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De 3 a 16 anys

Un projecte per acompanyar 
cada etapa de creixement      
Acompanyem els infants i joves de 3 fins a 
16 anys amb un projecte educatiu adaptat 
a les necessitats i interessos de cada 
etapa de creixement. 

L’alumnat és el protagonista del procés 
educatiu. Com a equip educador, ens 
orientem a ajudar-lo a créixer de manera 
integral: personal, cognitiva, emocional i 
socialment. Respectem el ritme d’aprenen-
tatge de cadascú i, alhora, estimulem 
l’esforç i la capacitat de superació per 
aconseguir l’èxit educatiu.

Eduquem per despertar la iniciativa, 
l’esperit crític, la creativitat, la motivació 
i el gust per a aprendre. Per això, treballem 
des d’un enfocament globalitzador, vinculant 
àmbits d’aprenentatge, i amb metodologies 
actives com el treball per projectes, 
ambients o tallers. 

El treball individual, grupal o intergrupal 
promou relacions personals i la progressiva 
autonomia, confiança i autoestima dels 
infants i joves. En definitiva, acompanyem a 
créixer ciutadanes i ciutadans competents 
que sabran adaptar-se al món on viuran. 

Eixos destacats

Acció tutorial
Cada infant o jove és únic 
i rep un seguiment 
individualitzat, proper 
i afectuós pel seu 
creixement integral.

Atenem la diversitat
Escoltem de manera 
activa l’alumnat per donar 
una resposta acurada 
a les seves necessitats 
i situacions personals.

Participació activa de 
les famílies
Perquè tenim un interès 
comú, l’educació, tothom 
té un paper i un espai a la 
nostra Comunitat 
d’Aprenentatge.

Innovació educativa
Som un equip de profes-
sionals cohesionat i 
motivat, que ens esfor-
cem per actualitzar-nos 
i seguir avançant en la 
transformació educativa.

Sostenibilitat
La mirada mediambiental 
està en totes les activitats 
que fem.

Quina educació 
compartim?

Com ens veu la comunitat?    
Què valores més del centre? 
Que els meus fills aprenguin a pensar per si mateixos 
i a potenciar les seves habilitats per ara i pel futur. 
Aprenen en llibertat i no només continguts, sinó a 
desenvolupar-los i fer-se’ls seus.

Què has vist en els teus fills? 
La innovació i les noves maneres d’ensenyar. 
Ja no memoritzen. A mesura que van aprenent, 
saben explicar-me com ho han après i els hi perdura 
en el temps.

Què t’emportes? 
Una bona dosi d’aprenentatges: una idea d’escola 
acollidora i socialment compromesa, la importància 
de les cures invisibles, el treball en un equip cohesio-
nat i la convicció de seguir fent camí.

Si una imatge val més que mil paraules... 
Amb quina et quedes?
Amb la d’unes mestres que sempre estan 
pendents de mi, ajudant-me a seguir endavant 
i preocupades perquè jo estigui bé.

Mare de 
l’escola
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Les nostres xarxes Com s’hi arriba?
L5 (Coll Teixonera, 
sortida Mare de 
Déu del Coll)
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“La societat es transforma 
i l’escola ha de modificar 
les seves tendències per 
adaptar-se a les 
necessitats del present i 
a les que es dibuixen a 
l’horitzó del futur”. 

Rosa Sensat

Activitats extraescolars
• Música
• Classes de reforç i ampliació
• Idiomes
• Pla de l’esport
• Club de lectura

Espais i instal·lacions
• Edifici d’Educació Infantil 

amb pati i sorral
• Edifici d’Educació Primària 

i Secundària amb terrassa 
i patis assolellats

• Gimnàs i pista poliesportiva
• Biblioteca escolar/aula d’estudi
• Aula de música
• Aula de ciències (ambient 

d’experimentació/laboratori)
• Aula de llengües (ambient de 

comunicació/anglès)
• Aula taller (ambient artístic 

i de creació)
• Aula polivalent (ambient Coves)

Educació Infantil, Primària 
i Secundària (3 a 16 anys) 

Horari
Infantil i primària
• 9 a 13h i de 15 a 17h
Secundària
• De dilluns a dijous, de 8:30h 

a 13:30h; i de 15h a 17h
• Divendres de 8:30h a 13h.

Serveis escolars
• Acollida matinal de 8h a 9h
• Menjador amb cuina pròpia
• Llibres socialitzats
• Extraescolars
• Casal d’Estiu
• Cau pel barri

Activitats escolars 
complementàries
• Sortides i colònies
• Piscina a 1r (programa “Ja nedo”)

Els grups interactius són la base d’un 
aprenentatge i una convivència rica, 
estimulant i inclusiva. L’experiència en 
grup multiplica la qualitat i el temps de 
treball educatiu real. I, a més dels 
contingut i matèries, hi ha un creixement 
en valors, sentiments i vincles d’amistat.

A infantil i primària

• Educació emocional
• Atenció individualitzada
• Treball per projectes i ambients 

d’aprenentatge
• Agrupaments per comunitats
• Impuls de la lectura
• Enfocament STEAM
• Grups interactius i tertúlies 

dialògiques literàries 

A secundària

• Intel·ligència emocional i social
• Cotutories
• Treball per projectes i per àmbits
• Aprenentatge i servei  
• Enfocament STEAM
• Grups interactius i tertúlies 

científiques i artístiques
• Orientació per a la formació 

postobligatòria

Com eduquem 
i aprenem?

• Poliesportiu Can Toda
•  Ludoteca Arimel
•  Pla de Barri Carmel Amunt
• Escoles més sostenibles
• Museu d’Història de Barcelona
• Projecte STEAM amb l’UPC 
• Col·laboracions amb la UB  

Fem equip amb el barri 
Aprofitem la xarxa del nostre entorn 
per generar activitats d’aprenentatge 
compartit. Ens enriquim gràcies a 
activitats i recursos culturals, educa-
tius, esportius i comunitaris com: 
• Biblioteca Juan Marsé
• Centre Cívic Carmel

Un seguiment pas a pas
Cuidem la incorporació dels infants a 
l’escola amb una acollida tranquil·la i 
respectuosa per no fer un trencament 
entre l’escola bressol i l’educació 
infantil. Com a institut escola acom-
panyem el pas de l’educació primària 
i la secundària seguint una línia 
pedagògica progressiva i continuada.

Fem xarxa 
educativa 


