
MISSIÓ, VISIÓ I VALORS  
 
 

MISSIÓ   
 
 

A  l’Escola   ajudem  a  formar  persones  lliures,  responsables, 

solidàries i  per tant capaces de respondre a les demandes de la 

societat on viuen. Sóm una institució al servei de la societat, oberta a 

tothom i arrelada al poble, que té cura de l' entorn,  empra les noves 

tecnologies i impulsa la llengua estrangera. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 



VISIÓ    

 
 

Per tal de ser un referent de qualitat educativa ens veiem : 
 
ESCOLA CATALANA, ARRELADA I ACOLLIDORA. 
Promou el sentit de pertinença, el coneixement i l'estimació de la 
pròpia cultura així com   una relació propera i familiar entre les 
persones i un ambient que la fa possible. 

 
OBERTA AMB LA SOCIETAT I LES FAMÍLIES . 
Ofereix un servei d'interès públic, que respon al dret que tota persona 
té a l'educació.  Fomenta la participació de les famílies  en l’escola i 
fora d’ella, com a agents actius del procés educatiu dels seus fills i 
filles. 

 
BUSCA EL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL. 
L'alumne és acompanyat en el seu procés maduratiu, tant a nivell 
motriu com cognitiu i afectiu. Es tracta de potenciar i valorar les 
habilitats de cadascú i buscar la superació en les seves limitacions. 

 
BUSCA LA MILLORA DEL RENDIMENT ACADÈMIC. 
La formació ha de ser el més completa possible, però cal prioritzar 
una bona organització mental: no caps plens, sinó ben estructurats. 
Desenvolupar les competències bàsiques. 

 
BUSCA L'ÚS DE LES TAC PER DESENVOLUPAR LES 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES. 
Implementem els recursos tecnològics per tal d'ajudar a millorar les 
competències. 

 
IMPULSA LA LLEGUA  ESTRANGERA. 
S'inicia l'aprenentatge de la llengua anglesa a partir de P3 i  tant a EI 
com a Primària es treballa en grups reduïts per tal d'afavorir 
l'autonomia, el treball individualitzat i cooperatiu i el tractament de la 
llengua anglesa oral. 

 
PROMOU  L'EDUCACIÓ  EMOCIONAL  I  LES  HABILITATS 
SOCIALS. 
Hi ha una programació d'acció tutorial on es treballen l'educació 
emocional i les habilitats socials. 

 
PROMOU EL TREBALL COOPERATIU. 
Es barreja alumnat de diferents nivells per tal que puguin ajudar-se a 
l'hora de treballar: racons, tallers, projectes... 

 
MOSTRA CONSCIÈNCIA ECOLÒGICA. 
Continuem amb el Projecte d'Escoles Verdes per tal d'anar avançant 
en la cura de l'entorn més proper. 



VALORS    

 
 
 
 
PLURALISME. 

 

Som una escola pública, oberta a tots els ciutadans sense distincions 
de cap mena i al servei de la comunitat. Es manifesta  aconfessional i 
respectuosa  amb  totes  les  confessions  de  l’alumnat,  les  seves 
famílies, mestres i resta de personal del centre. 

 
 
PARTICIPACIÓ/TREBALL EN EQUIP. 

 

Implicació activa de les persones individualment i en grup en el 
desenvolupament de l’organització, col·laborant en l’assoliment dels 
objectius comuns i les millores. 

 
 
 
CONVIVÈNCIA. 

 

Manteniment d'un marc de convivència basat en el respecte als drets 
de tothom i on cadascú assumeix els seus deures. 

 
 
 
INNOVACIÓ. 

 

Es valoren les iniciatives en projectes que donin un valor afegit al 
centre, potenciant l'aprenentatge de les llengües, les noves 
tecnologies i promoure l'interès per la ciència, la salut i el món 
cultural i artístic. 

 
 
 
SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. 

 

L'Escola  incorpora criteris ambientals en la gestió del centre, vol 
millorar ecològicament el centre i l’entorn. 

 
 
INTEGRACIÓ. 

 

L'Escola assumeix les diferències individuals i es compromet a 
promoure  la  integració  dels  nens  amb  dificultats  d'ordre  físic, 
sensorial o psíquic en la mesura que cada grup-classe pugui assumir- 
los. 

 
 
COHESIÓ SOCIAL. 

 

L’Escola assumeix la diversitat per desenvolupar en tot l'alumnat les 
seves capacitats i habilitats, partint de les situacions personals i 
referències socioculturals concretes, així com de la   varietat de 
processos i ritmes d'aprenentatge. 


