EDUCAR,
LA NOSTRA
ESSÈNCIA

L'etapa

D'INFANTIL

EL FUTUR
COMENÇA ARA
Benvinguts a l'escola Sant Josep, una escola

PROGRAMA MULTILINGÜE
Projecte que dota l'alumnat
amb una competència
lingüística potent en llengua
anglesa i francesa.

EMOCIONA'T
Desenvolupament de les
competències emocionals per
millorar el benestar personal i
social.

concertada d'una línia que uneix les etapes

INCLUSIÓ DIGITAL
Ús de tecnologies digitals per
afavorir la millora del procés
d'ensenyament-aprenentatge, de
la competència digital i dels
resultats escolars.

d'Infantil, Primària i Secundària amb un

Projecte Educatiu que es basa en els eixos

següents .

MODEL PEDAGÒGIC
EFICIENT

FEM ESCOLA
FEM SALUT

PROGRAMA
MUSICAL

Metodologies que tenen en
compte a les diferents
intel·ligències, juntament amb un
equip docent compromès,
acompanyen l'alumne en el seu
desenvolupament i èxit educatiu.

Promoció d'uns hàbits saludables:
alimentació, vida activa i activitat
física amb l’objectiu que els infants
desenvolupin actituds i capacitats
entorn la sostenibilitat i la cura de
la salut.

La música esdevé un eix
vertebrador més de l'aprenentatge
i proporciona un espai de
participació artística i cultural a la
vegada que ajuda al
desenvolupament de capacitats i
l'autoestima.

FEM MÚSICA !
Aprendre a gaudir i conèixer el
llenguatge musical influeix
positivament en el desenvolupament
general i la socialització dels infants

EMOCIONA'T
1h setmanal per treballar
l'autoconeixement, la regulació i la
gestió de les emocions

EL CONTE

RELAXACIÓ

TEATRALITZACIONS
mandales

P3-P4 I P5

1,2,3 ... ENGLISH!

El nostre programa permet als nens i nenes d'Infantil
aprendre de manera vivencial la llengua estrangera,
desenvolupant l'escolta activa i la comunicació oral.

P3-P4 I P5
2h D'ANGLÈS A LA SETMANA
En aquestes dues hores
complementàries els nens i
nenes a través del model
lingüístic de la mestra, de
cançons, ritmes, exercicis
kinestèsics, jocs interactius,
vídeos, contes i altres, s'apropen
als nous sons i donen significat
a la nova llengua.

ASSEMBLEA

DAU DE LES
EMOCIONS

2h de LLENGUATGE MUSICAL A LA
SETMANA

Enfortim vincles,
transmetem i vivim
emocions

CONCERTS

DANSES RITMES
CANÇONS

espectacles musicals
AUDICIONS
TE AT RES i
MU SIC AL S

English Week

EXTRAESCOLAR
D'ANGLÈS
COMPLEMENTÀRIES

IOGA

FES CLIC I APRÈN !

ESCOLA SALUDABLE

2 hores setmanals
En aquestes hores complementàries
els infants a través de l'ordinador, les
tauletes, les BeeBots i la pissarra
digital interactiva desenvolupen la
seva competència digital i s'inicien al
pensament computacional, treballant
la direccionalitat i la lateralitat i
l'orientació espacial.

Promoure la vida saludable entre els nostres
alumnes és un dels eixos transversals del nostre
Projecte Educatiu. Fomentar hàbits d'alimentació,
higiene, salut, esport i cultura contribueix al
benestar dels nostres infants i aporta un benefici a
la nostra societat, present i futura.

MODEL PEDAGÒGIC D'INFANTIL

Respectem el ritme d'aprenentatge de cada infant i
l'acompanyem en el desenvolupament de les seves
capacitats, oferint experiències significatives basades en
metodologies actives.

OBJECTIUS
D'INFANTIL
Aprendre a ser i actuar de forma
cada vegada més autònoma
Aprendre a pensar i comunicar
(llenguatges)
Aprendre a descobrir i tenir
iniciativa
Aprendre a conviure i a habitar el
món

PATI ACTIU
ÀGORA

HORT

ESPAIS D'APRENENTATGE

ANGLÈS

RACONS
PROJECTES

AMBIENTS

ROBÒTICA

DIA DE LA FRUITA

MENÚ SALUDABLE
( revisió PREME)

Passaport
Edunauta
Activitats i tallers PSEC

PROGRAMA
INFADIMED

PROJECTE
L'HORT

PSICOMOTRICITAT
Motxilla de recursos Escola
Saludable Alt Penedès

Towards a
brighter future
for all children

Família
Col·laboració família escola per un
projecte en comú i inclusiu.
Professorat
El nostre equip docent estable acompanya
l'alumnat des d'una visió integral de
l'infant, respectant els diferents ritmes
d'aprenentatge.

Alumne
L'infant és el protagonista i té un rol
actiu en el seu procés d'aprenentatge.

COM
APRENEM?

Escenaris d'aprenentatge
Utilitzem diferents metodologies per
treballar des de les diferents
intel·ligències.

Espais
Espais acollidors i generadors
d'aprenentatge, que contribueixen al
desenvolupament intel·lectual i social
de l'alumnat.

Serveis escolars

Pensem en l'atenció dels infants i en l'organització familiar
Cuina pròpia

Equip
psicopedagògic

Servei d'acollida

Plataforma
telemàtica

Extraescolars

AMPA

Espai per guardar
els cotxets

Pàrquing

Escola Sant Josep
www. santjosep.cat
info@santjosep.cat
T. (+34) 93 890 28 50
Vilafranca del Penedès

