2021/2022

SERVEIS

ESCOLA
CONCERTADA

CUINA PROPIA

ACTIVITATS DE MIGDIA

Menjar sa, de qualitat i cuinat aquí.

INFANTIL: anglès, teatre, minimúsics, manualitats, expressió corporal, contes, informàtica i
multiesport.

Atenem tot tipus d’al.lèrgies i intoleràncies.

GABINET PSICOPEDAGOGIC

PRIMÀRIA: música, guitarra, anglès, informàtica,
teatre musical i ball, multiesports.
ESO: anglès, alemany, guitarra i ball.

Orientació i assessorament acadèmic

*Aula d’estudi i àrea de jocs i lleure.

individualitzat.

REFORÇ EXTRAESCOLAR

SERVEI DE PERMANENCIES

18:30h-19:30h **Professorat del centre.**

ESCOLA DE PARES

MATÍ

TARDA

7:30h-9:00h

17:30h-18:30h

Xerrades i tallers temàtics.

HORARI DEL CENTRE

PREUS/MES CURS 20/21

INFANTIAL I C.INICIAL

169€

C.MITJÀ I C.SUPERIOR

164€

ESO

180€

*Incluen les activitats de migdia, la quota digital,
la piscina i el seu transport, l’assessorament psicopedagògic i l’atenció a la salut.

INFANTIL/PRIMÀRIA
ESO

MATÍ

TARDA

9h-13h

15:30h-17:30h

INFANTIL • PRIMÀRIA • ESO

8h-13:30h
15:30-17:30h
1r i 2n Dl/Dv 9h 3r i 4t Dv lliure

AMPA SANT FERRAN
ampasantferran.entitatscastelldefels.cat
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Visita'ns!

PORTES OBERTES

Entrevistes concertades
amb cita previa

PROJECTE EDUCATIU

Primària
Aprenem a ser i actuar de manera autònoma, a conèixe’ns, a pensar i a
comunicar-nos, a descobrir i tenir iniciativa i a conviure en el món actual.
Ensenyem a estimar la lectura i l’escriptura
com a base del nostre aprenentatge.
Metodologia Jump MATHS.
Impuls a l’anglès:AICLE SCIENCE en grups reduïts.

L’escola es vertebra d’acord amb quatre principis:
- Una educació activa, vivencial i sòlida on els nens i nenes esdevenen protagonistes del seu aprenentatge.
- L’acompanyament als nostres alumnes per assolir els seus objectius i reptes acadèmics i personals.
- La combinació de metodologies d’aprenentatge diverses a l’aula per potenciar tot tipus d’intel·ligències.
- Creiem en el dia a dia a l’escola dins d’un ambient agradable, respectuós i proper a les seves famílies.

Infantil
Fem créixer el coneixement, descobrim l’entorn, observem, experimentem
i prenem consciència de nosaltres mateixos.
L’anglès a l’aula: oral practice and psychomotricity with Ms CLAIRE.
Treball per projectes.

Utilitzem diverses estratègies d’ensenyament-aprenentatge per aconseguir un alumnat autònom, amb iniciativa i motivació.
Perfeccionament de natació.

Integrem les competències
digitals en tota l’etapa.

Colònies.

ESO
Projecte lingüístic per assolir un domini
sòlid del català i del castellà, un bon
assoliment oral i escrit de l’anglès i una
iniciació al francès.

Seguiment setmanal des de tutoria

Grups reduïts en totes les àrees competencials.
Fomentem l’esforç, la superació personal i el treball en equip.

Iniciació a la robòtica. LEGO.

Desvetllem la curiositat de l’alumnat amb reptes STEAM. Treball al laboratori,
a l’aula d’informàtica i al taller.

Espais educatius agradables, amplis, lluminosos i flexibles.

Programa Aprenentatge i Servei en col·laboració amb entitats socials i mediambientals.

Tallers internivells (ioga, emocionari, construcció, art, experimentació i joc simbòlic).
Anem a Piscina.
Colònies.

Creativitat, aprenentatge manipulatiu, oralitat, autonomia i autoestima.

Programa Cambridge Educational Partner, Estades Lingüístiques a l’estranger.
Colònies i viatge de fi de curs.

Persones curioses, capaces i preparades per afrontar nous reptes i amb
la voluntat d’aprendre al llarg de tota la vida.

