
INFORMACIÓ GENERAL  
TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE 

 
L'activitat educativa del nostre centre es desenvoluparà atenent els següents principis: 

a) CONFESSIONALITAT. 
La formació estarà emmarcada dins del respecte al pluralisme ideològic, polític, moral i religiós. El               
Centre es declara quant a les creences religioses com a ACONFESSIONAL. 

b) LLENGUA D'APRENENTATGE I VEHICULAR  

El centre utilitza com a llengua vehicular i d'ensenyament el català, amb la finalitat d'educar no tan sols                  
en l'aprenentatge i l'ús, sinó també una actitud positiva vers la llengua pròpia, així com afavorir la                 
cohesió de la nostra societat. 

c) LÍNIAA METODOLÒGICA 

Pretenem una formació personalitzada, que propicii una educació integral dels nostres alumnes quant             
a coneixements, destreses i valors. 

Desenvolupament de les capacitats creatives i de l'esperit crític.  

El nostre sistema educatiu està basat en el coneixement dels infants i dels seus interessos, i a la                  
vegada, arrelat al propi medi. 

Es segueix una metodologia activa, respectant la diversitat de l'alumnat, afavorint-ne l'autonomia, i             
basada en l'aprenentatge significatiu. 

d) COEDUCACIÓ 

Educam per a la igualtat efectiva de drets entre sexes, el rebuig a tot tipus de discriminació i el                   
respecte a totes les cultures. 

e) PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS 

Pretenem una formació basada en el respecte als drets i llibertats fonamentals dins dels principis               
democràtics de convivència. Oberta a la participació democràtica de tots els estaments de la nostra               
comunitat educativa. 

f) FORMACIÓ INTEGRAL 

Pretenem la formació integral de tots els nins i nines per tal que assoleixin un nivell de competència                  
que els permeti desenvolupar-se de manera adequada com a futures persones adultes. 

 

PRINCIPIS EDUCATIUS I METODOLÒGICS. 
 

Escola arrelada al medi natural, social, cultural... 
Educació que fomenti la formació integral de la persona quant a coneixements, destreses i              
valors. 
Escola inclusiva, garantint la presència, participació i aprenentatge de tots els alumnes.  
Potenciar la comunicació i la relació. 
Utilitzar la interacció entre les persones com a eina d’aprenentatge i de formació. 
Respecte a la diversitat cultural, social, econòmica, ètnica, ideològica, religiosa... 
Escola centrada en els infants, partint dels seus interessos, possibilitats, ritmes personals... 
Aprenentatge significatiu, amb consciència de pràctic i útil. 
Afavorir l’autonomia personal. 
Metodologia positiva, partint de l’optimisme, tolerància, crítica.... 
Afavorir l’autoestima dels alumnes, fent que es tengui una imatge pròpia positiva i crítica. 
Educació activa, potenciant els recursos que possibilitin el major grau possible d’autonomia            
personal. 
Utilització de recursos lúdics com a eina formativa. 



 
ASPECTES ORGANITZATIUS 
 

HORARI LECTIU: De 9:00 a 14:00 h 

L'horari d'entrada és a les 9:00 h, la porta romandrà oberta fins les 9:10 h. En cas d'haver d'arribar més                    
tard o haver de sortir més prest de les 14:00, s'ha d'avisar al tutor/a. 

 

OFERTES COMPLEMENTÀRIES  (gestionades per l’AMIPA – Tel. 971620236): 
Escola Matinera: de 7:15 a 9:00 h.  
Activitats extraescolars: de 16:00 a 17:00 h. Les activitats es proposen el mes de setembre i comencen                 
el mes d’octubre fins al mes de maig de dilluns a dijous. 
Menjador Escolar: de 13:50 a 15:00 h. 
 
ADSCRIPCIÓ: 
L’alumnat  que acabi els estudis d’Educació Primària tenen adscripció directa a l'IES Santa Maria. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


