
COL.LEGI SANT JOSEP
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EXPERIMENTAR • ESTIMAR
INNOVAR • PENSAR

DESCOBRIR • APRENDRE

“Persones preparades 
per al segle XXI”



Afavorir el desenvolupament integral de l’alumnat, potenciant el seu talent 
i les seves pròpies habilitats i destreses, convertint-lo en protagonista 
vivencial i autònom del seu propi aprenentatge.
Col·laborar amb les famílies per aconseguir que aquests petits GRANS 
infants siguin feliços i tinguin en aquesta etapa les vivències i experiències 
que els convertiran en qui vulguin ser.

Aprendre a ser i a actuar de forma autònoma i amb iniciativa.
Aprendre a aprendre, a pensar, a descobrir, a comunicar i a conviure des 
del respecte.
Educar el talent i les habilitats digitals en Recursos Tecnològics Aplicats i 
Robòtica.
Innovar en un aprenentatge multilingüe, actiu i dinàmic, que busca l’equili-
bri entre l’esforç personal i el treball en equip.

COM HO FEM?
Fomentant l’aprenentatge 
basat en el pensament crític 
i la reflexió.

Descobrint i gestionant 
les emocions i els valors.

Promovent el treball cooperatiu
 i l’aprenentatge entre iguals.

Realitzant projectes 
interdisciplinaris.Potenciant l’aprenentatge 

multilingüe i digital.

Treballant les 
intel·ligències múltiples.

PROJECTE EDUCATIU

QUÈ FEM?

Respectant els ritmes i el 
procés evolutiu de cada 
infant.



• Llengua catalana i castellana
• Llengua anglesa i xinesa
• Matemàtiques manipulatives
• Educació física, artística i musical
• Recursos tecnològics aplicats, robòtica i programació
• Educació emocional, en valors i religió.
• Science – learning by doing.

• Atenció tutorial personalitzada vers l’alumnat.
• Interrelació permanent amb les famílies.
• Programació oberta, flexible i adaptada a l’alumnat i al grup.
• Desdoblaments per potenciar l’atenció i les necessitats individuals.
• Reforços individuals de lectura i desdoblaments per al treball cooperatiu.
• Potenciem la relació entre petits i grans amb els apadrinaments.
• Especialistes d’anglès, de música, de science, d’educació física, RTA i xinès.
• Potenciació del treball per projectes i cooperatiu.
• Pensament crític i creatiu. Racons d’aprenentatge. Projecte lector.
• Robòtica i llenguatges de programació. Tauleta digital a l’aula.
• Avancem en el llenguatge matemàtic i en l’abstracció des del raonament,      
   la lògica i la comprensió.
• Innovem amb l’aprenentatge del xinès com a eina que permet    
   desenvolupar estratègies i habilitats en l’aprenentatge d’altres llengües.
• Seguiment psicopedagògic i logopèdic individualitzat.

• Menjador amb cuina pròpia.
• Transport escolar.
• Auxiliars nadius de conversa en anglès.
• Activitats extraescolars, escola d’Idiomes i escola d’Hoquei.
• Venda de llibres escolars, roba esportiva.
• Sala d’estudi i biblioteca.
• Servei acollida.
• Col·legi Cardioprotegit (DEA).
• Centre examinador Oficial Universitat d’Oxford.

ÀMBITS I MATÈRIES

METODOLOGIA

SERVEIS COMPLEMENTARIS



@SantJosepFCPS

www.stjosep.com

fcps@stjosep.com
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