
27 d'abril 2022

Volem ser la
teva escola

J O R N A D A  D E  P O R T E S  O B E R T E S



El nostre Col·legi és un centre concertat en tots els seus nivells: Infantil,
Primària i Secundària.
Preparam als nostres alumnes per a la participació activa, crítica i
constructiva en la vida social i cultural en la qual desenvolupen la seva
vida.
Apostam per un projecte educatiu centrat en l’alumne i en l'adquisició de
competències, formant persones responsables, solidàries, creatives i
justes.

Qui som?



Institució amb
història

Som una xarxa de centres: 14 en el sector
València-Palma, més de 100 a tota Espanya i
està present en 90 països.
La Salle aposta per la innovació pedagògica i és
solidària amb dues ONG que treballen en favor
dels més desfavorits.

La Salle és una Institució mundial, nascuda a
França fa més de tres segles. 



CARÀCTER
PROPI

NCA (Nou Context d'Aprenentatge)
ESTIL PEDAGÒGIC PROPI

EDUCCIÓ INTEGRAL I EN VALORS 

Sallenet
PLATAFORMA EDUCATIVA PRÒPIA

IMPORTÀNCIA DE L'ANGLÈS
BEDA (amb una auxilir de conversa)
EOIES a 4t d'ESO

APOSTA PER LES NOVES TECNOLOGIES
Tauletes des de 4t d'EP
Snnapets
Robòtica i scratch



EDUCACIÓ PRIMÀRIA
6 a 12 anys

3 a 6 anys
EDUCACIÓ INFANTIL

OFERTA EDUCATIVA 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
12 a 16 anys

HORARIS 



 QUÈ ÉS            ?
Projecte de Districte: aposta per canviar l'escola.

Resposta a la societat des de la reflexió.
L'alumne és el centre de l'aprenentatge. Atenció a la diversitat.

Gaudir de l'educació: emocionar, il·lusionar, moure cors.
Línia integradora i amb sentit.

Metodologies flexibles, materials més oberts.
Famílies participatives.

Aprendre a Saber, a Saber ser i Saber fer.



EN INFANTIL 

Transformant
 l'educació,

trasformem 
el món.



 MOMENTS 
D'APRENENTATGE 
NCA EN INFANTIL 



Donam la benvinguda al que ens espera cada dia. És moment
per acollir a l'alumnat i per interessar-nos pels qui estan o

falten.

ACOLLIDA



ENTORNS DE NIVELL

Treballam des de la comprensió el saber i el
saber ser. Espai per comunicar, comprendre,

connectar i descobrir el nostre entorn.



RAONAMENT LÒGIC

Pensament
 matemàtic



COMUNICACIÓ I LLENGUATGE



ENTORNS INTERNIVELL

Treballam el saber ser compartint experiències.
Moments per disfrutar i aprendre des de la CREAtivitat.



Expressió oral i
comunicativa



PLÀSTICA



ESCRIPTURA
CREATIVA



1010
 ROBÒTICA

A infantil s'inicien amb el
pensament computacional.

 

A primària s'introdueix la
programació amb l'ús de

programes com code o scratch.
 

A secundària  s'aprofundeix amb
el treball amb plaques, circuits i

perifèrics.



PROJECTES
Treballam des de l'emoció el saber i el
saber fer. Aprenem continguts i
compartim els nostres aprenentatges.



PROJECTES



1010

Orientadora a EI i EP i
orientador a ESO
Professorat PT, AD i AL

RECURSOS

Departament de Pastoral

Departament  d’Orientació 

Departaments Verticals



LA SALLE, GARANTIA
DE QUALITAT

Comunicació constant amb les famílies.
Atenció personalitzada. 
Noves tecnologies.
Escola oberta.
Forta implicació de l’Associació de Pares i
Mares



EI, EP i ESO: 09 de maig al 20 de maig 
Llistes provisionals: 7 de juny 
Llistes definitives: 22 de juny

Educació Infantil: del 23 al 28 de juny
Educació Primària: del 24 al 30 de juny
ESO: 24 de juny al 1 de juliol

Presentació sol·licituds

Matrícula

Calendari Admissió 2022-2023



PER QUÈ ENS HEU D’ESCOLLIR?

El clima que se respira és proper i familiar.

El nostre col·legi disposa de tres etapes ben cohesionades.

La comunicació família escola que es fa patent en
tres reunions grupals i tres entrevistes personals per
curs.

És una escola petita que permet un bon acompanyament
de l’alumne.

L’Anglès és matèria bàsica que comença a Infantil
amb una hora i mitja setmanal.

La informació de primera mà a la nostra plataforma
Sallenet, on els professors i caps d’estudi pengen
informacions, projectes, lectures, materials
d’ampliació, fotografies...

Els nostres programes d’innovació són la nostra senya
d’identitat.



MOLTES GRÀCIES PER LA 
 VOSTRA  ASSISTÈNCIA

 Tel. 971 37 22 53
alaior@lasallevp.es

www.colegiolasallealaior.es


