
En aquesta etapa acompanyem als n@ns en el seu procés 
d’aprenentatge. A través de diferents propostes metodolò-
giques afavorim el desenvolupament de competències i 
l’adquisició d’habilitats que els permetin ser autònoms i participar 
de manera activa i responsable en el món que els envolta. 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA    Amb els nostres projectes estimulem les intel·ligències múltiples 
de forma lúdica i resolem reptes que puguin sorgir en diferents 
situacions. 

 La nostra proposta pedagògica inclou tradició i innovació, 
incorporant metodologies actives que afavoreixin el desenvolupa-
ment de les competències i la participació del nostres alumnes en 
el seu procés d’aprenentatge. 

 Som una escola multilingüe on incorporem la llengua anglesa al 
nostre currículum a través de diferents matèries (AICLE): Science, 
Arts&Craft, Speaking, Read&Write...

  L’alumn@ és el centre d’aprenentatge. Oferim eines que permeten 
desenvolupar totes les seves capacitats, potenciant el treball 
individual i cooperatiu. 

 Desenvolupem amb els nostres alumnes un projecte de 
programació i robòtica, on aprenen a utilitzar diferents robots i eines 
de programació que els ajuden a aplicar les seves competències a 
reptes engrescadors (Scratch, Lego WeDo, Zowy).

 Comunicació amb les famílies mitjançant la plataforma digital 
educativa Clickedu.
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Les nostres activitats  
(Incloses dins la quota mensual)
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Estimulem i motivem l’aprenentatge dels nostr@s alumn@s a través 
de propostes que afavoreixin l’ús de les noves tecnologies, integrant 
de manera efectiva la diversitat dels alumnes, amb l’objectiu de 
donar resposta als seus diferents interessos, capacitats i ritmes 
d’aprenentatge.
Realitzem, conjuntament amb els 
alumnes, una tasca orientativa 
que els ajuda a definir les seves 
preferències de cara al seu procés 
de maduració i aprenentatge.

ESO:

  Proposta pedagògica que barreja tradició i innovació, 
incorporant metodologies actives que afavoreixen el 
desenvolupament de les competències individuals dels 
alumn@s.

  Ordinador personal per alumne amb coexistència del suport 
digital amb el suport paper.

  Som una escola multilingüe on incorporem la llengua 
anglesa al nostre currículum a través de diferents matèries 
(AICLE): Physical Education, Music, Speaking, Read&Write... 
També oferim el francès com a segona llengua estrangera.

  English School. Classes per nivells d’aprenentatge, en grups 
reduïts, a partir de 5 anys. El nostre objectiu final és aconseguir 
la titulació oficial B2 o First Certificate.

  Projecte en TIC, on es treballen eines de programació que 
afavoreixen l’adquisició de la competència digital (Scratch, 
AppInventor, impressió 3D).

  MOS (Microsoft Office Specialist) titulació per reconèixer les 
habilitats ofimàtiques de l’alumn@.

  Comunicació amb les famílies mitjançant la plataforma digital 
educativa Clickedu.
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