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VALORS
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Ed. Emocional

Per formar infants
en sentit ple

Caràcter propi

Voluntariat

CONVIVÈNCIA basada en la participació dels alumnes en la vida

Facilitem que alumnes més grans de la comunitat educativa puguin
participar en activitats basades en el voluntariat i l’aportació gratuïta en
favor de necessitats socials del nostre entorn, a través de l’apropament
a la realitat i l’acció social en col·laboració amb diferents entitats de la
ciutat de Palamós.

escolar i en la seva “implicació” en programes educatius.
VALORS que es treballen, però sobretot que es viuen en el dia a dia de
l’escola.
VALORS per formar infants conscients, sensibles al seu entorn i capaços
d’intervenir per millorar-lo.
VALORS PERSONALS: L’esforç, la responsabilitat, l’ajuda mútua, la convivència, el respecte, el compromís.
VALORS UNIVERSALS: La pau, el medi ambient, la transcendència, la
fe, la solidaritat, el voluntariat, la justícia, la responsabilitat, la creativitat
i la interioritat.

Justícia, solidaritat i pau
Cultivem la promoció de la justícia social a partir de la responsabilitat
individual i col·lectiva amb accions concretes que contribueixen, en el
seu conjunt, a crear infants compromesos amb un món més just,
solidari i en pau.

Ed. Emocional, projecte d’Interioritat Hara
Integrem la interioritat i l’educació emocional en el dia a dia mitjançant
diferents tipus de dinàmiques relacionades amb el desenvolupament
personal. Les sessions d’interioritat es duen a terme en el que fem
habitualment, en totes les matèries i a tots els nivells.

Amplia la informació a la nostra plana web:
www.palamos.lasalle.cat

Sostenibilitat
La Salle Palamós aposta per la sostenibilitat i l’educació ambiental, que
es treballa de forma transversal en els diferents nivells de l’escola.

Hàbits saludables
Proposem a les famílies a unir-se d’una manera valenta a crear bons
hàbits alimentaris, és per això que l’escola participa en els programes
Pla de consum de fruita i llet a les escoles.

Valors per:

✓Donar resposta al moment que vivim i a situacions futures.
✓Conèixer i expressar les pròpies emocions i respectar les
dels altres.

✓Fomentar el silenci, la concentració i els espais de relaxació.
✓Cohesionar el grup i promoure el compromís, la convivència
i el respecte.

✓Acompanyar els infants perquè esdevinguin conscients,

sensibles a l’entorn i capaços d’intervenir per millorar-lo.

ESCOLA PLURILINGÜE

www.palamos.lasalle.cat

Speak-a-boo

Palamós

Daily routines

TIL:
Tractament
Integrat de
llengües

Bonjour

IDIOMES
Termòmetre
lingüístic

AICLE

Potenciem l’aprenentatge
dels idiomes de forma natural

Daily routines

Afavoreix el desenvolupament de la intel·ligència lingüística i la dimensió
plurilingüe de la llengua estrangera per potenciar la capacitat d’expressió oral i la comprensió en anglès.

TIL

Tractament Integrat de Llengües mitjançant projectes de comunicació
plurilingües per a un aprenentatge competencial, focalitzant els elements comuns a totes les llengües, evitant la reiteració de continguts i
optimitzant recursos.

AICLE: Science

Idiomes per:

✓Saber comunicar i expressar.
✓Preparar i oferir exàmens oficials a l’entorn conegut de l‘escola.
✓Planificar entre un 20% i un 30% de sessions setmanals
en anglès.

A partir de primer de Primària i fins a sisè, a l’àrea de medi natural i
social s’utilitza l’anglès com a llengua vehicular, buscant l’equilibri entre
l’aprenentatge significatiu de continguts i l’anglès.

Termòmetre lingüístic
El termòmetre lingüístic és una eina de diagnòstic pedagògic per
avaluar la competència lingüística de l’alumne als 5 anys. D’aquesta
manera es poden planificar millor les activitats de llengua.

Speak-a-boo
Activitat complementària relativa a l’àrea de llengua anglesa que pretén
reforçar les quatre habilitats bàsiques: listening, reading, writing i
speaking des d’una vessant lúdica premetent als alumnes interactuar
entre ells i gaudir de l’aprenentatge de l’anglès.

Bonjour
Activitat complementària que pretén introduir la llengua francesa des
d’una vessant lúdica que permeti als alumnes interactuar entre ells i
gaudir de l’aprenentatge del francès.

Amplia la informació a la nostra plana web:
www.palamos.lasalle.cat
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digital segur
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Tecnologia al servei de l’aprenentatge

Snappet

Aules digitals

Els alumnes a partir de Primer de Primària tenen una mini tauleta amb
exercicis personalitzats per treballar de manera autònoma continguts
de totes les àrees.

Totes les aules de l’escola comptem amb pissarra digital interactiva, amb
una superfície de projecció. Totes les aules disposen de sistema wifi.

Projectes STEAM I ROBÒTICA
Des d’educació infantil s’introdueix l’alumnat en el món de la programació digital, la robòtica i la impressió 3D a través de Projectes integradors
que combinen el coneixement científic, matemàtic, tecnològic, artístic i
comunicatiu.

Sallenet i App
Dues opcions d’entorns digitals. Una pensada com a campus virtual on
cada usuari, en funció del seu perfil hi troba la informació i recursos que
necessita.
L’App és una opció per la comunicació amb les famílies de l’escola.

Aula de tecnologia
Espai comú destinat a la creació tecnològica i digital, amb materials
educatius de construcció (lego, duplo, materials de reciclatge…),
components electrònics, impressora 3D, tauleta digital i ordinadors.

Tallers de Tecnologia en família
Tallers en horari extra-escolar per aprendre junts continguts relacionats
amb el Projecte STEAM.

Amplia la informació a la nostra plana web:
www.palamos.lasalle.cat

Escola 2.0 per:

✓Assolir un molt alt nivell de competència digital de tot l’alumnat.
✓Oferir diferents maneres d’aprendre el mateix contingut.
✓Tenir informació de forma immediata.
✓Potenciar la creativitat.

INNOVACIÓ
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Una proposta de valor basada en la innovació pedagògica

Lectura eficaç

Treball per racons a infantil

Mètode propi d’aprenentatge de la lectura que compta amb uns materials
específics dirigits a la consecució de dos objectius bàsics: desenvolupar
la capacitat lectora dels alumnes i despertar el gust per la lectura.
El domini del llenguatge i, especialment, de l’acte lector, són pilars
bàsics per a l’educació de les persones.

Metodologia que ens ajuda a organitzar el treball de l’aula per tal de
desenvolupar les capacitats, les intel·ligències múltiples dels infants i la
seva autonomia.

DESTÍ: Ulisses i Crea
El desenvolupament de les intel·ligències múltiples es treballa de forma
transversal des de P3 a través de diferents subprogrames: Ulisses a
infantil, basat en l’estimulació neuronal, el Crea a primària per desenvolupar la creativitat i descobrir el talent.

Aprenentatge cooperatiu
Metodologia basada en un equip de treball integrador on cadascun dels
components té un paper important, on tothom aporta el que sap a través
dels seus talents i on l’èxit rau en la suma de totes les aportacions.
Aquesta metodologia de treball està integrada en les diferents àrees
curriculars i es treballa en el dia a dia de l’aula amb dinàmiques cooperatives. Una eina molt útil per aprendre. Aprenem junts per saber fer sols.

Projectes
Metodologia de treball que parteix dels coneixements previs dels
alumnes i que completa el seu aprenentatge. Aquesta metodologia és
present ja des de P3.

TIM Tallers d’intel·ligències múltiples
Treball internivell organitzat per tallers, tenint en compte les preferències de l’alumne.

NCA Nou context aprenentatge a primària
Organització d’aula basat en cinc moments d’aprenentatge: acollida i
tancament del dia i projecte, seminaris on s’imparteixen coneixements
previs a les competències, tallers per practicar els coneixements i projectes on els alumnes poden demostrar realment les seves competències
d’àrea i transversals.

APS Aprenentatge servei
Activitats d’aprenentatge que integren el servei a la comunitat amb una
intencionalitat solidària.

Innovació per:

✓Motivar la responsabilitat, la implicació, l’acceptació i la

integració de la diversitat, el compromís i la generositat.

✓Aprendre a treballar en equip cooperant. Una competència

indispensable en un món cada vegada més interconnectat.

✓Ser capaç de generar idees. Arriscar sense temor al fracàs,
dissenyar solucions en equip, saber avaluar els resultats
obtinguts, i comunicar-los públicament.

Amplia la informació a la nostra plana web:
www.palamos.lasalle.cat
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Per desvetllar i potenciar les capacitats de
tots els alumnes per assolir l’èxit educatiu.

Altes capacitats
Atenció dels alumnes amb altes capacitats diagnosticades. Personalització d’aprenentatge a l’aula.

Suport
Grups formats per alumnes que necessiten una atenció més individualitzada per assolir els aprenentatges bàsics de les àrees instrumentals
i esdevenir competents.

Aula d’acollida
Espai d’acollida per alumnes que s’incorporen al nostre sistema educatiu per tal d’aprendre la llengua catalana i poder-se integrar amb
normalitat al seu grup classe.

Desdoblament
Els alumnes d’un mateix grup es divideixen i són atesos per dos professors en espais diferents. Això permet augmentar l'atenció personalitzada,
tot adaptant-nos a les individualitats i necessitats de cada nen o nena.

Informe psicotècnic
Dut a terme pel SOP (Servei Orientació Psicopedagògica) de La Salle a
alumnes de P5, 2n, 4t i 6è. Facilita a famílies i a mestres, una informació
rellevant, sobre l’evolució pedagògica i madurativa dels alumnes.

Amplia la informació a la nostra plana web:
www.palamos.lasalle.cat

PI
Programes d’aprenentatge individual adaptats a les capacitats dels
alumnes que ho requereixen.

Psicopedagog-EAP
Professional que orienta i acompanya als alumnes amb dificultats.
Assessorament a famílies.

Co-teaching
Dos mestres treballem plegats, dins la mateixa aula, enriquint així el
procés d’ensenyament-aprenentatge dels nostres alumnes.

Escolaritat compartida
Atenció educativa d’alumnes que també estan escolaritzats en un
centre d’Educació Especial, a fi de garantir la coherència i la complementarietat de les actuacions d’ambdós centres.

Diversitat per:

✓Sentir-se capaç d’assolir l’èxit.
✓Treballar el respecte pel ritme de treball de tots els
companys.

✓Assolir un bon nivell de convivència on tothom troba
el seu lloc i és respectat.

SERVEIS
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Menjador escolar
Una àmplia carta de serveis per a una bona
conciliació familiar, escolar i laboral.

Acollida matinal

Piscina i Vela

La Salle Palamós ofereix servei d’acollida de 8 a 9 h. gratuït per als
membres d’AMPA.

Integrem dins el currículum d’Educació Fisica les modalitats esportives
d’adaptació al medi aquàtic. De 1r a 4t fem activitat de Piscina. Els
alumnes de 5è fan vela dins del Projecte Esport Blau i els 6è en el
Projecte ofert pel municipi.

Atenció individualitzada
Acompanyament i seguiment de cada alumne/a des de la tutoria tant a
nivell acadèmic com en el vessant de desenvolupament personal.
Aquesta tasca es complementa amb entrevistes amb la família per tal de
poder treballar conjuntament, família i escola, en benefici de l’alumne.

Menjador escolar
Servei de menjador amb menús elaborats diàriament a la cuina de
l’escola per un equip de cuina propi, a partir d’aliments frescos que
arriben directament a l’escola.

Extraescolars
Un ampli ventall d’activitats extraescolars agrupades en dos àmbits:
esportives i culturals. La Salle completa la formació d’infants i joves a la
vegada que també facilita la conciliació entre la vida familiar i laboral.

Associació Esportiva escolar
Escoleta de Bàsquet
Dins del Pla català d’esport a l’escola trobem l’escoleta de bàsquet
composada pels alumnes des de P3 fins a sisè. Comptem amb equips
federats i participem en els Jocs esportius escolars de Catalunya.

Colònies escolars
Oferim estades de colònies escolars per tots els alumnes matriculats al
Centre durant el mes de juny per tal de fomentar l’autonomia i autoconeixement de l’infant.

Estiu
Durant el mes de juliol i agost La Salle continua la seva tasca educadora amb activitats de caràcter lúdic i sense oblidar la vessant formativa.

Serveis per:

✓Conciliar vida laboral i familiar.
✓Generar sentit de pertinença a l’escola.
✓Crear una comunitat d’aprenentatge formada per alumnes,
educadors i famílies.

Amplia la informació a la nostra plana web:
www.palamos.lasalle.cat

Palamós

Carrer Hospital, 5,
17230 Palamós, Girona
T. 972 31 42 36

palamos@lasalle.cat
www.palamos.lasalle.cat

