SAGRADA FAMÍLIA
-ViladecansLa nostra Escola, creada per les religioses de la Sagrada Família
d'Urgell al 1930, neix del carisma d'Anna Maria Janer, la seva
fundadora i es defineix com a Centre educatiu cristià obert a tothom.
Els valors que inspiren el nostre estil educatiu, aposten per una
educació implicada amb el canvi social i cultural, que exigeix la nostra
societat.
La Sagrada Família és una escola que es caracteritza per:
Educar per la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau.
Desenvolupar el treball intel·lectual amb una metodologia
didàctica individualitzada, oberta i flexible.
Dotar els alumnes d'una capacitat crítica envers la societat en la
que viuen.
Promoure valors posant l'accent en l'acolliment, l'esperança i la
il·lusió.
Tenir la sostenibilitat com un valor important, basat en el respecte
cap al medi ambient i en la valoració de les riqueses que ens aporta
el nostre entorn natural.

Treballem per tal que els i les nostres alumnes siguin persones...
Atentes a la realitat
Amb una actitud positiva i sensible i amb una mirada crítica envers la realitat en què
més justa. Que respectin i valorin la diversitat com una riquesa cultural, lingüística i
religiosa.
Amb una ètica oberta a la transcendència
Expertes en humanitat, és a dir, compassives i preocupades pels altres. Que es facin
preguntes profundes, se sorprenguin davant de la realitat i es comprometin amb ella.
Que cultivin la interioritat, la intel·ligència emocional i la resiliència.
Autònomes i responsables, coherents i competents, amb capacitat de treball en equip,
flexibles, creatives, curioses i imaginatives.
Saludables
Responsables de la seva pròpia cura i que, per tant, prenguin consciència de la
importància dels hàbits saludables en tots els àmbits de la seva vida (alimentació,
higiene personal, oci, relació amb el medi ambient, esport, dimensió emocional,
etcètera).
Amb consciència ecològica
Compromeses amb la cura de la nostra casa comú: que prenguin decisions de consum
crític i responsable i que es comprometin amb la sostenibilitat i amb la cura dels espais
compartits.
Comunicadores
Transmissores de confiança i claredat, escolten. Quan comuniquen no deixen
habilitats comunicatives escrites, verbals i no verbals. Són competents en diferents
llengües.
, imatges, situacions de la vida real...).
coneixement significatiu.
desconegut, i generar el propi aprenentatge.
Investigadores i amb capacitat de resoldre problemes
Comprenen els processos i procediments en profunditat mitjançant la investigació i
utilitzen les competències STEAM (ciències, tecnologia, enginyeria, art i
matemàtiques) en la recerca de solucions a problemes o en la creació de nous
productes a la vida quotidiana.
Usen de manera responsable i ètica les tecnologies digitals amb coneixement de les
seves possibilitats i limitacions; respecten la intimitat pròpia i la dels altres i coneixen
els drets i deures a les xarxes socials. Creen nous continguts i generen productes
digitals.
Capaces de treballar en equip
acords,
-se eficaçment.

El nostre projecte educatiu
educatiu
La nostra escola es caracteritza per:

per projectes, EMAT, Science Bits...
La tec
Escola inclusiva:

: programació, robòtica

...
.

Diver-bit i Diver-gent (Altes Capacitats).
Educació emocional
Convivència i valors: Reconeixement del projecte #aquiproubulling.
Pla de llengües estrangeres:
Escola multilingüe.
Auxiliar de conversa.
Participació de les famílies.
Hores complementaries a tots els cursos.
Compromís amb el nostre entorn, amb la nostra ciutat.
Certificació en qualitat. (ISO 9001:2015).

Assessorament psicopedagògic
especial.
.
Atenció logopèdica

.

Test psicotècnics per a fer un seguiment acurat dels alumnes.
Contacte i seguiment amb professionals de serveis externs especialitzats per un treball
en xarxa.
Servei de mediació escolar.

Participació de les famílies
Podeu formar part del Consell Escolar del centre com a representants de les
òrgan col·legiat representatiu de la nostra Comunitat
Educativa i la seva composició garanteix que els diversos estaments (direcció,
titularitat, professors, personal d'administració i serveis, pares d'alumnes,
alumnes i Ajuntament), tinguin ocasió de participar en la gestió global de
l'escola.
Podeu formar part de l'Associació de mares i pares de l'escola (AMPA), que
organitza extraescolars
Així mateix us proposem espais de forma
pares, mares i educadors:
Xerrades.
Cafè amb direcció.
Dinem amb les famílies.

Activitats solidàries.

Activitats
Moviment AMJ.
Campanyes i jornades solidàries.
Trobades intercol·legials.

primària.
Quinzena de la ciència.
Activitats amb les famílies: Concert de Nadales, Espectacle de primavera,
Carnestoltes, Festival de final de curs a infantil i M
Sortides culturals i lúdiques a tots els cursos.
Colònies a infantil i primària,

Serveis
3
Tenim servei de menjador amb cuina pròpia, amb un equip de monitors

Disposem de quatre menús diferents, segons les necessitats de cada
alumne: Un menú general per a tots, un menú sense lactosa, menú sense
gluten i menú sense ou.
i la resta activitats lúdico-educatives.
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La nostra escola està
certificada amb el segell
de qualitat ISO 9001
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