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169 ANYS EDUCANT AL MASNOU
A la nostra l'escola volem desenvolupar els valors que contribueixen a
crear la identitat dels nostres infants i joves, orientant-los en les seves
decisions i reptes de futur.
A Escolàpies, per aconseguir-ho, apostem per l'ALEGRIA, l'entusiasme, el
RESPECTE, la comprensió i l'acompanyament; per la RESPONSABILITAT,
l'esforç i la dedicació a la feina ben feta; per la RECERCA de la VERITAT,
la coherència, l'objectivitat i el sentit crític.
A Escolàpies ensenyem als vostres fills i filles a TREBALLAR en EQUIP.
Apostem pel diàleg, la corresponsabilitat i la confiança amb les
persones. Cerquem l'equitat, fomentem la SOLIDARITAT i el
COMPROMÍS i la tolerància amb els altres. Valorem la LLIBERTAT per
desenvolupar la plena autonomia.
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Som 10 escoles amb eixos educatius comuns: la Fundació
Escolàpies. Les Escolàpies tenim presència a 22 països del món.

PROPOSTA EDUCATIVA
PER VÍCTOR LÓPEZ, DIRECTOR PEDAGÒGIC

Entenem l’educació com una responsabilitat compartida per tota
la comunitat educativa: alumnes, famílies, professorat i personal no
docent. El nostre ideal en la formació dels infants i adolescents és
afavorir una educació integral, on l’alumne adquireixi uns hàbits,
unes competències i una cultura, que sigui capaç de prendre
decisions i tenir esperit crític; que pugui gestionar la pròpia
llibertat i inserir-se en la societat.
Des del respecte a la llibertat religiosa i a la consciència personal,
eduquem en els valors cristians i oferim un projecte vital envers el
compromís i la participació en la societat. Per aconseguir-ho
portem a terme els següents programes educatius que són
transversals a totes les etapes educatives:
EDUCACIÓ emocional.
ACOMPANYAMENT TUTORIAL, per a l'exceŀlència acadèmica.
APRENENTATGE i SERVEI envers el bé comú cap a la comunitat.
PARTICIPACIÓ de l’alumnat a través de les ASSEMBLEES d' AULA.

"L'objectiu principal de la nostra acció educativa és formar els
alumnes perquè siguin protagonistes actius de la societat." Víctor López
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Educació Infantil - dels 3 als 6 anys

ACOMPANYEM
EL SEU CREIXEMENT
PER M.ROSA PALLÀS, CAP D'ESTUDIS D'INFANTIL
El projecte educatiu de l'escola posa molta cura, en aquestes edats
inicials, en el coneixement del propi cos i el seu moviment, el joc, el
desenvolupament del llenguatge, l’adquisició d’hàbits, així com la
socialització i la creativitat.
Els ambients d'aprenentatge, els tallers, el treball per projectes i el
joc simbòlic, entre d'altres, són metodologies actives que ens ajuden
a assolir els aprenentatges.
Donem molta importància a la relació i comunicació amb les
famílies, creant un vincle proper.

"Volem implicar les famílies en tot el procés
d'aprenentatge". - Maria Rosa Pallàs.
Fem especial atenció a la diversitat i respectem el moment
maduratiu de cada alumne.
Integrem la llengua anglesa a tota l’etapa en diferents moments de
la setmana, i duem a terme activitats transversals: "English week,
english songs, english theatre".
Comptem amb els recursos i activitats per treballar les
competències digitals; i tenim especial interès en l’educació
emocional, que ens permet treballar la gestió i la identificació dels
sentiments i les emocions.
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Educació Primària - dels 6 als 12 anys

PROMOVEM ELS VALORS DE L'ESFORÇ
PER LLUÍS DAURELLA, CAP D'ESTUDIS DE PRIMÀRIA
Duem a terme un acompanyament emocional i un seguiment tutorial personalitzat a tots els
infants. Creiem en la motivació, el compromís i l'esforç com a motor d'aprenentatge. Des de
l'equip docent propiciem la inclusivitat de totes les alumnes i tots els alumnes en l’entorn
escolar. Atenem la diversitat amb el seguiment del nostre propi Departament d’Orientació
Psicopedagògica.
Partim dels propis interessos de l'alumnat, a través de l'expressió vivencial i la manipulació, per
garantir l’aprenentatge significatiu. Proposem situacions d’aprenentatge que permetin
l’assoliment de les competències de primària partint de les seves capacitats i afavorint l’alt
rendiment escolar.
Per a l'assoliment de les competències realitzem franges de Treball Globalitzat (treball per
projectes interdisciplinaris), espais de racons, resolució de reptes i plans de treball, on
l'aprenentatge del treball cooperatiu pren una importància cabdal.
Potenciem l’aprenentatge de la llengua anglesa amb grups reduïts: foment del “Reading” i
programació dels "English-projects" al llarg del curs.
Per dur a terme l'ensenyament de programació i robòtica, disposem dels recursos TIC
necessaris i, a partir de 4t, totes les aules disposen de hubs de connectivitat wifi a internet, que
permeten la connexió múltiple de 30 dispositius al mateix temps.

"Som un claustre
estable i il·lusionat
en el projecte
pedagògic. Creiem
en la millora
constant de la
nostra acció
educativa".
- Lluís Daurella.
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Educació Secundària - dels 12 als 16 anys

ACOMPANYEM
LA DESCOBERTA
DELS TALENTS
PER JORDI BUSQUET, CAP
D'ESTUDIS DE SECUNDÀRIA
A la darrera etapa de l'ensenyament
obligatori continuem fent un acurat
acompanyament als alumnes per mitjà de
la tutoria de grup i les tutories individuals
(1 professor / 15 alumnes) i del programa
d’acció tutorial, per tal d'esbrinar i poder
orientar el seu futur acadèmic, i el
desenvolupament de les habilitats
personals.
Al llarg de l’etapa complementem la
programació tutorial amb les xerrades
d’experts que ens visiten: ús de xarxes
socials, transtorns alimentaris, internet
segura amb Mossos d’Esquadra, prevenció
de l’assetjament escolar, bons hàbits,
cooperació amb Banc de Sang i activitats
solidàries.
Comptem amb el suport del DOP en el
seguiment continu dels alumnes, i
apostem per oferir grups reduïts en alguns
àmbits, i la codocència en les àrees
instrumentals i experimentals, com a
models d'èxit en l'aprenantatge.

Des de totes les àrees fomentem l’expressió oral.
Programem teatre a tots els cursos d’ESO,
treballem la lectura en veu alta i potenciem les
exposicions dels projectes i treballs en grup: en els
treballs de síntesi, projectes de recerca, i en el
treball globalitzat. Els alumnes de 1r i 2n d'ESO
tenen una franja horària de 6h i 8h setmanals en
què treballen de manera competencial diferents
projectes transversals.
Tots els alumnes fan ús de l'ordinador com una
eina més dins l'aula, per assolir els aprenentatges.
Treballem el vincle amb els més petits de l’escola
amb el programa d’apadrinament lector amb
primària i de la preparació de jocs, contacontes i
teatre amb l’etapa d’infantil.
Participem del programa d'estada lingüística a
Irlanda amb la coŀlaboració amb Hibernia House.

"L’adolescència és un període important en la formació de la pròpia
identitat. Pel claustre de professors/es de Secundària és prioritari
l’acompanyament d’aquest procés". Jordi Busquet
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SERVEI DE MENJADOR
PER ISABEL BUJÍA, COORD. MONITORATGE
Una vessant indispensable de l’educació d’infants i
adolescents és l’EDUCACIÓ NUTRICIONAL.
És primordial que des de ben petits aprenguin quins són els
aliments que formen una dieta saludable i els hàbits
higiènics i socials necessaris per a estar al voltant d’una
taula i, per això, des de l’escola, els en fem partícips de
manera directa.
Entenem l'espai de migdia com un espai educatiu i una
continuïtat del projecte de l'escola, motiu pel qual
comptem amb un bon equip de monitors i monitores i
personal de
cuina, que acompanyen els alumnes en aquest
aprenentatge.
L'escola disposa d'instal lacions de menjador i cuina pròpia,
on diàriament es preparen els menús amb un compromís
del 100% de disposar de productes frescos i de primera
qualitat.
La cuina que oferim es caracteritza per agafar com a base la
dieta mediterrània, amb predomini d'aliments vegetals,
pasta, arrossos, verdures, hortalisses, llegums, fruites, carns i
peix i utilitzant com a font principal de greix l'oli d'oliva. Tots
els nostres proveïdors de verdura, fruita, carn, aviram i peix
són de proximitat.
Per altra banda, es fan adaptacions alimentàries a tots
aquells alumnes que ho requereixen, tan siguin
intoleràncies, al lèrgies, dietes especials.

ESPAI de MENJADOR

Què és
prioritari?
Incorporar de manera
progressiva NOUS
aliments.
Potenciar ACTITUDS
correctes a taula.
Fomentar HÀBITS
d'higiene.
Planificar ACTIVITATS
de lleure

Com fomentem la
dieta mediterrània?
Incorporem la llegum i la fruita
seca.
Utilitzem l'oli d'oliva en tots els
àpats.
Potenciem el consum de fruita i
hortalisses fresques i de
temporada.
Oferint peix i ous en diversos
àpats.

Després de dinar, els alumnes (des de P4 fins a 4t d'ESO), gaudeixen d'un gran ventall d'activitats
lúdiques i dirigides. Només els nens i nenes més petits de l'escola, P3, dormen la migdiada a la
seva aula, afavorint així la tranquillitat i el descans del migdia.
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ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
PER ROSA COSTA-JUSSÀ, DIRECTORA GENERAL
El monitoratge i l'oferta de les activitats més enllà de l'horari
lectiu estan organitzats íntegrament per la mateixa escola.
D'aquesta manera ens assegurem de poder continuar oferint a
tots els alumnes que s'hi apunten el nostre acompanyament i
tracte familiar que ens caracteritza.

Oferim un servei d’acollida matinal i de ludoteca a les tardes
per a aquelles famílies que ho necessitin, ja sigui de manera
continuada, ja sigui ens dies esporàdics. L’horari és el següent:
matí, de 7:30 a 9:00h; tarda, de 17:00 a 19:00h.

"El temps de migdia
i tarda són també
estones d’aprenentatge
dels valors
d'Escolàpies"
- Rosa Costa-Jussà

L’escola organitza activitats extraescolars a la tarda.
L’oferta inclou activitats esportives i activitats culturals, i
va adreçada prioritàriament als alumnes d’Infantil i Primària.
Es realitzen en la franja horària de 17:00 a 19:00h
Les activitats poden ser d’1h/setmanal a 2h/setmanals.
Les activitats, a excepció de la natació, es
duen a terme en les instaŀlacions del propi centre

www.escolapieselmasnou.org - c/ Jaume I, 3 08320 El Masnou - tel. 935403136

CASAL D'ESTIU
PER ISABEL BUJÍA, DIR. EDUCACIÓ EN EL LLEURE

El casal d'estiu és una opció atractiva i alternativa per als
infants d'entre 3 i 12 anys, per poder gaudir de les primeres
setmanes de vacances d'estiu, creant un espai on treballar
valors com la cooperació, el respecte, la tolerància i la
creativitat,.... tot a través del joc, tallers i altres activitats
engrescadores.
L'equip educatiu està format per una directora en educació en
el lleure i monitors i monitores de l'escola amb titulació i
experiència en aquest camp. Tanmateix, donem l'opció d'una
figura de vetllador o vetlladora per aquells infants que tinguin
alguna necessitat educativa especial.
L'horari habitual del Casal serà de dilluns a divendres de 9h a
13h i de 15h a 17h. Comptem amb servei de menjador, amb
cuina pròpia; i servei de ludoteca de 8h a 9h pensat per donar
resposta a les famílies que ho necessitin.
Es crea un centre d'interès que funciona com a fil conductor
durant tot el Casal però cada setmana agafem un subtema
amb un principi i un final.
Cada grup realitzarà activitats de forma independent, tot i això
algunes activitats es faran conjuntament.

"Si t'agrada ballar no et
pots perdre
la nostra coreografia, per
començar el dia amb
energia." - Isabel Bujía

El Casal proposa als infants un gran ventall d'activitats de
lleure de caire educatiu amb les quals podran gaudir de l'estiu
d'una forma divertida i participativa. Fem tallers de cuina, arts
escèniques, multiesport, manualitats, coreografies;.... i l'activitat
estrella: les remullades, i les piscines a la pista i al terrat.
L'anglès serà un dels components que s'introduirà a cada taller
a través de la descoberta de vocabulari i conversa.
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AMPA ESCOLÀPIES
PER SERGI SERRANO, PRESIDENT DE L'AMPA.
Som l’entitat que agrupa les famílies de l’escola. Les funcions
que ens són pròpies són: representar els pares i mares de
l’escola davant els òrgans directius de l’escola i altres entitats o
estaments que així ho requereixin, com ara l'Ajuntament del
Masnou o el Departament d'educació de la Generalitat.
Participar amb veu i vot en les reunions de Consell Escolar del
centre. Coŀlaborar en les activitats que organitza el centre com
ara les tertúlies amb l’equip directiu, les conferències adreçades
a les famílies, les activitats solidàries com la Marató de TV3 i el
projecte Llavor de la Fundació Escolàpies.
Recollim opinions, comentaris i suggeriments que els pares i
mares vulgueu fer arribar a l’escola d’una manera eficient i
canalitzada. El nostre principal objectiu és coŀlaborar amb
l’escola per fer possible millores en les instaŀlacions i dotar les
aules de nous materials pedagògics, així com fomentar la
participació de les famílies en la vida de l’escola.
Organitzem la festa de l’escola a final de curs i la participació
en la jornada esportiva interescolàpies. Participem en la
cavalcada de Reis i el carnestoltes del poble i també, amb els
nostres gegantons Holly i Pep i amb la colla de tabals, de les
festes populars del Ple de Rauxa i Santa Eulàlia.
Contacteu amb nosaltres!
Web: http://www.ampaescolapieselmasnou.org
Facebook: @AMPAEscolapieselMasnou
Twitter: @AMPA_Escolapies
Instagram: @ampa_escolapies_mas9
E-mail:comentaris@ampaescolapieselmasnou.org
WhatsApp: 694 46 52 47
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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2021-22
del 15 al 24 de març de 2021

www.escolapieselmasnou.org
www.ampaescolapieselmasnou.org
twitter: @Escolapies_Mas9
instagram: escolapies_mas9
e-mail: info@escolapieselmasnou.org
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