


PSICOMOTRICITAT.
Tenim un acurat  programa de 
psicomotricitat que té com a 
objectiu que el nen controli el seu 
cos, organitzi millor la seva ment i 
desenvolupi la creativitat i la 
imaginació.

EL VALOR DE
L'ESFORÇ.
Volem que els alumnes vagin 
comprenent progressivament el valor 
de l'esforç i del treball ben fet com a 
camí per preparar-los de cara a les 
responsabilitats i les exigències del 
futur.

METODOLOGIES ACTIVES.
Responem a les necessitats particulars 
dels alumnes a través de diferents 
metodologies d'aprenentatge, i donem 
preferència a aquelles que proposen 
la col·laboració entre els nens i la 
implicació activa dels alumnes en el 
seu propi aprenentatge.

Un nen que creix en un clima de confiança serà capaç de 
desenvolupar tots els seus talents, aprenent pel simple plaer de fer-ho. 
La confiança neix d'unes relacions cordials i sinceres entre tots els 
membres de la comunitat educativa. Els nens creixen en un clima on 
cadascú és important, no pel que fa, sinó pel que és.



PEDAGOGIA DE
LA CONFIANÇA.
Fonamentem la nostra acció docent 
en la pedagogia de la confiança, i 
construïm ambients on els nens se 
sentin segurs i feliços. Valorem els 
èxits de forma individualitzada i els 
animem a seguir avançant.

EDUCACIÓ DE
LES EMOCIONS.

Treballem perquè els nens siguin 
capaços de reconèixer i expressar de 
manera adequada les seves pròpies 
emocions i les dels altres en un camí 
cap a l'autoconeixement, l'empatia i la 
compassió.

HUMILITAT.
Busquem que reconeguin les qualitats 
dels altres, que sàpiguen disculpar-se i 
acceptar el consell dels altres, que 
aprenguin, a poc a poc, la veritable 
grandesa i el valor de la humilitat.

Considerem que la lectura i l'escriptura són els mitjans insubstituïbles 
per enfortir els processos d'aprenentatge i millorar les competències 
comunicatives durant tota la nostra vida.

EL MILLOR PLA DE LECTURA,
ESCRIPTURA I ORATÒRIA.



TUTORIES PERSONALITZADES
AMB ALUMNES I AMB 
PARES I MARES.
Cuidem la diversitat. Gràcies als 
departament d'orientació treballem amb 
tot el personal docent per tal de crear 
estratègies que garanteixin la 
progressiva consecució de petits i 
continus triomfs personals.

EDUCACIÓ PERSONALITZADA.
Construïm dia a dia una educació personalitzada, centrada en cada nen, en els seus 
interessos i capacitats, en la seva particular manera d'aprendre, en el seu dret a 
deixar la seva empremta única al món.

MULTILINGÜISME.
Apostem per un aprenentatge actiu de 
les llengües, integrant-lo en les rutines 
diàries, en els jocs i en el 
desenvolupament de les activitats del 
col·legi.

AULES DIGITALS.
Apliquem les noves tecnologies de la 
comunicació i informació per millorar 
els processos d'aprenentatge i 
l'adquisició d'hàbits i actituds creatives 
de cara al futur.



www.colegioscorazonistas.com


