Escola Concertada

Col·legi Sant Ferran

PRIMÀRIA

L’educació primària va des dels 6 anys fins als 12 anys. En aquesta
etapa ens centrem en l’assoliment de les competències bàsiques i
l’aprenentatge
aprenentatge

dels conceptes clau, mitjançant una metodologia

activa que manté l’equilibri entre la tradició i la innovació pedagògica.
En la nostra escola prioritzem en totes les etapes i, especialment en
l’etapa de Primària, el benestar emocional de l’alumnat, per això els
acompanyem en el seu propi autoconeixement i en la gestió de les
emocions pròpies i grupals. El nostre objectiu és formar alumnes
amb bons hàbits d’estudi i ciutadans feliços, competents, lliures,
crítics, autònoms i solidaris.

LA BASE D’UN BON APRENENTATGE

EQUIP DOCENT ESTABLE, IMPLICAT I AMB DIVERSITAT DE PERFILS

Andrea Moruno
Tutora de 1r

Alba Castro
Tutora de 2n

Clara Cambas
Anglès

Natàlia Carro
Tutora de 3r

Màrius Jordà
EF

Almudena Salas
Tutora de 4t

Oriol Codolà
Tutor de 5è

Puri Moral
Rafael Romero
Llengua Castellana Visual i Plàstica

Rafa Santandreu
Tutor de 6è

Pilar Bea
Atenció educativa

Som un equip de mestres que gaudim del nostre rol de conductors de l’aprenentatge, de guies i
de referents dins la comunitat educativa. Ens posem al servei dels nostres alumnes per donar-los
tots els recursos i les eines necessàries per tal que cada nen i nena esdevingui emocionalment
intel·ligent i amb una bona base acadèmica que els servirà per encarar l’etapa de l’educació
secundària obligatòria amb confiança i ganes d’assolir els seus reptes. El nostre objectiu és que
tots i totes descobreixin els seus talents i capacitats i alhora els ajudem a superar i millorar on hi
puguin haver dificultats. Treballem en coordinació amb tot l’equip, repensem la pràctica educativa
per adaptar-la a la societat actual i sobretot volem que els nostres alumnes se sentin estimats i
valorats.

SENSIBLES

CURIOSOS

ESPORTISTES

MULTILINGÜES
FELIÇOS

SOLIDARIS
INTEL·LIGENTS
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INICIATIVA

ÚNICS

AUTÒNOMS

TREBALL EN EQUIP CREATIUS

EMPÀTICS

LECTORS

COOPERATIUS

AJUDA * ESTIMA * ACOMPANYAMENT

SALUDABLES

ACTIUS

I
l

PLA D’ESTUDIS DE PRIMÀRIA

1r

2n

Matèries
Curriculars
Comunes

Matèries
Complementàries
de centre

Activitats
de migdia

Activitats
de tarda

3r

4t

5è

6è

Català
Castellà
Anglès
Medi Natural
Medi Social
Matemàtiques
Educació Visual i Plàstica
Música
Educació en Valors Socials i Cívics
Educació Física
Tutoria
English

English

English

English

English

English

Informàtica
TIC

Informàtica
TIC

Informàtica
TIC

Informàtica
TIC

Informàtica
TIC

Informàtica
TIC

AICLE
English *

AICLE
English *

AICLE
English *

AICLE
English *

AICLE
English *

AICLE
English *

Experimenta

Parlem-ne

ReciclART

PopularART

Ara escric

Ara escric/
Radio

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Info-digital
English
Música-Teatre
Ball
Guitarra

Multiesports
Biblioteca

*Grup reduïts per afavorir la pràctica oral de la llengua anglesa.

L’oferta educativa a l’etapa de primària es basa fonamentalment en l’ampliació de les matèries
anomenades ‘competencials’. Incidim en reforçar la comprensió i l’expressió oral i escrita de la llengua,
en estimular el raonament lògico-matemàtic, en facilitar l’adquisició de l’anglès en totes les seves
dimensions i en assolir les competències digitals. En les assignatures de Medi Social i Cultural i
Educació Artística treballem per projectes.

Digues i ho oblido, ensenya’m i ho recordo, involucra’m i ho aprenc.

Benjamin Franklin
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PROJECTES D’APRENENTATGE
JUMP MATHS

MATEMÀTIQUES DES D’UNA
VESSANT RAONADA I VIVENCIAL

Es desenvolupa al voltant de vuit
pràctiques en els estàndards
comuns de les matemàtiques a
nivell internacional que impliquen
el desenvolupament de
processos i habilitats
fonamentals per: l’adquisició de
confiança, el descobriment guiat,
l’avaluació contínua, la instrucció
pautada, el càlcul mental, la
comprensió conceptual en
profunditat.

MEDI

TREBALL COOPERATIU I ÚS DE
RECURSOS DIGITALS

GUST PER LA LECTURA
ENSENYEM A ESTIMAR LA
LECTURA

Llegim a classe, fomentem l’ús
de la biblioteca a l’aula i fem
tallers de conte i de lectura.
També ens endinsem en els
projectes d’escriptura creativa,
visitem la biblioteca, convidem
escriptors i escriptores i som
padrins lectors dels infants
d’infantil. Treballem la
dramatització i la lectura en veu
alta. La base de l’aprenentatge
c o m e n ç a e n s a b e r l l e g i r,
entendre i gaudir-ne.

Proposem reptes a partir de la curiositat de l’alumnat, qui es
converteix en el subjecte del propi aprenentatge, fent l’exercici de
cerca d’informació, tria, processament i producció final. Tots els
projectes acaben en una posada en comú de l’aprenentatge
realitzat en format oral i escrit, fent servir les corresponents eines
i recursos digitals i de paper.
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA

ANGLÈS

BENESTAR I SALUT

4 hores setmanals d’anglès +
l’activitat de migdia. Partim de
la competència comunicativa
per afavorir l’assoliment
competencial en totes les
seves dimensions.
AICLE SCIENCE setmanal en
grup reduïts: aprenem llengua
i continguts de medi a la
vegada. Aquí aprenem l’anglès
d’una manera natural i efectiva
CAMBRIDGE EDUCATIONAL
PARTNER

ÀMBIT SOCIAL-ARTÍSTIC
FEMINART

Donem visualització a la
creació artística femenina:
pintores, il·lustradores i
escriptores. Educació per la
igualtat i la no discriminació.
Valorem l’Art i la creativitat.
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EMOCIONS

L’educació que oferim és una
Educació integral en la que no
només aprenem continguts
acadèmics, sinó que també
abracem les emocions. El
benestar emocional és la base
de qualsevol aprenentatge i ens
hem de fer preguntes com ara:
´Com ens sentim?’ Treballem
per identificar emocions i saber
gestionar-les.

SORTIDES

ACTIVITATS

LECTURA

APRENENTATGE

CREATIVITAT

EIXOS EDUCATIUS
Diverses estratègies d’ensenyament-aprenentatge
Combinació a l’aula de metodologies diverses per afavorir les diferents maneres d’aprendre dels nostres
alumnes. No tots aprenem de la mateixa manera, però tots podem aprendre molt. Sortides pedagògiques.
Comunicació fluïda amb la família
Som una escla petita i familiar i això ens permet crear uns lligams de complicitat, confiança i estima entre
docents, famílies i personal de l’escola que afavoreixen el creixement personal de l’alumnat.
Projecte lingüístic definit
La llengua vehicular és el català. Les llengües que aprenem són el català, el castellà i l’anglès a l’etapa de
primària. El francès s’introdueix a l’ESO i l’alemany és opcional com a activitat extraescolar.
Competència digital transversal i d’estudi formal
Al llarg de tots els cursos de primària dediquem una hora setmanal a l’aprenentatge de l’àrea d’informàtica.
Treballem els recursos digitals, les eines de comunicació i les funcionalitats dels programes que
necessitem d’audio, so i text. Fem informàtica també com activitat extraescolar.
Participació en proves autonòmiques i concursos didàctics
- El nostre alumnat participa en les proves Cangurs de matemàtiques i en les jornades de SCRABBLE.
- Premi Sambori de narrativa catalana.
Estades de fi de curs esportives i de natura.
- Gaudim de tot un seguit d’activitats que ens fan passar uns dies inoblidables amb els nostres companys/
es de classe. Fem esport, estem en contacte amb la natura i seguim aprenent d’una manera més lúdica.
Pràctica esportiva i hàbits saludables
- Fomentem l’esport com a part del dia a dia dels alumnes. La pràctica esportiva ens permet conèixer el
propi cos, practicar les habilitats motrius i fomentar el treball en equip. Jocs escolars.
Vida escolar activa
- Compartim moments amb les nostres famílies. Participem de les festes i activitats tradicionals, de les
celebracions i de les activitats solidàries proposades.

ESPORT
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TECNOLOGIES

COMPROMÍS

CIÈNCIA

PROJECTES

Una escola plena d’experiències

WEB: www.santferran.cat

936652993

santferrancastelldefels
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