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Qui som

Tots els Centres La Salle fonamenten la seva acció educativa en la concepció cris-
tiana de la persona i del món. Fidel a les institucions educatives de Sant Joan Bap-
tista de La Salle, està atent a les necessitats de les persones i la societat per servir 
a tots,  contribuint a la formació integral dels infants i joves.

La Salle Alaior és un col•legi amb més de 100 anys d’història. És un centre con-
certat,  cooperatiu i plurilingüe amb una metodologia innovadora, que oferta un 
projecte vertical des dels 3 als 16 anys. 

Ens sentim compromesos i part activa de la nostra societat, treballant cada dia en 
la construcció d’un món més just i solidari. 
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Oferta educativa de centre

Educació Infantil: Acompanyam als nostres petits tenint en compte les seves ne-
cessitats i possibilitats. Es treballen rutines i hàbits bàsics, s’afavoreix el seu des-
envolupament sensorial i motriu, sempre intentant donar resposta a les seves 
reaccions i necessitats afectives i estimulant el desenvolupament cognitiu. En 
aquest període l’alumnat es posa en contacte amb els procediments acadèmics 
bàsics: lectura, escriptura, càlcul i nombres, expressió oral… respectant diferents 
ritmes evolutius. S’inicia l’aplicació dels Programes La Salle.

Educació Primària: Entre els 6 i 12 anys els fillets i filletes comencen a compren-
dre, expressar, tenen curiositat i “volen saber”… En aquesta etapa es desenvolu-
pen actituds i conductes personals i socials, des dels valors que ens identifiquen: 
pau, justícia i solidaritat. Cuidam el clima de l’aula i prioritzam l’atenció a la diver-
sitat.

ESO: Entre els 12 i els 16 anys aproximadament. És una etapa de consolidació 
d’aprenentatges i competències que seran la base dels seus estudis posteriors 
fora del nostre centre. També, acompanyam als alumnes en la seva maduració 
personal, amb una acció tutorial present i individualitzada.
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Innovació en educació

Ambients i tallers d’aprenentatge 
Tant els ambients d’aprenentatge d’educació infantil com els tallers d’educació 
primària representen una de les metodologies més innovadores de La Salle Alaior. 
Es fonamenten en l’aprenentatge per mitjà de l’acció del propi alumnat. A partir 
d’una proposta del professorat, són els mateixos alumnes els que interactuen de-
penent dels seus interessos i motivacions. 

Apadrinaments
La riquesa que ens dona el fet de tenir alumnes de tres etapes diferents en un 
mateix centre, ens dona l’oportunitat de fer intercanvis d’experiències comparti-
des entre petits i grans, fomentant l’aprenentatge mutu i les habilitats socials de 
relació entre els participants.

Robòtica educativa 
La robòtica educativa és una eina pedagògica que cada vegada està cobrant major 
importància, ja que a través d’activitats lúdiques i de gran interès motivacional, 
els alumnes desenvolupen diferents capacitats que els seran de gran utilitat en el 
futur. 
En el nostre centre es treballa des de 4t d’EP fins a 4t d’ESO, utilitzant diferents 
eines com són l’Scratch, plaques Arduino i robots Lego Mindstorms.
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Avantguardistes en la implantació de TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i la 
Comunicació)
Utilització de tauletes com a eina de treball tant a l’aula com a casa. A partir de 1r 
d’EP, els alumnes disposen d’un Snappet per a cada un/a. Aquesta eina ens per-
met assolir un nivell d’aprenentatge adaptat a les necessitat de tots els alumnes, 
assolint fites màximes de personalització i de desenvolupament de les potencia-
litats de tot l’alumnat. A més, de forma progressiva, des del curs 2017-18 estem 
introduint tauletes com eina pedagògica. El proper curs, els alumnes de 5è d’EP 
fins a 4t d’ESO treballaran amb tauletes.
 
Convivències, viatges d’estudis i d’immersió lingüística 
Des d’edats primerenques, som partidaris de fomentar la convivència en el nos-
tre centre. Per açò, s’organitzen sortides, per compartir experiències, potenciar 
l’autonomia i el treball en un medi no acadèmic, i realitzar activitats esportives i 
lúdiques. A totes les etapes es fan unes colònies amb estada d’una nit durant el 
tercer trimestre. 
A més, volem destacar els viatges d’immersió lingüística a València a 6è de 
primària, i de final d’etapa a 4t d’ESO.
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Més que una escola

Pastoral de centre
La Pastoral és l’essència de l’escola, impregnant la vida del centre, hi ha moltes 
accions que són pròpies i que no es perceben a simple vista, però sí que afecten 
directament en el dia a dia de la vida escolar. És per això que la Pastoral està pre-
sent sempre. En realitat, la Pastoral es fusiona amb el Caràcter Propi, intentant 
que estigui a tot arreu i donant identitat al nostre col•legi com a centre La Salle.

APIMA
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, com a propietària del centre, és l’enca-
rregada de gestionar els recursos econòmics del centre.  Té com a missió col•la-
borar amb l’equip directiu i el professorat del col•legi, al mateix temps que esta-
blir un corrent d’integració constant família-escola.
En definitiva, és una APIMA molt present que desenvolupa diferents activitats, 
que transcendeixen de l’àmbit del centre.

Introducció primerenca de l’anglès 
BEDA és un programa flexible, que ajuda de manera 
eficaç a la millora de l’aprenentatge de la llengua 
anglesa. Consisteix en una implantació gradual de 
l’ensenyament en anglès des dels 3 anys mitjançant 
uns pilars bàsics:
          



        -  Increment qualitatiu i quantitatiu de l’ensenyament de la llengua anglesa.
        -  Formació específica del professorat.
        -  Presència a les aules d’un ajudant de conversa lingüístic.
        -  Participació en Programes Europeus i activitats d’immersió lingüística.

Escola solidària
La Salle Alaior és una escola que promou la solidaritat entre els membres de la 
seva comunitat educativa i fora de la mateixa. Mitjançant l’ONG Proideba i la Fun-
dació La Salle Acull l’alumnat, professorat i les famílies tenen l’oportunitat de des-
envolupar i viure diferents campanyes de sensibilització per aconseguir una major 
justícia, solidaritat i igualtat en el món.

NCA
És el marc pedagògic de La Salle, una manera de fer escola en la qual és el con-
text el que ensenya. És NOU, fonamentalment en els mitjans, perquè els valors 
que ens animen i els principis que ens inspiren són els que hem heretat de la 
nostra tradició. En el CONTEXT influirem significativament perquè creiem en 
una escola en la qual es fa més important l’entorn en el qual es produeix l’apre-
nentatge que els continguts en si mateixos.
És un nou context d’ APRENENTATGE, perquè proposem l’aprenentatge com a 
centre de gravetat, no l’ensenyament, l’alumne/a és el centre de la nostra tasca 
i l’atenció a la seva diversitat el nostre principal objectiu.
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PROGRAMES LA SALLE (PLS)
Els Programes La Salle (PLS) estàn integrats al NCA. Tenen com a objectiu des-
envolupar les diferents àrees de la intel•ligència: vertical, lateral i emocional i, 
també, permetre l’adquisició d’una sèrie de competències que seran clau per el 
desenvolupament futur de l’alumnat.

ULISES
Entre els 2 i els 7 anys (aproximadament), els nens i nenes tenen una gran capaci-
tat per conèixer i explorar el món que els envolta. El programa pretén aprofitar al 
màxim, en aquesta edat, aquesta facilitat per aconseguir uns millors resultats en 
el desenvolupament.
-Estimular la curiositat
-Afavorir el desenvolupament cerebral
-Augmentar el vocabulari
-Millorar la capacitat d’atenció
-Potenciar el Pensament Lateral
-Interioritzar capacitats cognitives: observar, identificar, comparar, relacionar, di-
ferenciar, classificar, deduir, induir, definir, sintetitzar.
-Desenvolupar la lateralitat de forma adequada i detectar possibles problemes.
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LECTURA EFICAÇ
Les innovacions lingüístiques pretenen formar lectors i escriptors actius, ben en-
trenats i madurs: saben donar a cada tipus de text la lectura que requereix, amb 
una bona velocitat i, per descomptat, amb una excel•lent comprensió.
La Lectura Eficaç empra unes tècniques de treball intel•lectual encaminades a fo-
mentar i desenvolupar, de manera especial, aquelles capacitats que intervenen 
més directament en l’acte lector: atenció, comprensió, intuïció, velocitat, habilitat  
visual, memòria, anticipació, etc.

HARA
Projecte HARA o Educació emocional. Aquest programa, que s’imparteix des 
d’Educació Infantil fins a ESO, està orientat a educar en la competència d’apren-
dre a ser.
– A ser cada vegada més reflexius
– A optar amb criteris ètics
– Llegir la realitat des d’un plànol més enllà de l’anecdòtic
– Guanyar en la dimensió i expressió simbòlica.

ESTRUCTURA COOPERATIVA D’APRENENTATGE  BASAT EN PROJECTES
Fem servir l’Estructura Cooperativa de l’Aprenentatge com a eix vertebrador de 
l’educació dels nostres alumnes. Amb aquesta forma de treballar pretenem que 
els alumnes siguin el centre de la seva educació, focalitzant aquesta en les seves 
accions i potenciant la col•laboració entre ells per millorar tant a nivell personal 
com acadèmic.



CREA
Pretén desenvolupar la Intel•ligència Lateral/Creativa, és a dir, la Creativitat i es-
tructurar un procediment comú en els nostres alumnes que permeti la resolució 
de problemes mitjançant equips de treball cooperatiu.

Es treballen els 5 mecanismes bàsics del pensament lateral:

– Alternativa múltiple.
– Supòsits previs.
– Brainstorming.
– Interfluxe 
– Superació de models estables.

Es treballa a més el subprograma IDEAL (resolució de problemes), sigles que sig-
nifiquen: Identificar el problema – Definir el problema – Avaluar alternatives-ac-
tuar-assoliments. 
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IRATI
Irati ens permet desenvolupar les competències de Gestió del Coneixement, pro-
cessar dades per convertir-los en informació i organitzar el seu emmagatzemat-
ge per convertir-ho en coneixement intel•ligent i compartir-ho amb els altres. En 
l’Irati utilitzem els següents procediments i/o tècniques d’estudi:
-Mapes conceptuals
-Infografia
-Organigrames
En definitiva es tracta d’aprendre a ser gestors del propi coneixement.

SALLENET
Es tracta d’una plataforma virtual La Salle amb moltíssimes aplicacions útils en 
el col•legi. Permet agilitzar la comunicació escola-família i modernitzar la nostra 
acció educativa a l’aula, introduint l’entorn virtual d’aprenentatge per als nostres 
alumnes.
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Departament d’Orientació. El Departament d’Orientació recolza la tasca del cen-
tre educatiu i del conjunt del professorat en totes aquelles actuacions dirigides a 
assegurar una formació integral de l’alumnat i a l’adaptació dels processos d’en-
senyament a les característiques i necessitats personals, acadèmiques i professio-
nals de tots els alumnes.

Des del Departament d’Orientació intentam donar resposta a la diversitat. Aques-
ta atenció implica ajudar a tots els al•lots que en algun moment de la seva esco-
larització presenten dificultats, independentment de les seves causes, o ritmes 
diferents d’aprenentatge. El repte d’atendre aquesta diversitat amb èxit és cab-
dal per a la bona dinàmica de treball a l’aula des de totes les àrees i pel correcte 
creixement harmònic de tots els fillets.

Recursos:
• Orientadora EI i EP
• Orientador ESO
• Professora d’Audició i llenguatge (Logopèdia)
• Professora de Pedagogia Terapèutica
• Professors/es d’Atenció a la diversitat i suport



La Salle Alaior en xifres

• 280 alumnes
• 175 famílies
• 32 membres de la Comunitat Educativa (personal docent i no docent, etc.)
• Instal•lacions esportives. Camp de futbol de gespa artificial, 
          pista de mini  bàsquet, pista de bàsquet, pista de futbol sala, pista voleibol
• Pavelló esportiu de 300 m2
• Biblioteca escolar
• Aula d’Informàtica amb 32 ordinadors
• Aula de Música
• Taller de Tecnologia
• Laboratori
• Aula de llengües polivalent
• Aula de psicomotricitat de 30 m2
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On ens pots trobar

Col·legi La Salle Alaior
Av Verge del Toro, 86 - 07730 - Alaior - Menorca



D Tel. 971 37 22 53
alaior@lasallevp.es

www.colegiolasallealaior.es
Alaior

segueix-nos!


