COL·LEGI
L’ASSUMPCIÓ

Plans i Programes del centre

 Pla

Lector (conjunt d’accions que es duen a
terme per tal de fomentar la millora de la lectura a
totes les etapes educatives).

 Pla d’Acció Tutorial, a ESO (activitats destinades

a afavorir la comunicació i inserció dins l’aula,
prevenir dificultats d’aprenentatge, facilitar el
coneixement personalitzat de l’alumnat i vincular
escola i família).
 Escola

de Pares, (recull d'informacions per a les
famílies sobre les diverses etapes educatives, un
lloc per a la seva formació i un acompanyament
escolar a casa).

 Pla

TIC, (modificacions pel que fa a la
infraestructura i la metodologia d’ensenyament
del centre per tal de disposar d’aules, eines i
sistemes d’aprenentatge adequats a les noves
tecnologies informàtiques i audiovisuals).

 Pla

de Pastoral, (conjunt d’activitats que tenen
com a objectiu formar els alumnes per orientar i
enfocar la seva vida segons l’Evangeli i el
caràcter propi del centre).

L’escola té concertats els nivells
d’Educació Infantil, Primària i ESO.
El centre parteix d’una educació integral,
amb una pedagogia activa, tenint en
compte l’atenció a la diversitat i
promocionant activitats socials i culturals.
Comptam amb un Reglament de Règim
Interior i un Caràcter Propi que marquen el
dia a dia de l’escola.
La nostra missió és formar persones
responsables i creatives, amb autonomia i
curiositat intel·lectual, que desenvolupin al
màxim les seves capacitats i el sentit crític.
Els valors en què es basa l’escola són,
entre
d’altres,
l’autonomia,
la
responsabilitat i la cultura de l’esforç en un
marc cristià de convivència, solidaritat i
respecte.
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 Estudi

PER QUÈ TRIAR AQUEST
CENTRE?

Ensenyament

d’Anglès
l’Educació Infantil.

des

de

Educació Artística
 Abarca

tota l’escolarització obligatòria
dels vostres fills (des de 3 anys fins a
4t d’ESO)

 Horari

partit (expecte els divendres)
que afavoreix un millor rendiment
escolar (única escola del poble que ho
té)

 Centre

en Anglès a Educació
Primària (Seccions Europees).

 Avanços

en les TIC (Tecnologies de la
Informació i la Comunicació).

 Bons

resultats dels nostres alumnes en
proves externes.

 Èxit

dels exalumnes en estudis i
ocupacions no obligatoris.

dirigit
o
Activitats
extraescolars, dilluns/dimecres de
12 a 13 h:
Art Attack in English, escacs, Dansa
creativa, Escola de petits músics,
taller de guitarra, …

 Tallers,

dimarts/dijous de 12 a 13 h:
-Racons per Educació Infantil.
-Estudi per Educació Primària.
-Creacions tecnològiques per 1r
d’ESO.
-Pràctiques científiques per 2n
d’ESO.
-Diari digital per 3r d’ESO.

d’una línia i ambient familiar.

 Claustre

estable i cohesionat.

 Assesorament

i orientació de les
famílies i dels alumnes (Departament
d’Orientació)

 Escoleta

tant de
assistencial.

amb les entitats del poble,
caràcter cultural, com

Matinera de 7:00 a 9:00 h a EI

d’estiu, juny/juliol, agost
Possibilitat de custòdia de 7:30 a 9 h
i de 13 a 13:30 h

i EP.
 Custòdia

els horabaixes de 17:00 a
18:00 h (només Educació Infantil)

 Servei
 Coordinació

 Escoleta

SERVEIS:

de Menjador per part del
restaurant Can Arabí.

COL·LEGI L’ASSUMPCIÓ
Per a més informació,
visitau la nostra web:
www.assumpcio.net

