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CARÀCTER  PROPI

Relació senzilla
i propera

Ambient 
familiar

Ambient de
convivència i

respecte

Tracte 
acollidor

Acompanyament
personal

i
 acadèmic

EDUQUEM PERSONES



Berenar  solidari ,  recoll ida

d 'aliments. . .

Mes  Janerià  dedicat  a  la

nostra  fundadora,  la  Beata

Anna  Ma  Janer  Anglari l l ,

fundadora  de  l ' Institut  de

les  germanes  de  la  Sagrada

Famíl ia  d 'Urgell .

Grups  AMJ  amb  un  doble

objectiu,  formar  els  nostres

alumnes  de  manera  lúdica  i

propera  amb  el  carisma

religiós  de  la  Beata.

Actualment  oferim  6  grups:

Catequesi  de  Primera

Comunió  de  1r  i  de  2n  any  i

a  1r  i  2n  d 'ESO  de

Confirmació.

La  nostra  Escola  és  un  centre

educatiu  crist ià  obert  a  tothom

i  concertat  per  la  Generalitat

de  Catalunya.  Oferim  places

d 'escolarització  des  de  Nadons

de  0  anys  f ins  a  4t  d 'ESO.  La

continuïtat  és  una  garantia

d 'èxit  acadèmic  i  personal  per

als  nostres  alumnes.

Col· laborem  en  obres

solidàries  properes  a  l ' Institut

de  les  germanes  de  la  Sagrada

Famíl ia  d 'Urgell :

També  ens  caracteritza

l 'acompanyament  personal  en

tota  l 'etapa  educativa,  fent  de

pont  entre  la  famíl ia  i  la

societat.

EL
COL·LEGI



OFERTA 
EDUCATIVA

 LLAR D'INFANTS
Nadons: 1 i 2 anys

PARVULARI
3, 4 i 5 anys

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cicle Inicial, Mitjà i Superior

ESO

1r, 2n, 3r i 4t 



SERVEIS

SERVEI DE MITJA PENSIÓ 
amb cuina pròpia i servei de
monitoratge.

SERVEI D'ACOLLIDA  
al matí de 7:30 a 9:00 h 
a la tarda de 17:00 a 18:30 h 

DIAP
Departament d'Intervenció i
Assessorament Pedagògic a
tots els nivells educatius. 
Orientadores educatives d'EI-
EP i ESO.

AMCSF
Aula de Música del Col·legi
Sagrada Família (Orfeó
Lleidatà)

PLATAFORMA COMUNICATIVA
EDUCAMOS a totes les etapes
i a la Llar d'Infants, a més,
AGENDA ELECTRÒNICA 

UNIFORME ESCOLAR 
de P3 a 2n d'ESO
UNIFORME ESPORTIU
des de la Llar fins a 4t d'ESO

SERVEI D'ESTUDI GUIAT
GRATUÏT A ESO



AMBIENTS
D 'APRENENTATGE
INTERNIVELLS  A  LA
LLAR  I  A  PARVULARI

ESCOLA  MULTIL INGÜE :
MATÈRIES  AICLE  EN

ANGLÈS  I  2A  LLENGUA
ESTRANGERA ,
FRANCÈS  

CELEBRACIÓ
SETMANES

TEMÀTIQUES :
LLENGÜES ,  CIÈNCIES . . .

TREBALL  PER
PROJECTES  A  TOTES

LES  ETAPES

EDUCACIÓ  MUSICAL
EDUCACIÓ

EMOCIONAL  I  TEATRE
ESCACS  A  L 'AULA  A

CS  D 'EP  I  ESO  

NATACIÓ  A  TOTES
LES  ETAPES
EDUCATIVES  

T 'ACOMPANYO,  TUTORIA

ENTRE  IGUALS  CS  D 'EP  I

ESO

PENSAMENT  CRÍT IC ,

ACCEPTEM  LES  COOKIES?

PROJECTES  PROPIS  

PROJECTE PEDAGÒGIC



RELACIÓ
FAMÍLIA -  

Plataforma comunicativa EDUCAMOS
a través de la qual comuniquem a les

famílies circulars i altres informacions. 

Tutories individualitzades al llarg del

curs.

Intercanvi d'informació diària a

l'entrada i la sortida dels alumnes.

Reunions informatives.

Escola de Mares i Pares: xerrades
telemàtiques i presencials d'interès per a

les nostres famílies sobre temes

d'interès.

Escola Oberta: participació de pares i

mares en festes, tradicions i altres

activitats lectives dins del projecte

Escola Oberta del centre.

La figura del tutor és un referent clau tant per als alumnes com per a les famílies del
nostre Col·legi. Com a centre oferim un tracte personalitzat i proper per tal de
fomentar un vincle estret entre la família i l'escola. 

ESCOLA



Experiències
viscudes 
dins del Projecte
Escola Oberta: 

Castanyada. 

Celebracions de Nadal.

Pessebre Vivent.

Carta als Patges Reials.

Activitats lectives amb la

participació de les

famílies a l'aula.

Participació de mares i

pares com a ponents en

xerrades temàtiques als

alumnes.

Projecte "Compartim la

nostra escola" a la Llar

d'Infants.

Jornades d'Escola

Oberta.

Festa de les Famílies.



PARVULARI 

2 N  C I C L E  D ' E D U C A C I Ó  I N F A N T I L



A  Educació  Infantil  és  important  crear  espais

d 'aprenentatge  globalitzats,  establint

relacions  entre  els  continguts  de  les

diferents  àrees,  a  f i  que  es  contribueixi  al

desenvolupament  de  les  nenes  i  els  nens,

acostant- los  a  la  interpretació  del  món,

donant-hi  significat  i  facilitant- los  la

participació  activa.  

SEMPRE RESPECTANT EL SEU NIVELL DE

MADURACIÓ.



Llegir i escriure és un procés obert que depèn de la

maduració evolutiva del nen. Es parteix d'una

avaluació inicial que situa l'alumne en un estadi

determinat i  s'evoluciona cap als següents estadis

emprant activitats motivadores i significatives per a

ells, per tal que acabin P5 llegint i escrivint en lletra

lligada. 

  

LECTOESCRIPTURA

Cada curs es planteja diferents projectes temàtics  i

curriculars, motivadors, que engloben les diferents

àrees del currículum i es complementen amb

sortides i convivències. 

Programa didàctic  i pedagògic que ensenya les

matemàtiques a partir del pensament creatiu, la gestió

de les emocions, el joc i la confiança en un mateix. Es

basa en les intel·ligències múltiples i permet treballar les

matemàtiques de manera contextualitzada i adaptada a

la realitat dels alumnes. A més, conjuntament amb les

famílies l'alumne treballa el CiberEMAT per tal de

consolidar els continguts treballats a l'aula.

PROJECTES D'AULA

PROJECTE EMAT

PROJECTE EDUCATIU 



AMBIENTS
D'APRENENTATGE

INTERNIVELLS

JUGUEM

Joc simbòlic (casa, restaurant,

metge, pàrquing... )

MINIMONS 

Representem 5 Minimons: el

fons marí, la granja, la selva, la

casa i la ciutat

EXPERIMENTEM

Cientificosensorial 

CREEM

Petits artistes 

REPRESENTEM

Teatre, titelles i lectura

Són diferents espais d'aprenentatge, de relació

i comunicació on, a partir de diferents

propostes, els infants poden actuar, observar,

experimentar, imaginar, compartir... amb els

altres, tot afavorint les relacions socials entre

els  infants de P3, P4 i P5 i  desenvolupar el

llenguatge oral i els hàbits. 

WE BUILD

Impartit en Anglès.

Construïm a partir de

materials fungibles.



LLENGUA ANGLESA I
PSICOMOTRICITAT EN ANGLÈS

EDUCACIÓ  EMOCIONAL
I  TEATRE

EDUCACIÓ MUSICAL

S 'introdueix l 'aprenentatge de l 'anglès

d 'una forma natural, similar a l 'adquisició

de la llengua materna. La metodologia

emprada és activa i centrada en el joc

que gira al voltant de centres d 'interès

propers a la realitat dels nens.

Es tracta de forma sistematitzada

perquè els infants puguin evolucionar

en la consciència i la identificació de

les emocions per tal de regular-les.

Els objectius són: gaudir de la música,

descobrir les qualitats del so de forma

vivencial i iniciar-se en els conceptes

bàsics de la música.



Curs de natació trimestral al
Gimnàs Trèvol d'acord amb la
programació general de curs de
l'àrea d'Expressió Corporal.

NATACIÓ

Per tal de fomentar el gust per la lectura i
adquirir l’hàbit lector, es dedica un temps
a la lectura, tot potenciant la imaginació
dels nens i nenes, alhora que gaudim
d'aquest moment i  aprenem a tenir cura
dels contes. També es duu a terme de
manera setmanal el servei de préstec per
tal de compartir la lectura a casa amb les
famílies.

      SERVEI DE PRÉSTEC  
I FOMENT DE LA LECTURA



AMPA

L'AMPA del Col·legi gestiona les activitats extraescolars, organitza l'Aplec del

Col·legi i la Revetlla,  entre moltes altres activitats. També participa de manera

activa en reunions, celebracions i representa les mares i els pares al Consell

Escolar i a la FAMPAEC (Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Escoles

Cristianes).  Participen activament en benefici dels alumnes i per a una escola

millor. Fan Col·legi. 



XARXES SOCIALS

www.safalleida.co
m



NIVELLS EDUCATIUS

Llar d'Infants                                                    (Nadons: 1 i 2 anys)

NIVELLS CONCERTATS

Parvulari                                                                              (3, 4 i 5 anys)
Educació Primària                                                          (6 - 12 anys)
ESO (Educació Secundària Obligatòria)          (12 - 16 anys)


