Educació
Primària
Dels 6 als 12 anys

LLENGÜES ESTRANGERES, TIC I EXTRAESCOLARS
Llengües estrangeres: Anglès
Anglès Curricular

De 1r a 6è d’Ed. Primària

Auxiliar de conversa nadiu en anglès

De 1r a 6è d’Ed. Primària

Project (anglès) 1h setmana

De 1r a 6è d’Ed. Primària

TIC
Tablets a l’aula (Ipads)

De 1r a 6è d’Ed. Primària

Ordinadors a l’aula

De 1r a 6è d’Ed. Primària

Llicències digitals

De 3r a 6è d’Ed. Primària

Plataforma interactiva Educamos

De 1r a 6è d’Ed. Primària

Consola G-Suite for Education

De 4t a 6è d’Ed. Primària

Robòtica i programació (Dash and Dot)
Robòtica i programació LEGO WEDO
(anglès)

P5 a 2n d’Ed. Primària
De 3r a 6è d’Ed. Primària

Extraescolars
Escola d’Idiomes (anglès, francès)

Atletisme

Futbol Sala

Escola de Bàsquet

Vòlei

Musiquem

Club Excursionista

Balls en família

Pans & Friends (Grups d’amistat)

Patinatge

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Ens de nim com “una escola per a tots”, que vol donar resposta
als reptes que proposa l’educació del segle XXI. El projecte que
oferim busca educar els nens d’avui per tal que siguin demà
persones positives i responsables en la família i en la societat,
mitjançant una formació integral, humana, religiosa i en valors,
intel·lectual, social i en la solidaritat.

Què pretenem en el nivell d’Educació primària:
Que l'alumnat aprengui a ser i actuar de manera autònoma i
responsable.
Que aprengui a pensar, a escoltar i a comunicar-se.
Que aprengui a descobrir i a tenir iniciativa.
Que adquireixi els hàbits i les eines fonamentals i necessàries per al
desenvolupament de les competències.
Que creixi en les seves habilitats socials i la seva competència
emocional.

OBJECTIUS
•

Autonomia, hàbits, re exió, autoestima i responsabilitat.

•

Comprensió lectora àmplia.

•

Consolidació de la lectoescriptura.

•

Inici de l’estudi raonat, aprendre a estudiar

•

Desenvolupament de la memòria.

•

Aprenentatge individual i en equip.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
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• Tallers (Robòtica)
• Project
• Biblioteca
• Jocs matemàtics
• Racons de treball
• Tutoria

METODOLOGIA
El nostre objectiu és conduir l’alumnat CAP A L’AUTONOMIA:
•
•

Amb el desenvolupament de les intel·ligències múltiples;
A través de l’avaluació de les competències bàsiques.

L’activitat motiva l’alumnat a l’observació, la manipulació, la creació,
l’experimentació i la interiorització:
En interacció amb els altres, i
amb estratègies de treball
cooperatiu.
Amb re exió i diàleg sobre
les experiències de la vida
quotidiana.

Utilitzant exemples comprensibles,
models, i guies en la resolució dels
problemes.
Fent servir el joc, la dramatització, la
cançó, el dibuix, la pintura.
En un ambient acollidor i alegre.
S’utilitzen llibres de text, de lectura i
llicències digitals, materials
complementaris, i materials elaborats
pels professors.
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Proposem la realització a casa de
tasques curtes adequades al nivell de
l’alumne i com a pràctica de la
responsabilitat personal.

 


La tecnologia dóna suport a l’ensenyament i l’aprenentatge:
• Pissarres digitals a totes les aules com a eina de treball.
• Treball amb tablets (Ipads) com a eina d’aprenentatge.
• Aula d’ordinadors i ipads per a la complementària dels tallers
de robòtica.

Projectes
LEGO WEDO I DASH AND DOT
ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ a Tallers.
Iniciar els alumnes a la robòtica en aquesta activitat que
desenvolupa les següents habilitats:
• Motricitat.
• Orientació i domini de l’espai.
• Plantejament de reptes i resolució
de problemes.
• Imaginació, fantasia, creativitat.
• Afavorir les metodologies de
treball cooperatiu:
• Aprendre a distribuir-se responsabilitats i tasques.
• Contribuir a portar a terme una tasca comuna.
• Gaudir en grup dels èxits.

L’HORT ESCOLAR
L’objectiu principal d’aquest projecte és oferir als alumnes
una educació mediambiental basada en la cura, el respecte I
la defensa de la natura. Treballem amb projectes Interetapes,
amb l’alumnat de Diversificació Curricular.
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AULA VIVA
Es tracta d’un projecte de l’àrea de coneixement del Medi
Natural i l’ Àmbit Cientí c-Tecnològic de Diversi cació i
l’optativa de Biologia de 45t d’ESO. Projecte “Cucs de
Seda” amb 1r d’Ed Primària i PDC. Projecte de l’ ”Ou al
Pollet” amb 3r d’Ed Primària i l’alumnat de l’optativa de 4t
de Biologia.

Programes

Una educació Integral
La nostra proposta pastoral s’emmarca dintre de l’educació integral de la
persona.
Parlar d’educació integral signi ca formar totes les dimensions de la
persona: corporal, psicològica i emocional, intel·lectual, social, artística i
espiritual.
Per a nosaltres és important no quedar-nos en la formació simplement
acadèmica. Sinó que volem anar més enllà.
De fet, la pastoral de l’escola treballa totes les dimensions que queden
fora de l’àmbit purament acadèmic, oferint-los una formació humana,
social i espiritual.
Això ho fem com una proposta de vida, no com una imposició, sinó
respectant la seva llibertat d’elecció, no donant per suposada la seva
adhesió personal a la fe.
Aquesta proposta és una invitació per a tots, tant aquells que busquen
una formació cristiana com per aquells que tenen altres opcions
personals.

Activitats:
Les activitats que proposem s’agrupen en tres àmbits:
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• La interioritat
• el temps de lleure
• el contacte amb altres realitats.

Programa TEI ( Tutoria entre iguals)

El programa TEI (Tutoria entre Iguals) és un programa basat en
l’acompanyament de l’alumnat de les diferents etapes.
En una primera fase, curs 2020-21, l’alumnat de P-5
acompanyarà, a l’alumnat de P-3, 5è primària a 3r Primària i 3r ESO
a 1r ESO.
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Cada alumne/a de P-3, 3r i 1r d’ESO tindrà un tutor emocional de
P-5, 5è i 3r d’ESO, que estarà prop d’ell/a amb la nalitat d’ajudar a
la seva integració en el centre, reduir la seva inseguretat, mediar
en con ictes, actuar com a referent per a la millora de la seva
autoestima i disminuir els desequilibris de forces que causen
l’assetjament escolar. En aplicar el TEI, se sensibilitzarà l’alumnat
contra l’assetjament escolar i a favor d’un model de relació entre
companys/es basat en el respecte mutu, la coresponsabilitat i la
solidaritat.

Aquest model de relació entre companys/es serà reforçat durant
les hores de tutoria i en diferents moments del curs. En aquestes
sessions, el coordinador/a del programa, el departament
d’orientació i els tutors/es de l’alumnat del cursos de P-3, P-5 3r i
5è de Primària i 1r i 3r d’ESO realitzaran una sèrie d’activitats,
dinàmiques i reunions per a aconseguir els objectius del programa.

El professorat ha
realitzat una formació
especí ca impartida per
un formador/a acreditat
per la Universitat de
Barcelona, que serà el
nostre assessor/a durant
tot el curs escolar.
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El Programa TEI va ser creat per Andrés González Bellido,
psicòleg i orientador, en el 2002. Actualment és el programa de
major implementació a nivell espanyol i un dels primers a nivell
mundial, amb més de 1.200 centres educatius d’Infantil, Primària i
Secundària.

Rambla del Caçador 6-12 08042 Barcelona. 93 4270125
www.jm-claudina.net a8003014@xtec.cat

