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

una  escola  concertada  d 'una  línia

que  uneix  les  etapes  d 'Infantil ,

Primària  i  Secundària  amb  un  

 Projecte  Educatiu  que  es  basa  en

els   eixos  següents  .

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.

INCLUSIÓ DIGITAL
Ús de tecnologies digitals per
afavorir la millora del procés

d'ensenyament-aprenentatge, de
la competència digital i dels

resultats escolars.

MODEL PEDAGÒGIC EFICIENT
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.

FEM ESCOLA, FEM SALUT
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.

PROGRAMA MUSICAL 
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.



MULTILINGÜISME
Preparem a l'alumnat per a un futur internacional.
oferint un projecte lingüístic que permet a l'alumne
finalitzar l'escolarització obligatòria amb un alt
nivell comptetencial en llengua anglesa i francesa. 

Potenciem l'anglès ampliant l'horari curricular amb
una hora complementària setmanal i l'aprenentatge
de continguts en anglès en alguns cursos. També
participem en activitats diverses com teatres i
contes en anglès i la setmana English Week
organitzada cada any a l'escola.

Completem el projecte lingüístic realitzant unes
colònies a finals de l'etapa a on la llengua vehicular
és l'anglès amb un equip de monitors especialitzats.

A partir de 5è de Primària s'introdueix la segona
llengua estrangera, el francès, amb un programa
continu de 2 anys setmanal fins al final de
l'escolarització, als 16 anys.

TECNOLOGIES PER A L'APRENENTATGE

El nostre projecte tecnològic ens permet formar a
l'alumnat per un futur on la competència digital 
 tindrà un paper preponderant. 

Durant l'etapa de Primària s'estableixen dues hores
complementàries setmanals que desenvolupen
aquesta competència, el treball col.laboratiu en línia
i el pensament computacional.

EMOCIONA'T

MÉS MÚSICA!
La música esdevé un eix vertebrador de l'escola, ja
que aporta enormes beneficis cognitius i personals,
a més de potenciar-ne les habilitats comunicatives i
socials.

Durant l'etapa de Primària, els alumnes
experimenten la música vivencialment participant en
múltiples actes culturals,  representant espectacles
artístics i aprenent  i gaudint-la a través
d'instruments de vent (harmònica a CI) i de corda
fregada (orquestra al CM i CS). 

L'acompanyament i l'orientació en el procés
d'aprenentatge amb col·laboració amb les famílies
 permeten la integració personal en l'aprenentatge.
El programa d'acció tutorial, juntament amb el
programa d'educació emocional, ajuda a l'alumnat a
contribuir i positivitzar la visió que tenen d'ells
mateixos, la visió del món i les relacions que
estableixen.

FEM ESCOLA, FEM SALUT
Una de les prioritats de l'escola és vetllar per la
salut, tant física com emocional del nostre alumnat.
El programa, inlcou el pati actiu, el dia de la fruita i
la realització d'activitats diverses com el programa
INFADIMED, xerrades i tallers que fomenten una
alimentació saludable. una vida activa i la promoció
de l’activitat física. 



MODEL PEDAGÒGIC
El nostre model pedagògic ens permet
formar un alumnat preparat per a
desenvolupar-se en la societat actual i del
futur.

L'ús de metodologies actives, on l'alumnat és
el centre de l'aprenentatge ens dóna
l'oportunitat d'oferir un aprenentatge més
significatiu i motivacional a l'alumne.

Per tal de fomentar el desenvolupament de
l'alumnat oferim situacions d'aprenentatge
diverses per tal de treballar l'aprenentatge
des de diferents rols: l'aprenentatge basat
en projectes, la docència compartida, treball
cooperatiu i l'aprenentatge internivell.

APRENENTATGE BASAT EN
PROJECTES

ATENCIÓ PERSONALITZADA

APRENENTATGE COOPERATIU

APRENENTATGE INTERNIVELL

Oferim una atenció personalitzada i flexibilitat
organitzativa adequant-nos a la realitat de cada
alumne acompanyant-lo en el seu procés maduratiu.  
S'estableixen hores de docència compartida, 
 reducció de ràtios, plans de suport educatiu ...per
tal d'optimitzar el procés d'aprenentatge de
cadascun dels nostres alumes. 

L'educació del s.XXI requereix que l'alumnat
treballi de forma cooperativa desenvolupant
habilitats competencials, comunicatives i
cooperatives.

A les nostres
aules, els
alumnes
treballen
cooperativament
per assolir un
objectiu comú i
maximitzar el seu
propi
aprenentatge.

La nostra organització escolar, permet oferir als
alumnes l'oportunitat de posar en pràctica
nombroses competències i habilitats per tal de
treballar col·laborativament amb l'alumnat
d'altres etapes.

Aquests espais
permeten
desenvolupar-se
en valors i
gaudir
d'experiències
d'aprenentatge
diferent.

L'aprenentatge basat en projectes permet a l'alumnat
desenvolupar la presa de decisions, el tractament
d'informació i d'autoavaluar-se, a partir de situacions
quotidianes i globalitzadores.
 
A la nostra escola treballem els coneixaments de
medi a través de projectes engrescadors que ens
permeten uns aprenentatges més significatius i
dinàmics, i poder presentar als nens i nenes
materials més motivadors i que els impliquen d’una
manera més activa 



Metodologies
Proposem experiències significatives i itineraris
personalitzats que permetin als alumnes
adquirir els aprenentatges al seu ritme. L’ús
variat de metodologies actives resulta clau per
atribuir sentit als aprenentatges des dels
interessos i necessitats de cada alumne.

Alumne
L’alumnat és el centre de l’aprenentatge, i és
fonamental ajudar-los a desenvolupar el seu
projecte de vida perquè puguin construir el seu
futur.

Col·laboració família-entorn
Cal educar en comunitat i oberts a l'entorn.
Per fer-ho estem en constant col·laboració
amb les famílies i establim relacions
recíproques i constants amb l’entorn.

Continguts
Seleccionem i prioritzem els
continguts per desenvolupar un
currículum basat en
competències.

COM

A P R E N EM ?

Avaluació
Entenem l’avaluació com una
oportunitat de millorar els
processos d’aprenentatge.
Aquesta avaluació es caracteritza
per ser competencial, integrada,
inclusiva, formadora i formativa.

Hàbits de treball
Considerem que l'organització i els hàbits de
treball són essencials per desenvolupar-se. Des
dels diferents àmbits es potencia i
s'acompanya a l'alumnat per adquirir aquestes
habilitats.



Escola Sant Josep
 

www. santjosep.cat
info@santjosep.cat

T. (+34) 93 890 28 50
 

Vilafranca del Penedès 

 

Serveis  escolars
Pensem en l'atenció dels infants i en l'organització familiar

Cuina pròpia

Equip
psicopedagògic

Plataforma
telemàtica

Extraescolars

AMPA

Pàrquing


