TULAS AL ED

EGREV

ED. INFANTIL i
ED. PRIMÀRIA

LA
NOSTRA
PROPOSTA

CREIXEM TOTS JUNTS
QUI SOM?
El Col·legi Verge de la Salut és un centre de tradició centenària, arrelat a
Sant Feliu de Llobregat i que promou una educació personalitzada
basada en valors humans i cristians.
Per això, apostem per una formació integral de qualitat, acompanyant
l'alumnat en la construcció del seu projecte de vida en un món canviant.
Potenciem

la

curiositat com

a

impulsora de

l’atenció i de

l’aprenentatge, treballant amb diferents ritmes, desenvolupant el
pensament crític, la innovació i la creativitat.
El nostre alumnat és protagonista del seu propi procés d’aprenentatge,
basat en una metodologia experiencial, motivadora, competencial i
significativa.

APRENDRE A SER
Els hàbits personals, socials i de treball fan que l’alumne
creixi i estigui preparat per a una bona convivència.
Conèixer la persona de Jesús, des de la llibertat i el
respecte, fa que els nostres alumnes es vagin forjant com a
persones fermes i compromeses.

APRENDRE A FER
No hi ha millor manera d’aprendre que ser el protagonista
del propi aprenentatge. Amb els projectes, les vivències i
l’experimentació, els alumnes descobreixen i adquireixen
habilitats i competències que els ajudaran a formar-se.

APRENDRE A CONVIURE
Identificar les emocions i resoldre les situacions
conflictives, des de la serenitat, fa que l’alumne aprengui a
conviure respectant els altres, a si mateix i a l’entorn. Els
conflictes i desavinences són viscuts com una oportunitat
per créixer.

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU
Potencia, a través dels àmbits d’ensenyament, un treball acadèmic
basat en una pedagogia activa, pràctica, de bon fer, amb exigència i
amatent als canvis.
A través d’una relació cordial i propera, acompanyem els nostres
alumnes en el procés de creixement perquè assoleixin habilitats i
competències que els ajudin a ser persones emprenedores, obertes
als canvis i compromeses amb el món.
Fem possible un aprenentatge significatiu apropant-lo a la realitat i
interessos dels alumnes, que són els protagonistes del propi
aprenentatge i el centre del nostre projecte educatiu.
Biblioteca
Apadrinament lector
Amb el llibre sota el braç
Projecte d'anglès Oxford, des de P3
Batxillerat dual
Oxford Test of English.
AICLE
Colònies en anglès a 4t i 6è d'Ed. Primària
Escola en clau de pastoral
Pla Català de l'Esport
Natació des de P5 fins a 2n d'Ed. Primària
Delegats verds
Capità planeta
Hort / taules de cultiu
Reciclatge i punt verd
Robòtica amb el Beebot i tablets a Ed. Infantil
Robòtica Code, Scratch i LEGO a Ed. Primària
Tecnologia per l'aprenentatge
Convivència i mediació
Les emocions
Racó del diàleg
Atenció a la diversitat dins i fora de l'aula
Especialistes en d'Ed. Especial
Comissió d'atenció a la diversitat
Assessorament de l'EAP
Metodologies inclusives (projectes, 1-2-4, APS,
docència compartida)
Recurs SIEI

Família i Escola
Acció Compartida

Escacs i emprenedoria
Ambients, racons i joc simbòlic
Aprenentatge entre iguals
Treball per projectes
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Aprenentatge d'un instrument
Cant coral
Conjunts instrumentals

XARXES SOCIALS

PATIS

Patis espaiosos per a cada nivell

Teatre , auditori, gimnàs, laboratori, espai de joc simbòlic
i sales polivalents.
ESPAIS
COMPLEMENTARIS Aules de música, tecnologia, plàstica, psicomotricitat,
desdoblament i multimèdia.

LECTIU

Ed. Infantil: de 8.55 h a 12.55 h i de 14.55 h a 16.55 h
Ed. Primària: de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 17.00 h

ACOLLIDA

Des de les 8.00 h fins a les 9.00 h

BIBLIOTECA

De 14.00 h a 18.00 h, de dilluns a dijous

S E C R E T A R I A De 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 18.00 h

CUINA

Servei de menjador amb cuina pròpia

P3

Menjador i sala de descans exclusius

AMPA

CONFERÈNCIES

ACTIVITATS

Temes d'interès en el marc educatiu
Xerrades i tallers a les famílies
Festes tradicionals
Esdeveniments esportius
Competicions escolars
Activitats culturals i recreatives
Coŀlaboració amb l’entitat del voluntariat per la
llengua CPNL
Colla del gegantó VIRDRAC
Casal d'estiu (en anglès)
Socialització de llibres
Àmplia oferta d'activitats EXTRAESCOLARS
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