ESCOLA SANT RAFAEL

Vine a la meva escola!
Es una bona idea!!!

QUI SOM
L’ Escola Sant Rafael som una escola concertada per la Generalitat de Catalunya,
fundada al 1965, que amb més de 50 anys
d’experiència com a docents ens hem sabut adaptar a les noves corrents educatives
posant-les al servei de les famílies i
l’alumnat.

educatiu. Apostem per la qualitat de
l’ensenyament, una sòlida formació des de
l’àmbit de la llibertat i el respecte, l’aprenentatge plurilingüe, la incorporació de les
noves tecnologies, la diversitat, l’atenció
individualitzada, la sostenibilitat i l'educació intercultural.

Som una petita gran escola. Aquí trobaràs
mestres compromesos amb la seva tasca,
famílies il·lusionades i tot un conjunt
d’activitats i vivències que fan d’aquest
petit espai un gran projecte comú de família i escola.

Potenciem les capacitats de cada alumne i
afavorim el seu desenvolupament integral,
amb el propòsit de formar persones que
esdevinguin ciutadans emprenedors, compromesos, responsables, solidaris amb
l’entorn i competents a nivell global.

Ens definim com una escola familiar, acollidora, oberta i propera a tothom que posa
a l’alumne com a centre del nostre projecte

OFERTA EDUCATIVA
Les etapes educatives de la nostra escola es divideixen en:

 Segon Cicle d’Educació Infantil: etapa adreçada a alumnes de 3 a 6 anys.
 Educació Primària: etapa adreçada a alumnes de 6 a 12 anys.

ELS NOSTRES PUNTS FORTS

TRACTE FAMILIAR
Ser una escola d’una sola línia ens permet tenir un tracte directe
amb les famílies de l’alumnat a través d’una comunicació contínua i bidireccional. Regularment organitzem activitats dirigides als familiars per
tal de fer-los partícips del procés d’aprenentatge a l’escola.

ESCOLA INCLUSIVA
Som una escola acollidora on la diversitat es considera un fet valuós
que contribueix a enriquir al grup i a afavorir la cohesió social. Amb
l’atenció individualitzada es busca l'equitat i l’excel·lència de cada alumne facilitant que pugui créixer al ritme de les seves necessitats.

APRENENTATGE INTERDISCIPLINAR
Apostem per un aprenentatge on s’inclouen projectes amb els que
s’analitza una temàtica des de les múltiples perspectives que engloben les diferents àrees. Els alumnes obtenen una visió molt més complerta i enriquidora, alhora que fomentem el treball cooperatiu a l’aula.

APRENENTATGE ACTIU
L’aprenentatge significatiu, a través de l’observació, la manipulació i el
raonament lògic, és la millor manera d’assolir i interioritzar continguts.
El nostre sistema d’avaluació NO prioritza el resultat final, sinó que
valora el procés global, fixant-se en les eines i capacitats adquirides.

TRACTE
TRACTE
FAMILIAR
FAMILIAR
L’atenció als alumnes i famílies és un dels eixos fonamentals del nostre sistema pedagògic. A l’Escola Sant
Rafael treballem per a aconseguir una comunicació
àgil, permanent, directa i bidireccional amb els familiars mitjançant diverses eines i canals de comunicació,
com:
 Reunions a principi i final de curs.
 Tutories i entrevistes personalitzades.
 Plataforma Educamos-Teams.
 Publicacions periòdiques a les Xarxes Socials
(Facebook, Instagram i Youtube).
 Pàgina web i blog de l’escola.
Som una escola oberta a les famílies, a les quals volem
implicar en el desenvolupament i progrés dels nens i
nenes. Per aquest motiu, organitzem periòdicament
activitats dirigides als familiars amb l’objectiu de crear
vincles i reforçar el sentiment de pertinença a l’escola.

APRENENTATGE
INTERDISCIPLINAR

A l’Escola Sant Rafael apostem pel treball interdisciplinar amb la inclusió de projectes al nostre Pla
Educatiu.
Es tracta d’un canvi metodològic amb el que es
treballa una temàtica englobant les diferents
àrees, cada una de les quals aporta a l’alumne una
visió des de diferent perspectiva. Això li permet
obtenir una panoràmica general molt més enriquidora i complerta dels aprenentatges, facilitant-li
l’assimilació de continguts.
A més a més, és una manera de potenciar la motivació, l’autonomia i la competència d’aprendre a
aprendre, alhora que es fomenta el treball cooperatiu i augmenta el nivell de rendiment i productivitat de l’alumnat.

ESCOLA
INCLUSIVA
A l’Escola Sant Rafael promovem l’atenció educativa
per a tots els alumnes, buscant l’equitat i valorant la
diversitat. El nostre objectiu és oferir una escolarització en condicions d’igualtat per a tots els nens i nenes, alhora que creem un bon ambient de convivència escolar i fomentem la cohesió social.
L’atenció individualitzada dona resposta educativa a
tot l’alumnat, identificant el talent i les dificultats individuals. És un treball que pretén treure el millor de
cada alumne, facilitant que pugui créixer al ritme de
les seves necessitats. Oferim:
 Hores d’atenció a la diversitat per a reforçar o
ampliar competències treballades a l’aula.
 Plans individualitzats elaborats en casos de nouvinguts o d’alumnes amb NEE.
 Seguiment Psicopedagògic per a detectar dificultats d’aprenentatge o possibilitats d’estimulació.

APRENENTATGE

ACTIU
La millor manera d’adquirir i interioritzar coneixements
és oferint aprenentatges que siguin significatius.
A l’ Escola Sant Rafael potenciem aquest sistema deixant que els alumnes observin, manipulin, experimentin i raonin, amb el propòsit que esdevinguin els protagonistes principals del procés d’aprenentatge. El rol
del mestre canvia, acompanyant i orientant l’alumnat,
aconseguint així aules més actives i participatives on
els alumnes resolen problemes de forma col·laborativa
i treballen autònomament.
Amb l’avaluació per competències no s’avaluen només
els continguts apresos, sinó que es valora l’esforç i les
capacitats de cada alumne. Així, es té en compte el
punt de partida de cadascú i es prioritza el procés total, considerant les eines i habilitats adquirides, i fent
una valoració global de l’alumnat.

ACTIVITATS A L’ESCOLA
Les Activitats que duem a terme a l’Escola Sant Rafael
estan dissenyades per complementar i enriquir el nostre
Pla Educatiu, i permeten treballar continguts propis de
l'aula d'una manera molt més lúdica, interrelacionada i
significativa.
D’aquesta manera, afavorim que els nostres alumnes visquin situacions i contextos educatius que fomentin el seu
creixement personal i que descobreixin l'entorn a partir
de l'observació directa, la manipulació i les vivències.

Conscients que el domini de l’anglès és de vital importància
en la nostra societat, forma part del nostre Pla Educatiu des
de P3 i l’incloem com a llengua vehicular en l’ensenyament
d’algunes matèries i activitats, com per exemple en
Arts&Crafts.
També creiem que l’adquisició de les competències digitals
és fonamental. Disposem d’una aula mòbil amb ordinadors
portàtils que ens permet integrar l’ús de les noves tecnologies en les diferents àrees i activitats.
Amb els Projectes de Llarga Durada aconseguim que els
alumnes adquireixin competències i desenvolupin habilitats
de forma transversal. Són projectes que es mantenen
durant tot l’any escolar i que els alumnes poden anar variant
trimestralment, escollint aquella temàtica que més els
motivi o els hi desperti més interès.

Les Sortides permeten que els nostres alumnes
coneguin l'entorn més proper i puguin viure diferents aprenentatges que dins del recinte escolar
no són possibles de portar a terme. Realitzem sortides culturals, a la natura i per conèixer el barri.
Les Convivències (de P3 a 5è) i el Viatge Final
d’Etapa (6è) tenen una finalitat lúdica, alhora que
promouen l’autonomia dels nens i creen lligams
entre els companys i l’equip docent.

A l’Escola Sant Rafael creiem que les Festes i tradicions populars són una
font de recursos inesgotable per a fomentar valors i treballar continguts educatius. A més a més, serveixen com a element motivador per als nostres
alumnes i com a nexe d’unió amb les famílies, a les quals convidem a unir-se
per ser partícips de les diferents celebracions. Les Festes escolars que celebrem són:





Festa de la Castanyada
Festival de Nadal
Rua de Carnestoltes
Diada de Sant Jordi






Jocs Florals, amb concurs literari
Concurs anual de Talents
Jornades Esportives
Graduació de Final d’Etapa P5 i 6è

INSTAL·LACIONS I SERVEIS
1
2

3

4

5

6
1. AULA PDI

4. PATI EXTERIOR

2. BIBLIOTECA

5. GIMNÀS EXTERN

3. AULA POLIVALENT

6. PISCINA COBERTA EXTERNA

MENJADOR I CUINA PRÒPIA
A l’escola disposem de servei de menjador amb cuina pròpia,
oferint menús equilibrats i saludables, els quals poden ser
adaptats a qualsevol intolerància o creença religiosa. Aprofitem
per a potenciar els hàbits d’higiene i de comportament a taula.

ACOLLIDA MATINAL
Un servei d’atenció als alumnes, a partir de les 8h del matí,
concebut per a donar resposta a les necessitats d’aquelles
famílies que no poden adaptar-se a l’horari lectiu establert,
ja sigui de forma permanent o de manera esporàdica.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC
Davant alguna alerta relacionada amb l’aprenentatge o
l’evolució emocional de l’alumne, a l’escola disposem
d’un servei d’assessorament psicopedagògic que avaluarà
possibles intervencions i oferirà estratègies de millora.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
L’AFA de l’escola ofereix activitats extraescolars que complementen d’una manera lúdica el projecte d’educació integral dels alumnes, aprofundint en el desenvolupament i millora de les seves habilitats motrius, sensorials i creatives.

L’ESCOLA AL BARRI

Busquem educar persones que
s’acabin convertint en ciutadans
implicats amb els problemes del
nostre entorn i del món, que treballin per la justícia i en l’atenció als
més necessitats. Per aquest motiu,
col·laborem amb:
 La Campanya de recollida
d’aliments
 ONG’s i protectores d’animals
Conscients que “Fent Escola, fem barri” i amb
l’objectiu de reforçar i promoure l’acció
col·lectiva i la participació del nostre veïnat,
formem part de la Coordinadora Vern
(Coordinadora d’Entitats de la Verneda) participant en les següents activitats:
 Organització de les Festes





del Barri
Ball de les Escoles
PrimaVERN
Cantada de Nadales a la
Residència d’avis del barri
Cavalcada de Reis

També participem en les campanyes promogudes per la Generalitat de Catalunya
que ajuden a fomentar conductes i hàbits
saludables. Les més destacades són:
 Pla de Foment de la Lectura
 Campanya de Salut Bucodental
 Campanya de Mobilitat i Segu-

retat Vial

Som
tot això
i ...

... molt
més!!!

ESCOLA SANT RAFAEL
Carrer Menorca, 80-82
08020 Barcelona

93 313 92 92
www.escolasantrafael.cat

@escola_sant_rafael

info@escolasantrafael.cat
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