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El Col·legi de les Escolàpies som un centre d’Educació Infantil, 

Primària i Secundària d’una línia (un grup-classe de cada curs), 

cosa que permet un ambient familiar i un coneixement molt 

proper dels alumnes i de la seva realitat personal i familiar.

El treball en equip dut a terme per tot el professorat i personal 

del Centre fa que l’escola esdevingui un espai educatiu integral 

per als alumnes.

Els espais amplis i les instal·lacions del Centre ens permeten 

donar una resposta adient a les diferents situacions i necessitats 

de totes les etapes.

LA NOSTRA IDENTITAT
MODEL DEL GESTIÓ
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Les Escolàpies han decidit implantar el nou model de gestió

a tots els seus col·legis. Des de l'1 de gener de 2013, els col·legis 

de la institució Escolàpies són Fundació Escolàpies. Aquest canvi 

suposa un nou model de gestió en el qual la titularitat està

compartida per religioses i laics que continuaran formant a nens

i joves seguint l’ideari propi que sempre ha caracteritzat als

seus col·legis.

La Fundació està composta per 10 escoles repartides entre

Catalunya, València i les Illes Balears.

La Fundació Escolàpies suposa un pas més en la labor que

en 1829 va iniciar Santa Paula Montal, fundadora de les 

Escolàpies. Així es garanteix una tasca educativa oberta, flexible, 

compromesa i adaptada a les necessitats del moment.
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Fomentem l’educació integral dels nostres alumnes

Treballem el desenvolupament global de les seves capacitats basant-nos en l’aprenentatge 

significatiu i comprensiu tot estimulant la capacitat d’aprendre a aprendre. Així mateix, amb la 

nostra pedagogia de la interioritat afavorim la seva part afectiva.

Creixem en valors

Volem incorporar a la societat persones amb uns valors humano-cristians positius i prou flexibles 

per adaptar-se als canvis al llarg de la vida i afavorir la seva felicitat. Som escola cristiana, que  

vol ser ressò de la bona notícia de Jesús i que respecta i acull totes les persones amb una 

pastoral vivencial i de diàleg.

Com eduquem?

Afavorim una metodologia en la que l’alumne aprèn a partir de l’experiència, respectant sempre 

els seus interessos i necessitats i fomentant l’interès per aprendre.

Som escola catalana

Definim la nostra escola com a Catalana. El català és la llengua d’ús en tots els seus àmbits. 

Treballem per esdevenir escola multilingüe fent ús també de la llengua castellana i, especialment, 

la llengua anglesa a tots els nivells. Oferim el francès a ESO com a optativa. Transmetem al 

nostre alumnat el respecte per la diversitat lingüística valorant el coneixement divers com a 

riquesa cultural.

EDUCACIÓ
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NOSTRE PROJECTE 
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Potenciem una escola oberta i flexible a la nostra ciutat

Assegurem a través de les activitats docents, en les àrees corresponents, que es conegui el 

passat i la realitat de la ciutat on viuen. En potenciem el coneixement d’entitats de la ciutat.

Som una escola acollidora i integradora dels nostres nens i joves

L’escola és lloc d’acollida i convivència sense cap mena de discriminació per motius econòmics, 

de procedència, de llengua o ideologia. Mitjançant el diàleg i el debat, afavorim que l’alumne 

perfili el seu esperit crític i formi la seva pròpia opinió.

Atenem a la diversitat

Considerem l’alumnat l’eix de la nostra activitat pedagògica tenint en compte la diversitat dels 

ritmes evolutius i de les capacitats intel·lectuals.

Eduquem en la sensibilitat del medi ambient

Els alumnes aprenen a tenir consciència de l’ús dels recursos naturals i de les conseqüències 

que se’n poden derivar en un futur proper. Fomentem la participació de l’alumnat en la cura del 

medi que ens envolta.

Potenciem la relació Escola-Família

Considerem imprescindible la comunicació, la relació i la col·laboració amb les famílies del 

Centre. Les famílies del nostre Centre són agents imprescindibles pel bon funcionament de 

l’Escola, tenen una participació molt important en el dia a dia de la institució.

Fem ús de les noves tecnologies com eina d’aprenentatge

Els nostres alumnes tenen accés a totes les innovacions tecnològiques que els ajudaran en 

els aprenentatges a l’aula. Aquestes són les plataformes d’aprenentatge, recursos informatius, 

materials didàctics i programari informàtic.

Oferta Educativa  Escolàpies Sabadell

5

6

7

8

9

10

4

Potenciem una escola oberta i flexible a la nostra ciutat

Assegurem a través de les activitats docents, en les àrees corresponents, que es conegui el 

passat i la realitat de la ciutat on viuen. En potenciem el coneixement d’entitats de la ciutat.

Som una escola acollidora i integradora dels nostres nens i joves

L’escola és lloc d’acollida i convivència sense cap mena de discriminació per motius econòmics, 

de procedència, de llengua o ideologia. Mitjançant el diàleg i el debat, afavorim que l’alumne 

perfili el seu esperit crític i formi la seva pròpia opinió.

Atenem a la diversitat

Considerem l’alumnat l’eix de la nostra activitat pedagògica tenint en compte la diversitat dels 

ritmes evolutius i de les capacitats intel·lectuals.

Eduquem en la sensibilitat del medi ambient

Els alumnes aprenen a tenir consciència de l’ús dels recursos naturals i de les conseqüències 

que se’n poden derivar en un futur proper. Fomentem la participació de l’alumnat en la cura del 

medi que ens envolta.

Potenciem la relació Escola-Família

Considerem imprescindible la comunicació, la relació i la col·laboració amb les famílies del 

Centre. Les famílies del nostre Centre són agents imprescindibles pel bon funcionament de 

l’Escola, tenen una participació molt important en el dia a dia de la institució.

Fem ús de les noves tecnologies com eina d’aprenentatge

Els nostres alumnes tenen accés a totes les innovacions tecnològiques que els ajudaran en 

els aprenentatges a l’aula. Aquestes són les plataformes d’aprenentatge, recursos informatius, 

materials didàctics i programari informàtic.

Oferta Educativa  Escolàpies Sabadell

5

6

7

8

9

10

4



ESFORÇ
PROJECTE
PEDAGÒGIC

ESFORÇ
PROJECTE
PEDAGÒGIC



Hem iniciat un canvi metodològic, pautat i contrastat, a totes les etapes educatives per tal que els 

nostre alumnat adquireixi uns aprenentatges basat en les necessitats reals a les que s’enfrontarà 

en un món en evolució permanent.

Educació Secundària

Treball per projectes

BITs

Treball cooperatiu

Aprenentatge basat en problemes

Flipped classroom

Educació emocional

ONMAT 

Mediació escolar 

Ipads: one to one

Sciencie BITs

Auxiliar de conversa

Servei comunitari

Educació Primària

Treball per projectes

Treball cooperatiu

Rutines de pensament
i intel·ligències múltiples

Sciencie BITs

Aprenentatge basat en problemes

EMAT

Educació emocional

Ipads: many to many

Auxiliar de conversa

Piscina fins CI 

Servei i aprenentatge

Educació Infantil

LABs LABs

Treball per ambients

Treball per projectes

Treball cooperatiu

Rutines de pensament
i intel·ligències múltiples

EMAT

Educació emocional

Introducció dels iPads com
a eina d’aprenentatge

Auxiliar de conversa

Piscina 

Ludoespai

Godly Play
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CONTACTE

Sant Josep 21
08202 Sabadell

Tel. 937 25 53 48
Mòbil. 636 510 581

escolapiessabadell.org

info@escolapiessabadell.org

FUNDACIÓ ESCOLÀPIES
Joan de Peguera 42 - 08026 Barcelona

936 760 358 - info@fundacioescolapies.es


