ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA

Tenim una escola centenària i som
innovadors; mantenim les tradicions i ens
transformem cada dia; estem arrelats al
país i tenim la mirada oberta al món;
actuem amb fermesa i també amb
sensibilitat; som de mida petita i som
grans en valors. És la nostra escola,
l’escola que tots hem après a estimar.
És Sagrada Família.
Sagrada Família ets tu!

ÉS COMPROMÍS

ÉS ANGLÈS

Sí! Els qui formem l’escola tenim un compromís,
ferm, fort i permanent amb tots. Un compromís
que ens porta a conèixer com som, com ens podem
ajudar, com podem fer créixer en valors i actituds
aquelles petites persones que són part de nosaltres.
Ens agraden els compromisos; i ens comprometem
amb l’entorn, ens comprometem amb aquelles
entitats amb les que podem enriquir-nos com a
éssers humans, ens comprometem amb la comunitat
que ens envolta, ens comprometem amb qui ens
necessita, ens comprometem amb qui vol ser escoltat, ens comprometem amb qui necessita parlar.
Tot és bo per educar. Tot ensenya.

El Projecte Educatiu del centre planteja
l’ensenyament de l’anglès com a part fonamental
de l’aprenentatge dels alumnes.

FEM CAMÍ
JUNTS, DE P3
A L’ESO

Des de ben petits, a P3 i P4, per exemple, ja
escolten i canten cançons en aquesta llengua, i
es combinen amb aprenentatges de les expressions
quotidianes i continguts propis de l’edat. A Educació Primària hi ha una hora setmanal de Science,
medi natural en anglès, i una hora de conversa, en
petit grup. Arribem a ESO i es presenten als
exàmens oficials KET, PET i FIRST de la Universitat de Cambridge amb un bon resultat. A més,
francès i alemany són ofertes també a secundària.
Participem en projectes internacionals; Som
escola Connecting Classrooms, projecte organitzat pel British Council. Participem de programes
Erasmus+ i de projectes amb escoles de Polònia i
Escòcia on l’emprenedoria n’és l’eix conductor;
participem en un festival de teatre, Young Malta
Festival, a Poznan, Polònia, amb nou escoles més
d’Europa i Àfrica; Participem –a petició de
l’International Education Office d’Escòcia- en
programes Etwinning, amb diferents cursos de la
nostra escola.

Perquè els espais d'aprenentatge
els conduiran a gaudir, cercar
i descobrir!

Vivim l'aprenentatge creant
i experimentant.

Fem anglès.

Projecte de matemàtiques
EntusiasMAT.

Aprenem a
planificar el dia.

Potenciant una bona expressió
oral, desenvolupem el raonament.

Gestionem emocions
i resolem conflictes.

Expliquem i compartim les
nostres vivències.

Iniciació a l'ús de les “tablets”
per consolidar aprenentatges.

Psicomotricitat: descobrim el
cos i treballem el moviment.

Cada dia esdevenim una mica
més autònoms.

Treballem per projectes.

Música: Instrumental ORFF
i Mètode Delcroze.

Joc simbòlic.

Treball per racons.

Aprenentatge a
l'aire lliure.

Les famílies participen en el
procés d'aprenentatge.

Consciència fonològica per
aprendre bé a escriure.

Amb el taller de pintura coneixem
els moviments d'avantguarda.
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EL MENJADOR!
El menjador és un espai comunitari on els alumnes han
d’aprendre a valorar i estimar els àpats, a educar el
gust i a reforçar hàbits alimentaris i higiènics. Volem
una actitud oberta cap a nous gustos i sabors,
eduquem el gust i la passió per la bona alimentació.
Partim de la necessitat de desenvolupar una
alimentació saludable, rica i variada, a base d’aliments
de temporada, de proximitat i frescos. En els menús de
cada dia es porta un control estricte de totes les
al·lèrgies i intoleràncies de tots els nostres alumnes.

ÉS MÚSICA

ÉS CIÈNCIA

ÉS CULTURA

ÉS INNOVACIÓ

ÉS ESPORT

ETS TU!

La música a la nostra escola té un gran component
de joc lúdic, l’infant aprèn a viure jugant, en
l’activitat lúdica s’hi implica tot.

De vegades, les matemàtiques tenen fama de ser
una àrea difícil. Cal fer-hi alguna cosa. EntusiasMAT
és un projecte didàctico-pedagògic per a nens i
nenes de 3 a 12 anys, basat en les intel·ligències
múltiples i que permet treballar les matemàtiques de manera útil i pràctica i on la motivació de
l’alumne és permanent. Es treballen les matemàtiques relacionades amb la vida quotidiana, amb
material divers i específic que fa que cada alumne
sigui capaç d’arribar a un mateix resultat per
diferents camins, a través de les estratègies que es
van donant, i formant així alumnes competents.

Potenciem la lectura sistemàtica en totes les
àrees i matèries del currículum al llarg de tota
l'escolaritat bàsica per augmentar la competència
comunicativa i lingüística i el desenvolupament de
l'hàbit lector dels infants i joves entenent que la
competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona
part dels àmbits de la vida adulta.

Des dels inicis d’Educació Infantil 3 anys els alumnes prenen contacte amb els ordinadors. Reforcem
continguts treballats a l’aula, visualitzem contes i els
familiaritzem amb l’ús de l’ordinador. Progressivament, a les següents etapes, els alumnes van
assolint continguts informàtics a la vegada que
aprofundeixen els aspectes treballats a l’aula.

Vivim davant del mar i fem educació física. Calia
combinar-ho i convertir-ho en un fet simultani! A
6è de Primària fan un bateig de vela i més tard, a
1r d’ESO, s’inicien a la navegació. En grups de 4 o
5 surten amb raqueros i aprenen a navegar i
s’adonen de la importància del treball en equip.

Escoltem. Per a nosaltres cada família, cada alumne,
cada persona és única. Ens sentim responsables
d’ajudar a aprendre, a millorar, a ser ciutadà d’un
món on les coses no són del tot senzilles. Escoltem
i acompanyem.

A través de la música ajudem els nostres nens i
nenes a despertar la curiositat i connectar amb la
sensibilitat. Cantar, moure’s i dansar, escoltar i
escoltar-se, tocar instruments... “ Fer música” és
com millor se la coneix i se l’estima.
El màxim exponent de la nostra passió per la
música són dues celebracions la de Santa Cecília,
d’Educació Infantil i Educació Primària, al novembre,
i la del Dia Internacional de la Música, d’ESO, al
juny. Són dues grans festes per a l’escola.

A la nostra escola tenim un petit hort! Si passeu
pel carrer Dr. Curell, el podeu veure. Els alumnes de
3r d’EP en són els encarregats. Llauren, sembren,
reguen i cullen els enciams, les patates, els tomàquets o les mongetes. Fet d’aquesta manera, vol dir
que tots els alumnes s’ocupen de l’hort en algun
moment de la seva escolaritat.

A Educació Infantil potenciem el gust per agafar
un llibre i mirar-lo cada dia, els encuriosim amb el
llibre que tenen a les mans i, preguntant-se quin
significat tenen les paraules que hi veuen, creem
nous lectors.
A Educació Primària, diàriament es dediquen un
mínim de deu minuts a la lectura lliure. Al matí, a
l’arribar a l’aula es llegeix individualment una estona.
Els nostres alumnes ja han trobat el gust per la
lectura.
També a ESO, en totes les matèries es fa setmanalment lectura, és la presa de consciència que la
lectura no és només objecte d’aprenentatge des de
la llengua, sinó que és un instrument d’aprenentatge. Llegeixen per aprendre!

ESO en la seva totalitat i part ja d’Educació
Infantil i Primària, disposen de pissarres digitals.
Els alumnes mereixen gaudir de les possibilitats que
ofereix aquesta tecnologia. Tots els professors han
estat formats en l’ús d’aquestes noves eines.
Tota l’escola pot “sortir” i obrir portes i finestres
a l’exterior amb l’ajut d’ordinadors i de la connectivitat sense fil, el conegut wi-fi, del que gaudeixen totes les aules. Tenim clar que les possibilitats
que ofereix Internet no han de superar unes normes
i és aquest un dels motius pels quals la xarxa a la
que els alumnes accedeixen està controlada.
Eines com plataformes educatives ens ajuden a
estar més en contacte amb les famílies.

A 2n de Primària comencen a jugar a tennis, aprenen a controlar els moviments del seu cos i a
dominar-lo en un espai molt gran.
A 4t d’Educació Primària, com a contingut de l’àrea
d’Educació Física, els nostres alumnes van a nedar a
la piscina del Poliesportiu Municipal del Masnou, un
cop a la setmana, durant tot el curs.

De vegades, les coses no surten com voldríem o
com havíem pensat que serien. No ens alarmem. En
parlem amb vosaltres, pares i mares. Per a cadascun
de nosaltres cada infant, cada jove, és únic i rep
l’atenció que necessita. Tenim un projecte per a
cada infant, per a cada jove. Per això diem
“Sagrada Família” ets tu!

I a més, fem bicicleta, futbol, atletisme, voleibol,
hoquei, basquet...

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA
EL MASNOU
Eduquem persones per a un món millor!

T 935 550 407 · info@safamasnou.com

