


ACOMPANYAT
DE MOLTS AMICS.

AMB ELS MILLORS
MESTRES I PROFESSORS.
El millor recurs de les aules són els nostres mestres i professors. No hi ha res que substitueixi 
l'experiència, la paciència, l'afecte, el coneixement detallat de cada alumne, la passió que 
sʼencomana i l'actitud que aixeca qualsevol ànim. Cap altre recurs pot educar des del cor. 
El mestre, sí.
Sabem també que els nens i els joves acostumen a sentir-se més motivats per escoles i 
mestres que ensenyen amb excel·lència que amb els que no els exigeixen res. Tenim sempre 
grans expectatives sobre el futur dels nostres alumnes

Fonamentem la nostra acció docent en la pedagogia de la confiança, i gestionem ambients 
on els nens es sentin segurs i feliços. Valorem els èxits de cada un d'ells i els animem a seguir 
avançant. 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.
La confiança és l'entorn natural de l'educació Corazonista i té a veure amb aquest espai on 
els nens i els joves se senten segurs perquè són els constructors del seu propi futur.



Fundamentamos nuestra acción docente en la pedagogía de la confianza, y creamos ambientes 
donde los niños se sientan seguros y felices. Valoramos los logros de cada uno de ellos y les 
animamos a seguir avanzando.  Un niño que crece en un clima de confianza va a ser capaz de 
desarrollar todos sus talentos, aprendiendo por el simple placer de hacerlo. La confianza nace de 
unas relaciones cordiales y sinceras entre todos los miembros de la comunidad educativa. Los 
niños crecen en un clima donde cada uno es importante, no por lo que hace, sino por lo que es.
La confianza es el entorno natural de la educación corazonista y tiene que ver con ese espacio 
donde los niños y los jóvenes se sienten seguros para ser los constructores de su propio futuro. 

LA RECERCA DELS
TEUS PROPIS TALENTS.
La creativitat neix de la capacitat de la persona per veure el món de maneres diferents. Es 
desenvolupa especialment, però no únicament, en la literatura, el teatre, les arts plàstiques, 
etc., que tindran un tractament molt acurat a l'escola.
Les metodologies actives d'aprenentatge ajuden a donar protagonisme a l'alumne i a 
treballar per obrir enormes possibilitats de futur. El col·legi ofereix, en totes les etapes 
educatives, els mitjans amb els quals els alumnes poden exposar o publicar  de forma 
freqüent els seus projectes de coneixement o investigació, tant de forma individual com en 
grups cooperatius.

DESCOBRINT ALTRES
MONS MERAVELLOSOS.
Els joves dels nostres temps necessitaran nivells avançats de lectura i escriptura per 
desenvolupar els seus treballs, actuar com a ciutadans i conduir les seves vides privades.
La lectura, l'escriptura i l'oratòria es consideren habilitats bàsiques. El domini progressiu 
dʼaquestes destreses permet accedir amb una certa facilitat  i confiança als diversos camps 
del coneixement. El mateix pot dir-se de les matemàtiques.
Proposem al col·legi una activitat que, per ella mateixa, pot millorar el rendiment acadèmic 
i la confiança dels nostres alumnes en les seves pròpies capacitats: augmentar la quantitat 
i qualitat dels llibres i documents que els estudiants han de llegir i escriure.



Fundamentamos nuestra acción docente en la pedagogía de la confianza, y creamos ambientes 
donde los niños se sientan seguros y felices. Valoramos los logros de cada uno de ellos y les 
animamos a seguir avanzando.  Un niño que crece en un clima de confianza va a ser capaz de 
desarrollar todos sus talentos, aprendiendo por el simple placer de hacerlo. La confianza nace de 
unas relaciones cordiales y sinceras entre todos los miembros de la comunidad educativa. Los 
niños crecen en un clima donde cada uno es importante, no por lo que hace, sino por lo que es.
La confianza es el entorno natural de la educación corazonista y tiene que ver con ese espacio 
donde los niños y los jóvenes se sienten seguros para ser los constructores de su propio futuro. 

Donem una importància decisiva a la promoció de l'esport i del lleure. Hi ha poques coses 
que siguin tan determinants en la vida d'una persona com el grup d'amics amb els que ha 
fet esport des de petit: l'equip, el meu equip.
Posem a disposició dels alumnes mitjans i oportunitats per  desenvolupar també les 
possibilitats de convivència i oci compartit, de manera que l'educació i la formació també 
surtin fora de l'aula.
A lʼ etapa dʼEducació Infantil tenim un programa acurat de psicomotricitat com a mitjà 
perquè els nens controlin el seu cos, organitzin millor la seva ment i desenvolupin la 
creativitat i la imaginació.

Apliquem les noves tecnologies de la informació i comunicació per millorar els processos 
d'aprenentatge i l'adquisició d'hàbits i actituds creatives amb mires al futur.
La implementació tecnològica és fonamental a l'escola moderna. Les eines informàtiques, 
tot i que no són capaces d'educar per elles mateixes, possibiliten que els alumnes treguin el 
millor partit de les seves pròpies capacitats.
Apostem per un aprenentatge actiu de les llengües, integrant-lo en les rutines diàries, en els 
jocs i en el desenvolupament de les activitats de l'escola.

ON T'ESPEREN
GRANS AVENTURES. PREPARANT EL FUTUR.



Un dels principals reptes de la nostra escola és que els alumnes siguin els constructors del 
seu propi aprenentatge i recorrin, amb l'ajuda dels seus professors, el camí existent entre 
la informació i el coneixement.

Està comprovat que els resultats acadèmics milloren quan l'alumne se sent integrat, 
respectat i estimat pels altres a l'escola.

Volem un procés educatiu ben estructurat que els faci pensar, experimentar, recordar, i 
també riure, plorar, sentir, i que facilitarà que les persones trobin els seus talents i la seva 
vocació, el que els agrada i el que volen ser.

PER APRENDRE AMB PASSIÓ.


