COL·LEGI SAGRAT COR
GAVÀ
100 anys educant amb el cor

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

“Sagrat Cor, educant en el present, cap al futur”
QUI SOM ?
Qualsevol grup humà treballa unit per
aconseguir uns objectius, nosaltres volem educar els nostres nens i nenes perquè siguin homes i dones lliures, responsables, amb sentit crític, amb creativitat i
iniciativa per tal de contribuir a un món
més humà, just i solidari .
Fomentem el desig d’ aprendre i donem
les eines necessàries per l’autoaprenentatge, l'adaptació a les noves tecnologies
és una assignatura que ens prenem molt
seriosament i, per aquest motiu, vam
optar fa uns anys per introduir la informàtica, la robòtica, les activitats manipulatives i l' anglès en els cursos d' infantil,
perquè al Sagrat Cor creiem fermament
que hem de formar els nostres petits en
matèries que siguin útils el dia de demà.
Som una escola familiar on els/les alumnes reben l´atenció personalitzada que
necessiten en el seu camí acadèmic i
personal. El diàleg i la mediació són les
eines utilitzades en la resolució de conflictes. Podem dir molt orgullosos que,
més que ensenyar, ajudem a aprendre.
Som una gran família!
El nostre lema “Educant en el present,
cap al futur” no és solament una frase
feta , ens avalen els 100 anys que portem posant el cor en l´ensenyança.
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La nostra escola pertany a
la "xarxa d' escoles sostenibles", implicada activament
On ens prenem amb molta
serietat el fet de fomentar el
respecte pel medi ambient i
volem que els nostres nens i
nenes aprenguin a tenir cura i estimar el món que ens
envolta.

“L’ ensenyament que deixa empremta, no és el que es fa de cap a cap, sinó de cor a cor”

ELS NOSTRES PROJECTES

PROJECTE PEDAGÒGIC

DES DE P3 A 4t. ESO
EN EL MATEIX CENTRE
• Escola familiar i propera
• Escola innovadora i sostenible
• Escola compromesa amb l’ edu-

cació des de fa 100 anys

PROJECTE EDUCATIU

ESCOLA D’ UNA SOLA LÍNIA
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• Atenció personalitzada
• Respectem la diversitat
• Ensenyem a aprendre
• Fomentem valors

EINES METODOLÒGIQUES

EINES TRANSVERSALS QUE
ENLLACEN EL PROJECTE ESCOLAR
• Eines digitals
• Eines manipulatives
• Eines tecnològiques
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“En cada nen s'hauria de posar un cartell que digués: Tractar amb cura, conté somnis'“ (Mirko Badiale)

EL NOSTRE MON !
OBSERVADOR: per veure el que l’ envolta i prendre decisions.

A

CREATIU: per prendre la millor solució envers un problema.

L

AUTÒNOM: per decidir per ells mateixos.

U

COOPERATIU: per ser capaços de treballar en equip .
INTERNACIONAL: per dominar diferents llengües .
CRÍTIC: per tenir la capacitat d'assumir errors i gestionar les emocions.

PARTICIPATIVES: perquè s’ involucren en les activitats de la escola.
IMPLICADES: perquè s’interessen per l’ educació dels seus fills i filles.
INFORMADES: perquè utilitzen les diverses vies de comunicació de
les que disposa l’escola.
GENEROSES: perquè ens confien allò que més s’estimen, els seus
fills i filles.

APASSIONAT: per motivar e implicar l’ alumnat amb les matèries.
DECIDIT: per apostar pels nous plantejaments educatius.
IMAGINATIU: per fer que les matèries siguin interessants.
ACTUAL: per saber utilitzar les eines digitals.
COMUNICATIU: per tenir una bona relació amb l’ alumnat.
IMPLICAT: per acompanyar a l’alumnat acadèmica i personalment.
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INNOVADORA: perquè utilitzem nous projectes d’aprenentatge.

E

DIGITAL: perquè eduquem per dominar les competències digitals.

S

FLEXIBLE: perquè l'aprenentatge de l’alumnat es individualitzat.

C

HUMANA: perquè escoltem i ajudem l’alumnat i les famílies.

O

VIVA: perquè ens impliquem en un gran ventall d’activitats.

L

SOSTENIBLE: perquè ens esforcem per aconseguir una escola
respectuosa amb el medi ambient.

A
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“La clau de l'educació no és ensenyar, és despertar” (Ernest Renan)
PROJECTES I ESPECIALITAT DE L’ ESCOLA
Les iniciatives i projectes que pensem, elaborem i apliquem a les diferents etapes de l’ escola neixen
amb la voluntat de marcar la diferència i de preparar l’ alumnat per a la vida activa i social.

INICIATIVES

INFANTIL

5 AL DIA
ALEMANY
AULES CREATIVES
DEBATS I COMUNICACIÓ
EL JOVENT (periòdic escolar)
ENS ENTENEM
ESCOLA SOSTENIBLE
FAMÍLIES PROTAGONISTES
FRANCÈS
HOME TO HOME
LLEGIR ES DE CALAIX
MATÈRIES EN ANGLÈS
MÉS QUE CIÈNCIES!
PISSARRA INTERACTIVA
PROJECTE CLIC
RACONS
ROBOTCOR
SCHOOL
SCIENCIES BITS
SOC UN CRACK
SOM SOLIDARIS
TALLERS GRUPS FLEXIBLES
TIC—MULTIMÈDIA
TIC-TAC
WIFI A L’ AULA
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PRIMÀRIA

ESO

“L'educació no crea a l'home, l'ajuda a crear-se a si mateix” (M. Debesse)

QUE TROBAREU AL SAGRAT COR ?
Les nostres instal·lacions estan dissenyades per facilitar i gaudir de l’ aprenentatge, i els nostres serveis i horari s’ adapten a les necessitats de l’ alumnat i les famílies.
E
Patis

Dos patis a l´aire lliure, un per a primària i ESO, i l’ altre per a infantil.

U

Gimnàs

Ample espai per a psicomotricitat, representacions, actes culturals.

I

Sala d’ audiovisuals

Reunions, projeccions , tallers, activitats visuals.

P

Biblioteca

Centre d´informació i animació a la lectura.

M

Aula d’ informàtica

Espai per accedir a la tecnologia actual.

E

Aula de tallers

Manualitats, desenvolupament artístic amb els estris necessaris.

N

Laboratori

Aula equipada per a la ciència .

Menjador

Espai degudament condicionat per els àpats escolars.

S

Acollida

Servei d’acollida, matins de 8 a 9 hores i tardes de 17 a 18’30 hores.

E

Menjador

Alimentació equilibrada amb productes de proximitat i temporada, adaptada a tots els tipus d´al·lèrgies, introducció als costums
alimentaris i respecte pel medi ambient..

Piscina

Activitat aquàtica optativa dos dies a la setmana amb monitoratge
de l’escola.

Activitats
Extraescolars

Ampli ventall d’ activitats a partir de les 17 hores, realitzades per
empresa externa amb gran experiència en el sector.

S

Gabinet
psicopedagògic

Professionals qualificats i dedicats als alumnes i a les famílies.

H

Educació
infantil i primària

De dilluns a divendres
Matí de 9 a 13 hores, tarda de 15 a17 hores.

ESO

1r i 2n ESO de dilluns a divendres
• Matí de 9 a 13 hores, tarda de 15 a17 hores.
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3r i 4t ESO
• Dilluns, dimarts i dijous,
Matí de 9 a 13’30 hores, tarda de 15’30 a 17’30hores.

S

• Dimecres i divendres matí de 9 a 14’30 hores.

R

Pàgina 6

"Digues-me i ho oblido, ensenya'm i ho recordo, involucra'm i ho aprenc" (Benjamin Franklin)

ETAPES EDUCATIVES
Oferir els nivells educatius des de P3 fins a 4t ESO ens permet consolidar un projecte educatiu que
va creixent d’ etapa en etapa. Els infants i joves, que treballen en equip, viuen l’ escola amb intensitat perquè són protagonistes de l’ aprenentatge, participen activament en els projectes i interactuen des del respecte amb alumnes d’ altres cursos.
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Els més petits necessiten sentir-se útils, estimats i escoltats, són una part molt important de
l’ escola i al Sagrat Cor volem que gaudeixin de la seva infantesa i aprenguin per mitjà dels
sentiments, sentits i experiències. Per tot això, considerem que el treball manipulatiu, la introducció a les llengües i a les noves tecnologies que experimenten i treballant a diari a l’escola, els farà aconseguir totes aquestes metes que es proposin i fer-los mes resolutius. llarg
de la seva vida acadèmica i personal.
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Els nens i nenes han de créixer, desenvolupar les aptituds d’ aprenentatge i no perdre la
seva capacitat creativa. Al Sagrat Cor volem que tinguin unes bones bases tant acadèmiques com emocionals, treballem en comú perquè siguin capaços d’aplicar els coneixements
en la vida quotidiana, de superar els reptes i també d’ afrontar els fracassos, que siguin autònoms i sobre tot que siguin feliços.
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Els nois i noies, gràcies als grups flexibles en varies matèries, consoliden la seva formació
acadèmica i personal de les etapes anteriors per assolir maduresa intel·lectual i humana.
Cooperen i ajuden als nens i nenes de cursos inferiors en àrees d’assignatures que poden
suposar alguna dificultat amb la comprensió lectora, l´escriptura o les matemàtiques, tot
això unit fa que tant grans com petits aprenguin el significat de companyerisme i superació.
Estem orgullosos de tots els i les joves que s’han preparat al Sagrat Cor, tant per als estudis
posteriors com per afrontar la seva trajectòria laboral, i els desitgem de tot cor, que mai
deixin d’ intentar assolir els seus somnis.

PERSONES

APRENENTATGE

SUPERACIÓ
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ESFORÇ

“El meravellós d'aprendre alguna cosa és que ningú pot arrabassar-nos-ho.” (B.B.king)

PROJECTES AMB COR

En un afany d'oferir als/a les nostres alumnes, una forma àgil entretinguda, renovadora i productiva d' obtenir una bona base de coneixements,
al Sagrat Cor treballem amb projectes des de fa uns anys, és un desig d'aconseguir una escola renovadora, àgil i capdavantera en l'aplicació de
nous mètodes i tecnologies aplicades a l’ ensenyament, sense deixar de
costat els valors fonamentals com a persones que des de sempre hem volgut inculcar en tots els i les alumnes que han format part de la gran família
del Sagrat Cor, avalant-nos 100 anys d'experiència en la docència.

RobotCOR

Aprendre robòtica, una assignatura més !
Entenem per robòtica educativa un mitjà d'entorns d'aprenentatge basats
en la iniciativa i l'activitat dels estudiants va molt més enlla de crear robots i
programar-los, ja que incentiva el pensament lògic, la resolució de problemes i el treball en equip mitjançant els recursos tecnològics.
Per això, en el Sagrat Cor vam optar fa uns anys per implantar la robòtica
a les etapes de infantil, primària i l’ ESO. Creiem fermament que hem de
formar els/les nostres alumnes en matèries que siguin útils el dia de demà.
Es tracta d'aprendre bé, d'obtenir coneixements, de desenvolupar
potencials des del principi, i durant la resta de la seva etapa educativa.
Els robots del Sagrat Cor, ja estan fent de les seves!

Sciencie Bits

Més que ciències !

Science Bits és un projecte de ciències que tenim a l’ ESO, basat en la investigació i dissenyat per aprendre comprenent, una solució didàctica que
no només proporciona continguts explicatius, sinó que ofereix una metodologia per ensenyar motivadora per al/les estudiants facilitant la comprensió, el treball en equip i ajudant a desenvolupar la competència d’
aprendre a aprendre.
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"No eviteu als vostres fills les dificultats de la vida, ensenyeu-los més aviat a superar-les" (Louis Pasteur)

PROJECTES AMB COR

School

Pla de llengües, per entendre’ns !
L’ anglès és present al Sagrat Cor, com una llengua parlada més. Iniciem el
seu aprenentatge a P3 a través de contes, jocs, petites converses, rutines
diàries, pissarres digitals i d’altres mitjans audiovisuals i durant tota l´etapa
acadèmica al nostre centre acompanyem els/les nostres alumnes vers el
coneixement i la pràctica de l’ anglès com una llengua més, afavorint la
participació i la motivació.
A partir de 3r ESO introduïm un segon idioma estranger, per complementar el currículum acadèmic dels/de les alumnes del centre.

Racons

Aprenem i sentim...amb manipulatius !
Mitjançant la manipulació de materials, els i les alumnes d’ infantil i cicle
inicial del Sagrat Cor adquireixen coneixements sent protagonistes i descobridors en el procés d'aprenentatge.
En els “racons” tractem de crear un ambient a l'aula, on les matemàtiques i
la llengua siguin atractives, funcionals i motivadores, fent que els i les
alumnes participin en totes les activitats i se sentin part important del seu
aprenentatge, mitjançant del joc, l’ exploració, l’ experimentació, la creativitat, el raonament, la interpretació, el treball cooperatiu…En definitiva que
aprenguin sentint !

Tallers grups flexibles

Ens combinem però...tots som un !

Fomentar la participació activa de l’ alumnat en el seu procés d’ aprenentatge per mitja de la manipulació, l’ experimentació i el descobriment, es
una de les claus que defensem al Sagrat Cor, i amb els nostres “tallers de
grups flexibles” hem aconseguit que infantil, cicle inicial i cicle mitjà formin
uns grups per cicles amb un alt interès per l´activitat, on l’ aplicació dels
aprenentatges a la vida diària i la cooperació entre els alumnes de diferents edats siguin d’ allò mes productives en la seva formació.
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“Ensenyar a comptar està bé, però ensenyar què comptar és encara millor” (Bob Talber)

ON SOM?

COL·LEGI SAGRAT COR
Santa Teresa nº 9
08850 Gavà (Barcelona)
Tel. 93.662.01.30
a8017517@xtec.cat
www.sagratcor.net

EDUCACIÓ INFANTIL
EDUCACIÓ PRIMÁRIA
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
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Perquè un arbre creixi, primer necessita desenvolupar les seves arrels.
Encara que aquestes no es veuen a simple vista, són indispensables
per al seu creixement. Sigues pacient, construeix les teves arrels i després creix cap a on vulguis.
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“100 ANYS EDUCANT EN EL PRESENT, CAP AL FUTUR “

COL·LEGI SAGRAT COR Santa Teresa nº 9 08850 Gavà (Barcelona) Tel: 93.662.01.30 e-mail: a8017517@xtec.cat www.sagratcor.net

