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Projecte Educatiu del Centre
 
La Comunitat educativa de l’Escola

 

* CATALANA - Una escola que integri la cultura catalana, la cultura popular, 

coneixedora de la seva història i dels seus fets.

 * DEMOCRÀTICA –

membres de la Comunitat Educativa, pe

propis d’una societat democràtica. 

* PARTICIPATIVA –

de les seves tradicions. Participativa en les expressions populars del poble

 * INTEGRADORA –

desenvolupar totes les capacitats personals i a respectar les dels altres, fomentant 

l’autoestima.  Predomina l’aspecte formatiu de la persona per sobre l’informatiu. S’est

potencia el desenvolupament integral. 

* SOLIDÀRIA – L’ escola es defineix com a solidària adherint

es promoguin per tal de fomentar l’esperit cooperatiu i de justícia social

educativa.  

* ECOLÒGICA- Es poten

envers la natura. Es participa i organitzen activitats, jornades i campanyes que p

l’educació ambiental.  

* DE QUALITAT : Una escola moderna i oberta a tot tipus d’innovacions (educat

tecnològiques, de formació,..) d’acord amb l’exigència de la societat actual

 

  

Projecte Lingüístic

Potenciem l’aprenentatge de la llengua del país com a eina d’integració i entenem 

l’aprenentatge d’altres llengües com una manera d’obrir

d’aprenentatge és el català i el seu tractament i el de les diferents llengües està definit en el 

nostre projecte lingüístic. Totes les àrees excepte la llengua castellana i l’estrangera es faran 

en català. El català serà la llengua d’actuació docent i administrativa del centre. La 

castellana s’introdueix a cicle inicial i i l

Infantil. 

 L’escola prendrà mesures específiques per tal que els alumnes nouvinguts (alumnes 

incorporats al sistema educatiu de Catalunya en els darrers 24 

acollits i el més ràpidament possible adquireixin autonomia personal dins l’àmbit escolar i social 

i segueixin amb normalitat el currículum

                                                 
Ensenyament 

                                         

rojecte Educatiu del Centre 

Escola La Canonja es defineix com a ESCOLA : 

Una escola que integri la cultura catalana, la cultura popular, 

coneixedora de la seva història i dels seus fets. 

– L’escola potenciarà el diàleg , el consens i el debat entre tots els 

membres de la Comunitat Educativa, per tal d’estimular a l’alumnat els valors individuals i els 

propis d’una societat democràtica.  

– Una escola integrada a l’entorn , coneixedora de la seva realitat , 

de les seves tradicions. Participativa en les expressions populars del poble.

– A la nostra escola es treballen les aptituds de cadascú, s’ajuda a 

desenvolupar totes les capacitats personals i a respectar les dels altres, fomentant 

Predomina l’aspecte formatiu de la persona per sobre l’informatiu. S’est

potencia el desenvolupament integral.  

L’ escola es defineix com a solidària adherint-se a les campanyes que 

es promoguin per tal de fomentar l’esperit cooperatiu i de justícia social

Es potencia el respecte per l’entorn natural i es fomenta l’esperit cívic 

envers la natura. Es participa i organitzen activitats, jornades i campanyes que p

: Una escola moderna i oberta a tot tipus d’innovacions (educat

tecnològiques, de formació,..) d’acord amb l’exigència de la societat actual 

stic:  

Potenciem l’aprenentatge de la llengua del país com a eina d’integració i entenem 

l’aprenentatge d’altres llengües com una manera d’obrir-nos al món. La llengua vehicular i 

i el seu tractament i el de les diferents llengües està definit en el 

nostre projecte lingüístic. Totes les àrees excepte la llengua castellana i l’estrangera es faran 

en català. El català serà la llengua d’actuació docent i administrativa del centre. La 

castellana s’introdueix a cicle inicial i i la llengua anglesa a pàrvuls de 3 

L’escola prendrà mesures específiques per tal que els alumnes nouvinguts (alumnes 

incorporats al sistema educatiu de Catalunya en els darrers 24 mesos), puguin sentir

acollits i el més ràpidament possible adquireixin autonomia personal dins l’àmbit escolar i social 

i segueixin amb normalitat el currículum. 

COLA :  

Una escola que integri la cultura catalana, la cultura popular, 

L’escola potenciarà el diàleg , el consens i el debat entre tots els 

r tal d’estimular a l’alumnat els valors individuals i els 

Una escola integrada a l’entorn , coneixedora de la seva realitat , 

. 

A la nostra escola es treballen les aptituds de cadascú, s’ajuda a 

desenvolupar totes les capacitats personals i a respectar les dels altres, fomentant 

Predomina l’aspecte formatiu de la persona per sobre l’informatiu. S’estimula i 

se a les campanyes que 

es promoguin per tal de fomentar l’esperit cooperatiu i de justícia social entre la comunitat 

cia el respecte per l’entorn natural i es fomenta l’esperit cívic 

envers la natura. Es participa i organitzen activitats, jornades i campanyes que potenciïn 

: Una escola moderna i oberta a tot tipus d’innovacions (educatives, 

 

 

Potenciem l’aprenentatge de la llengua del país com a eina d’integració i entenem 

nos al món. La llengua vehicular i 

i el seu tractament i el de les diferents llengües està definit en el 

nostre projecte lingüístic. Totes les àrees excepte la llengua castellana i l’estrangera es faran 

en català. El català serà la llengua d’actuació docent i administrativa del centre. La llengua 

a llengua anglesa a pàrvuls de 3 anys d’Educació 

L’escola prendrà mesures específiques per tal que els alumnes nouvinguts (alumnes 

mesos), puguin sentir-se 

acollits i el més ràpidament possible adquireixin autonomia personal dins l’àmbit escolar i social 


