
SERVEIS

CENTRE CONCERTAT DE DOBLE LÍNIA D’EDUCACIÓ 
INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA PER LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

COL·LABORACIONS

PROJECTE 
EDUCATIU

TRETS D’IDENTITAT

Acompanyem en el creixement personal i acadèmic del 
nostre alumnat i els orientem a fi que puguin afrontar amb 
iniciativa, preparació i responsabilitat els futurs reptes 
personals, socials i professionals.

Tres eixos prioritaris per a totes les nostres 
propostes educatives:

Servei de menjador amb cuina pròpia.

Servei d’acollida i reforç escolar.

Extraescolars esportives i de dansa.

Escola d’idiomes.

Escola de música.

Extraescolars de tecnologia i robòtica.

Servei de psicopedagogia i logopèdia.

Casals d’estiu i d’hivern.

“La principal tasca de l’educació és desenvolupar uns valors i criteris propis per 
enfrontar-se a la vida. “

“Nosaltres els hem d’ensenyar a pensar, no pas a emmagatzemar.”

“L’alumnat assumeix responsabilitats al centre i sent l’escola com a seva.”

“Professorat i alumnat formem una gran família.”

Joan Bardina i Castarà (1877-1950)

Pedagog santboià impulsor de la renovació  
pedagògica a Catalunya al Segle XX

Adreça:

Telèfon | Fax: 
Web:

E-mail:
Social:

Marià Fortuny 16-18 
08830 Sant Boi de Llobregat 
Barcelona

936 400 851

www.joanbardina.com

escola@joanbardina.com
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COMUNITAT

CONVIVÈNCIA

PROJECTE  
PLURILINGÜE

PASSIÓ PER 
APRENDRE

PROGRAMES I 
PROJECTES

Impulsem l’aprenentatge a través de la descoberta, l’experimen-
tació i el treball cooperatiu com a eixos de la nostra metodologia. 
Considerem que cada infant farà un camí únic i respectem i valorem 
els diferents ritmes i talents de cadascú.

Plurilingüisme | Alumnes competents a nivell lingüístic 
en les tres llengües (català, castellà i anglès). Francès a 
partir de 5è.

Jump Math | Programa d’èxit per a l’aprenentatge de les 
matemàtiques basat en el descobriment guiat.

ScienceBits | Mètode d’aprenentatge constructivista 
impulsat per científics i basat en l’experimentació i la 
descoberta.

Glifing | Mètode d’entrenament de la lectoescriptura a 
través del joc.

Pla de lectura i biblioteca escolar | Un itinerari apassio-
nant per a despertar en l’alumnat la passió per la lectura.

Competència digital | Aules equipades i connectades al 
món per a formar usuaris competents en les tecnologies 
de la informació i la comunicació.

Jornades esportives | Fomentem l’esport i els hàbits 
saludables aprofitant els espais exteriors de l’escola.

Activitats artístiques | Deixem volar la imaginació i po-
tenciem la creativitat i la sensibilitat artística a través de 
la música i la plàstica.

Som una escola familiar i propera, on tots els membres de la co-
munitat educativa ens sentim corresponsables. Prioritzem els pro-
cessos participatius on alumnes i famílies prenen decisions sobre 
les activitats, els esdeveniments i la gestió del centre.

 · Establim compromisos i responsabilitats col·lectives.
 · Realitzem activitats entre alumnat de diferents edats.
 · Impliquem a les famílies en el procés d’ensenyament-aprenen-

tatge.
 · Promovem la participació de tota la comunitat educativa en di-

verses activitats i esdeveniments.

Som una escola plural i inclusiva, amb una proposta educativa 
integradora, oberta i que promou el diàleg entre iguals, l’escolta 
i la igualtat d’oportunitats. Els nostres professionals tenen com a 
prioritat l’acompanyament i l’orientació de l’alumnat i de les seves 
famílies.

 · Prioritzem l’autoconeixement, l’educació en valors i l’educació 
emocional com a eixos del procés de creixement de l’alumnat.

 · Despleguem propostes educatives inclusives per als diferents 
ritmes i talents.

 · Resolem els conflictes a través dels processos de mediació i la 
cultura restaurativa.

 · Col·laborem amb les associacions i entitats de la localitat.

Formem joves realment competents en la comunicació oral i escri-
ta, amb un projecte consolidat de convivència i immersió efecti-
va en les tres llengües (català, castellà i anglès). A partir de 5è de 
primària, també ho fem amb la llengua francesa.

 · Augmentem les hores d’exposició a la llengua anglesa (4 hores 
a la setmana) i ho fem amb professionals qualificats.

 · Treballem amb un auxiliar de conversa nadiu o nadiua a l’aula.
 · Preparem per a la certificació de titulacions oficials de Cambri-

dge dins l’horari escolar:

 · Young Learners: Starters, Movers and Flyers.
 · Key English Test (KET).
 · Preliminary English Test (PET).
 · First Certificate in English (FCE).

 · Gaudim i utilitzem l’anglès en altres àrees com Acting, Chess, 
Music o Physical Education.

 · Motivem l’alumnat mitjançant l’ús de plataformes digitals.
 · Disposem d’escola d’idiomes al nostre centre.
 · Introduïm el francès com a segona llengua estrangera a 5è i 

6è de primària i continuem el seu aprenentatge a l’ESO com a 
matèria optativa.

4 hores d’anglès  
a la setmana

Francès  
a partir de 5è

Àrees  
CLIL

Auxiliars de 
conversa nadius

Acreditació de  
l’alumnat 
(Cambridge)

Escola d’idiomes  
al centre

Acollida i 
acompanyament

Autoconeixement i 
educació emocional

Descoberta d’un mateix 
i de l’entorn

Treball d’hàbits i potenciació 
de les diverses capacitats

Cooperació i convivència 
com a eixos de creixement personal

Recerca i selecció 
de la informació

Construcció del propi 
aprenentatge 

de manera autònoma

Desenvolupament 
de l’esperit crític

Orientació professional 
i acadèmica

Comunicació de les 
idees pròpies 

a través del llenguatge 
oral i escrit

DELS 3 ALS 
16 ANYS


