bàsica per a l’èxit 

escolar i per a l’aprenentatge al llarg de la vida. 

Som conscients que 

despertar i iniciar el gust per la 

lectura des de   ben   petits,   és 

clau per   al   desenvolupament 

de les habilitats lingüístiques i 

intel·lectuals en general dels 

nostres nens i nenes, és per 

això que Imaginalletres, pretén 

ser un espai on els alumnes es 

puguin submergir en mil 

històries i descobrir en la 

lectura un univers per explorar. 

En un entorn agradable, dinàmic i participatiu els alumnes podran donar curs a la 

imaginació i les emocions a partir del teixit de lletres i paraules que componen els 

textos, presentats en diversitat de gèneres i suports. 

L’objectiu primordial d’Imaginalletres és fer de la lectura una pràctica feliç i 

desitjable i a partir d’aquesta premissa, desenvolupar habilitats bàsiques de 

fluïdesa i comprensió, convertint la lectura en una experiència per pensar i per 

sentir. 
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CICLE MITJÀ: 
ATRAPALLETRES

 ESCRIPTURA 
CREATIVA 

CICLE 
SUPERIOR: 

I Q + ? 
PREMSA 
DIGITAL 

L’escriptura té un paper fonamental en el món actual. El codi escrit és una potent 

eina de comunicació i saber escriure és un dret que tenen tots els nens i nenes. 

 Atrapalletres pretén motivar,  
estimular, i facilitar recursos
per tal que cada alumne

aprengui i desenvolupi 

les habilitats necessàries 

per adquirir  l’hàbit de 

poder expressar-se també 

per escrit i a més, gaudir-

ne. Un viatge per 

diferents territoris de la 

imaginació, el coneixement i 

la paraula escrita i 

vivenciada. 

El taller IQ+? Premsa digital, pretén donar un sentit pràctic a tot allò que s’ha anat 

treballant en la complementària d’Imaginalletres i Atrapalletres. Des d’un punt 

de vista competencial i des d’una vessant transversal i cooperativa, l’alumnat 

del Cicle Superior, té l’objectiu d’elaborar una revista digital anomenada: I QUÈ 

MÉS? (IQ+?). 

Vivim en la societat de la informació. Identificar què és un fet 

noticiable, reflexionar sobre fets de l’actualitat, saber com s’estructura després 

la notícia, com comunicar-la i compartir-la, distingir entre informació i 

coneixement, pot ser de gran ajuda per a formar lectors crítics amb opinions 

pròpies

L'objectiu principal és el d’utilitzar

la llengua, la imaginació, la capacitat 

de processar i transformar 

la informació per produir com 

a resultat una revista a nivell escolar 

on quedin plasmades totes les 

habilitats i competències adquirides 

durant tota l’etapa de la Primària. A 

més a més de treballar diferents 

dimensions de l’àmbit lingüístic, 

també tindrà un enfocament basat 

en l’adquisició de la competència 

digital i en el foment de l’autonomia 

i iniciativa personal. 

L’objectiu d’Atrapalletres és per una banda fomentar la funcionalitat de l’escriptura 
i per l’altra, afavorir la creativitat literària des d’una perspectiva lúdica, significativa i 
creativa. 
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TORTOSA 

TALLER DE 

DRAMA- 

TITZACIÓ 

EmocionaTIC 

LET’S BE 

STARS! 

ELT 

(ENGLISH 

LEARNING 

TIME) 

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. 

Aquesta complementària promou que els alumnes adquireixin habilitats socials i 

emocionals mitjançant un ventall d'activitats i oferint estratègies d'aprenentatge 

de gran utilitat perquè reconeguin la diversitat, valorin i respectin les regles, 

arribin a acords i solucionin conflictes de manera pacífica, habilitats 

fonamentals en la societat actual. A més a més, ho combina amb la continuació 

del treball en robòtica educativa i programació engegat a Infantil per tal de 

potenciar l'ús de la tecnologia des d'una vessant lúdica. 

Donem continuïtat al taller de 

dramatització però en els cursos 

de cicle superior ho fem en anglès. 

El que pretenem és realitzar 

activitats per treballar l’expressió 

corporal i l’expressió oral en anglès. 

D’aquesta manera potenciem la 

fluïdesa de la llengua anglesa 

davant d’un públic divers. 

Treballem tipologies textuals mitjançant jocs (d’ordenar frases, acabar històries 

incompletes, running dictations...) i també notícies sobre cultura anglesa. Activitats 

que fomenten el treball de l’expressió escrita i la comprensió lectora en llengua 

anglesa a través del joc. 
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TORTOSA 

BODY 

LEARNING 

El principal objectiu d’aquesta activitat és afavorir als alumnes de cicle inicial, un 

desenvolupament òptim de les possibilitats motrius, ja sigui motricitat fina, com 

gruixuda; com també reforçar els aprenentatges matemàtics i de llengua a través 

del joc i el moviment sempre amb llengua anglesa. 

BREAK 

SILENCE 

Es treballa el vocabulari i estructures pròpies de la llengua anglesa mitjançant 

cançons, role playing, vídeos creats pels alumnes, exposicions orals, grups 

cooperatius... per tal d’afavorir a que els alumnes tinguin una bona comunicació i 

comprensió oral de la llengua anglesa. 
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