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ETAPES EDUCATIVES



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

La Nostra Visió desitja ser horitzó creatiu, il•lusionant,
innovador i carismàtic, que ens impulsi i ens ajudi a educar avui.
 
La Nostra Missió es basa en “L’educació integral de la infància i
la joventut”, en col•laboració amb les famílies, per mitjà d’una
escola que  humanitza,  evangelitzadora i innovadora.
Els Nostres Valors són: respecte, comprensió, acompanyament,
alegria i entusiasme, proximitat i cordialitat amb el tracte,
paciència per saber esperar cada procés i saber escoltar,
coherència, objectivitat i sentit crític, responsabilitat amb esforç i
dedicació al treball ben fet, preparació acadèmica amb innovació
i formació permanent, treball en equip amb diàleg,
coresponsabilitat i confiança en les persones, justícia, equitat,
solidaritat i compromís, autonomia, respecte i tolerància,
transcendència: interioritat, escolta, gratuïtat.
 
La Nostra Cultura Organitzativa recull els principis i creences
en els que se sustenta la nostra missió educativa, els valors que
impulsen la nostra manera de fer i la nostra manera de
relacionar-nos, els elements de la nostra tradició i els fonaments
en els quals es recolza la nostra organització interna.

- Desenvolupar en cada una de les persones el seu potencial més profundament humà i ajudar a créixer en tots els
àmbits (educació integral).
- Situar els alumnes com a protagonistes actius del seu propi aprenentatge.
- Escola proactiva, basada en l’experiència, que ensenya a fer, fent.
- Desenvolupament de les intel•ligències múltiples, de les competències bàsiques i la
 interdisciplinarietat dels aprenentatges.
- La tutoria com a competència i paper essencial de l’educador.
- Preparar per viure en la cultura de la de comunicació i les xarxes socials.
- Ensenyar a treballar en xarxa i en equip.
- Buscar l’Excel•lència i Qualitat en la tasca educativa.
- Formar persones preparades per desenvolupar-se en l’actual món.
- Potenciar i fomentar l’educació emocional i l’educació en valors.
 

LA NOSTRA IDENTITAT

Línies bàsiques

El nostre principal objectiu és l'educació integral dels nostres alumnes en el nou context global i els reptes del segle XXI
preparant-los amb les competències personals i acadèmiques necessàries per al seu futur des de la innovació
pedagògica i en un context pluridimensional que potencia:
- Persones amb pensament crític amb capacitat de donar respostes creatives capaces d'adaptar-se i de contribuir a
crear un món millor.
- La inquietud intel·lectual que els ajudarà a ser competents en la vida personal i professional del futur amb valors i
vocació.
- Les habilitats comunicatives i la col·laboració en xarxa.
- La mentalitat oberta, emprenedora i capaç d'afrontar la diversitat.
- L'esperit d'equip, de cooperació i de superació, així com l'acceptació i coneixement d'un mateix i dels altres amb
responsabilitat, esforç i honestedat.
- La col·laboració de les famílies com a tret diferenciador del nostre carisma.
 



Intel·ligències múltiples

Conveni amb Liceu: Primària musical

Projectes interdisciplinaris

Treball cooperatiu

Aprenentatge experiencial

Àmbit matemàtic: entusiasMAT

Educació emocional        

Educació en valors

Programació i robòtica

Projecte d’anglès

Centre examinador de Cambridge

Auxiliar de conversa

Arts & Crafts

Sciences

Educació financera

Oratòria

Chess (escacs)

Laboratori d’experimentació

Departament d’orientació psicopedagògica

Atenció individualitzada

Tutoria grupal i personalitzada



 Escola de música vinculada al Conservatori del Liceu de Barcelona
Gràcies a aquesta vinculació, tots els nostres alumnes reben una formació completa que 
comprèn: llenguatge musical, ritmes i harmonies, cant coral i aprenentatge d'instruments.
- Nivell bàsic del Conservatori del Liceu (PRIMÀRIA MUSICAL):
Els alumnes que ho desitgen poden realitzar els exàmens per a l'obtenció del diploma oficial del
Conservatori.
- Participació en concerts i festivals de música.
L’estimulació musical representa un paper molt important en el dia a dia de la nostra escola, ja que afavoreix
el desenvolupament global de la persona i el perfeccionament dels talents especials. 
S’integra la música en el currículum dels nostres alumnes com a experiència sensorial.

 
La robòtica i la programació és una eina que permet als nens desenvolupar les seves pròpies estratègies de
coneixement cap al saber científic. L’alumne aprèn, de forma pràctica, senzilla i motivant i s’aconsegueixen
ments creatives i emprenedores.
La utilització de robots ajuda a treballar l’aprenentatge basat en problemes i el pensament computacional.
Els projectes desenvolupen les competències bàsiques i promouen les habilitats socials, la iniciativa, la
creativitat i el lideratge.

 
Com a proposta d'educació mediambiental, és l'espai on els alumnes poden observar i explorar les
característiques d'aquest ecosistema: experimentar, provocar canvis, registrar en el diari reflexiu i a prendre
a tenir-ne cura.

 
Projectes interdisciplinaris i globalitzadors, que permeten a l'alumne progressar en el coneixement de
l’entorn físic i natural, adquirir procediments que facilitin l’obtenció d’informació, habituar-se a treballar
experimentalment, utilitzar la imaginació i la creativitat, habituar-se a preguntar i donar opinions personals,
interessar-se a conèixer i intercanviar vivències i opinions, adonar-se del seu propi progrés, formular
hipòtesis i extraure conclusions i aplicar a noves situacions els conceptes i estratègies apresos.

 
L’aprenentatge de la llengua anglesa com a llengua de comunicació a la nostra escola, i des de la Llar
d’Infants, ofereix als nostres alumnes la capacitat necessària per una adequada comprensió del seu sistema
fònic i els permet arribar a  tenir una correcta expressió oral. La iniciació a l’anglès en edats primerenques té
beneficis positius sobre la memòria i la capacitat d’escolta, facilitant també l’ aprenentatge de nous idiomes.

 
Chess - Taller d’escacs en anglès: a través d’aquest programa, els alumnes exercitaran diferents tipus de
memòria, aprendran a resoldre problemes i prendre decisions, treballaran la concentració i càlcul mental, a
la vegada que aprendran els moviments de les peces i les normes d’aquest joc amb múltiples beneficis.

 
Dissenyat per proporcionar als alumnes estratègies de pensament i capacitat per resoldre situacions
matemàtiques en contextos diferents. L'aprenentatge es fa mitjançant la manipulació, diferents activitats
experiencials i l'aprenentatge sensorial per passar del pensament concret a l'abstracte.

 
Programa de lectura i escriptura creativa a través d'activitats variades i tallers de manipulació basats en les
Intel·ligències Múltiples.
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COMUNITAT EDUCATIVA

PROFESSORAT
A Escolàpies Llúria comptem amb
un professorat seleccionat, amb
qualitats humanes i vocacionals i un
gran sentit de la professionalitat.
Dia a dia, els professors transmeten
la seva il•lusió i entusiasme als
alumnes.
El paper dels professors
d'Escolàpies Llúria és fonamental
per a desenvolupar les capacitats
dels alumnes  i d'ells en depèn la
felicitat i la motivació perquè
aprenguin a explorar el món real.
Un equip humà que treballa
juntament amb les famílies, per així
millorar el desenvolupament
individual de cada un dels
estudiants. 

ALUMNES
Els alumnes són la raó de ser, el
nucli per a qui dia a dia treballem,
eduquem, ens emocionem... Perquè
el nostre objectiu es basa 
en el desenvolupament dels nostres
estudiants com a persones
preparades per afrontar el món real.
Oferim una educació de qualitat, que
té en compte el desenvolupament
acadèmic, però també el
desenvolupament personal, social i
transcendent, perquè en un futur es
converteixin en autèntics ciutadans
del món.
Per aconseguir la felicitat dels
nostres alumnes i que assimilin els
objectius d'aquesta etapa educativa
mitjançant el joc, les activitats i
l'experimentació, comptem amb un
professorat que ofereix una atenció
personalitzada i potencia la
motivació i estimulació de tots els
alumnes.

FAMÍLIES
Considerem les famílies com un
agent vital en el procés
d'aprenentatge dels nostres
alumnes, fomentem una relació
constant i cooperativa entre escola i
família, fem que els pares siguin
partícips, ja que l'educació infantil
és una de les etapes essencials per
al desenvolupament dels nens.
Perquè les famílies siguin un pilar
essencial dins la nostra comunitat,
promovem una comunicació fluïda,
de confiança i propera, afavorim
així un entorn que enriqueixi el
vincle entre l'escola i la família,
atenem sempre les necessitats, tant
d'alumnes com de famílies. Es
tracta de crear un llaç en el qual les
famílies prenguin un paper actiu en
les decisions que fan referència a
l'alumne i que, alhora, entenguin de
primera mà el funcionament del
centre.
I tot això no seria possible sense el
treball conjunt entre les famílies i
l'escola!



SERVEIS

ESPAI MIGDIA
L'espai migdia ofereix als nostres alumnes activitats

dirigides amb les què poder relacionar-se amb els
companys.

Disposem de servei de menjador amb cuina pròpia,
assessorat per un nutricionista per garantir l ’al imentació

més adequada. Podem atendre, així mateix, les dietes
singulars derivades de prescripció mèdica.

 
AMPLIACIÓ HORÀRIA

Ampliem l ’horari per aquelles famílies que ho necessitin.
Un servei de permanències pensat per la concil iació

entre la vida familiar i  educativa. Matins de 8:00h a 9:00h
i tardes de 17:00h a 18:00h.

 
ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC

Les tasques principals del nostre equip d'atenció
psicopedagògica es basen en la supervisió del procés de

desenvolupament de l 'aprenentatge dels alumnes; la
realització d'activitats que permetin la valoració del

desenvolupament dels infants; la pràctica d'actuació que
permeti la millora del desenvolupament dels alumnes, en

cas de necessitat,  i  la coordinació, assessorament i
orientació a tots els agents implicats en el

desenvolupament dels nostres alumnes: professors i
pares. 

 
COL•LOQUIS

Conferències, xerrades i  col•loquis que s’organitzen al
l larg del curs, tant per a l ’alumnat com per als pares i

mares del centre.
 

BOTIGA
Al centre es poden adquirir els uniformes i  peces de roba

de l ’escola.
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Oferim un món de possibil itats gràcies a la nostra oferta
d'activitats, les quals formen part del projecte educatiu,

en les que els alumnes augmentaran la seva autoestima i
desenvoluparan la seva passió.

 
 

SUMMER CAMP
El Summer Camp és l 'oferta d'activitats d'estiu

d’Escolàpies Llúria en anglès que té l loc durant el mes de
juliol i  principis de setembre a les instal•lacions del

col•legi.  Segueix un projecte educatiu dissenyat
especialment per al temps d'oci,  que aconsegueix que els

alumnes gaudeixin del temps de l leure a la vegada que
aprenen de manera creativa, lúdica i  sempre divertida. 
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