


PDB

> Programa d’estimulació 
primerenca: pdb i bits d’ 

intel·ligència.

PROJECTES

PEAFS

> Centre reconegut per 
la Conselleria impulsor 

de l’activitat física, patis i 
hàbits saludables.

PIPE
Pla Plurilingüe

> Viatges d’immersió 
lingüística

> Batxiller  Dual

> Centre preparador 
i examinador Trinity i 

Cambridge

> Complementary Hour
> Auxiliar de conversa 

nadiu.

TERTÚLIES
 LITERÀRIES

EDUCACIÓ EN LA 
INTERIORITAT

INTEL·LIGÈNCIES 
MÚLTIPLES

PLA FOMENT LECTOR CLUB DELS VALENTS SUPERHEROIS

> Projecte d’hàbits 
d’autonomia 

família-escola.

> Fomenta el diàleg entre 
companys per a resoldre 

els conflictes.



COM SÓN ELS 
ALUMNES SALESIANS

COMPETENTS EN 4 IDIOMES
> Comunicació eficaç en quatre idiomes 
(domini en la comprensió oral i escrita 
del castellà, anglès, valencià i francès). 

Practiquen l’expressió oral en públic 
per aconseguir ser educats, cortesos i 

respectuosos amb la diversitat. 
(CCLI, CSC, CEC).

TREBALLEM EN COOPERATIU
> Són cooperatius, col·laboratius i amb un 

alt sentit de pertinència que els permet 
treballar en equip i adaptar-se a les 
necessitats actuals de col·laboració 

empresarial. (CSC, CEC).

INNOVADORS I EMPRENEDORS
> Aprenen autònomament, són disciplinats, 
ordenats, puntuals, treballadors amb sentit 

de l’esforç i constància per garantir l’èxit. 
Açò fa que siguen concients dels talents, 

generant motivació per assolir els objectius. 
(CAA, SIEE).

PENSAMENT CRÍTIC
> Aprenen a argumentar de forma coherent, 

aprenen a prendre decisions i resoldre 
problemes i conflictes per tal de ser 

tolerants, bons pensadors i desenvolupar el 
pensament crític. (CCLI, CAA, CSC).

CREATIUS I TECNOLÒGICS
> Tenen pensament creatiu, generant 

idees noves. Dominen les TIC per fer un ús 
adequat en el treball de l’aula, així com en la 

vida. (CD, CAA ,SIEE).

EMOCIONALMENT 
INTEL·LECTUALS

> Aprenen mitjançant l’educació en la 
interioritat el control de la frustració, 
l’apertura mental, l’autocontrol... amb 

la finalitat de ser empàtics i intel·ligents 
emocionalment, assertius, responsables 
dels seus actes, positius i amb sentit de 

l’humor. (CSC).

ACTIUS I SALUDABLES
> Coneixen la importància dels hàbits 
saludables i d’oci per a la salut (Hàbits 
d’higiene, alimentació adequada i vida 

saludable). (CMCT, SIEE, CSC)

INICIATIVA I AUTONOMIA
> Interpreten la informació i investiguen 
fent ús del mètode científic, treballen el 
raonament lògic, llenguatge simbòlic, el 
càlcul mental, la resolució de problemes 

mitjançant el joc i posant en pràctica en la 
vida quotidiana. (CCLI, CD, CMCT, CAA).



El nostre “somni”és:
“Com a casa t’acolliré amb alegria.
Com a amic t’acompanyaré amb empatia.
I en el futur creixeràs, creuràs en tu mateix. 
I volaràs per tu mateix”
 
“Com a casa t’acolliré amb alegria”
Ambient familiar.
Presència de la Comunitat de Salesianes.
Claustre de professors implicat.
Activitats amb les famílies.
Festivitats.
AMPA activa.
Portes Obertes.

“Com a amic t’acompanyaré amb 
empatia”
Actualització del Carisma
Actualització dels patis i presència.
Evangelitzar educant.

“I en el futur creixeràs”       
Aprenentatge cooperatiu.
Apadrinament lector.
Tertúlies dialògiques.
Treball per projectes.
Intel·ligències múltiples.
Treball per competències.

“Creuràs en tu mateix”
Coneixement d’un mateix.
Projecte interioritat.
Educació emocional.
Valors.
ApS.  

“I volaràs per tu mateix”
Model d’alumne que volem:
Autònom
Creatiu
Emprenedor
Competent

“Bons cristians i honrats ciutadans”: oberts a 
la transcendència i solidaris.

Telèfon: 961 70 29 51
www.salesianessueca.com

email: administraciosueca@salesianas.org


