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Preliminar 
Aquest document vol ser una mostra de com som com a centre, quines són les línies que mar-
quen el nostre dia a dia i quines eines professionals empram per tal de dur endavant el caràcter 
propi i ideari del nostre centre.

Dades d’interès

SERVEI DE MENJADOR

12:30h a 15h - *Els divendres de 14h-15h

ETAPES  EDUCATIVES

SEGON CICLE DE EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMARIA

HORARIS ESCOLARS

DILLUNS > DIJOUS 9h a 12:30h i de 15h a 17h

DIVENDRES 9h a 14h

SETEMBRE i JUNY 9h a 14h

 SERVEI DE GUARDERIA 

DILLUNS >DIVENDRES: 8h a 9h

SERVEI D’ ACTIVITATS EXTRAESCOLAR 

L’AMIPA és l’encarregada de l’organització d’aquestes activitats.



Context
El nostre centre està situat a la barriada de Pere Garau de Palma (antigament coneguda com  Son 
Sunyeret). Tot gira entorn a la Plaça Pere Garau, on a més del mercat hi trobam tota una sèrie de 
negocis i  comerços nous on la mescla de diverses ètnies hi són presents.

El nivell socio-econòmic dels nuclis familiars és mig-baix.

La llengua dominant en el barri és el castellà.

La diversitat social també es veu reflectida en una gran varietat de creences religioses presents on 
l’església de Sant Pius X n’és el referent catòlic del nostre entorn.

Història del centre
Des de l’any 1924, un grup de tres religioses atenien la clínica Valdés al carrer Antillón de Palma. 
L’ordre de religioses de la Congregació de Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia aviat 
obriren una aula per educació de nines i pàrvuls a part d’un dispensari sanitari.

L’any 1963 crearen l’escola graduada per a nines mentre anys després es va obrir la matrícula per 
ambdós sexes.

A finals del segle XX i principis del XXI es va fer una reforma a tot l’edifici eliminant barreres arqui-
tectòniques i adaptant-lo a la normativa vigent per tal de millorar la qualitat educativa del centre.

Característiques pròpies del centre
• El nostre centre és confessional-catòlic on es promouen els valors cristians.

• Pertany a la Congregació de Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia.

• Al nostre centre s’imparteix el segon cicle d’educació infantil i educació primària. Som un 
centre d’una línia on a un curs específic de primària hi ha dos grups.

• Disposam d’una aula UEECO a primària i una aula ASCE a l’etapa d’educació infantil.

• L’equip de suport, segons dotació anual de la Conselleria d’Educació, està format per una 
jornada i mitja de  P.T, dues mestres de suport, una jornada d’audició i llenguatge i un servei 
extern de psicòleg.

• L’horari del centre d’octubre a maig és: matí de 9:00 a 12:30 h i horabaixa de 15:00 a 17:00 h.      
Els divendres l’horari és de 9:00 a 14:00 h. Al setembre i juny l’horari és continuat de 9 a 14h

• Hi ha servei de guarderia els matins de 8 a 9h.

• Tenim servei de menjador de 12:30 a 15:00 h.  

• Disposam d’AMPA que és la que gestiona i dur a terme les activitats extraescolars tant a migdia 
com al capvespre a part d’aportacions puntuals a diverses jornades i festes del centre.



Tipus d’home i dona que volem formar
• Volem formar i educar persones per a la vida dins d’una societat.

• Transmetre els valors de llibertat, solidaritat, respecte, amistat, amor, esforç i responsabilitat al 
llarg de totes les etapes educatives.

• Fomentar l’esperit cristià dins tota la comunitat educativa: alumnes, famílies, personal docent 
i no docent.

• Procurar la col·laboració i implicació de les famílies com una eina fonamental per tal d’acon-
seguir un desenvolupament integral de l’alumnat.

•  Volem formar persones que siguin:  autònomes, crítiques, reflexives, creatives, compromeses 
amb l’entorn, solidàries, generoses, empàtiques, felices, lliures, responsables, respectuoses, 
tolerants, justes, constructives i que pensin en positiu.

Criteris pedagògics
La comunitat educativa està constituïda per:

• L’entitat titular  Congregació de Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia juntament 
amb la gerència del centre.

• El Consell Escolar, òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa. Permet 
i garanteix la participació responsable de tots els estaments.

• L’Equip directiu, coordinarà el conjunt de l’acció educativa.

• Els professors, són la peça clau per dur endavant el Projecte educatiu. Organitzats per etapes 
i comissions.

• Famílies: Les feim partíceps d’activitats puntuals al llarg de tot el curs. Ens basam en una rela-
ció propera on facilitam l’intercanvi d’informació.

• AMPA: Grup de pares i mares que organitza tallers i activitats extraescolars per tal de comple-
mentar la formació dels alumnes. També participa de manera puntual a les festes i activitats 
organitzades pel centre.

• L’alumnat, són els vertaders protagonistes de tota la comunitat educativa. Procuram un clima 
d’harmonia perquè els infants es sentin integrats i feliços. 

• El personal d’administració i serveis, que també contribueix a la bona marxa de la comunitat 
educativa. 

Perquè hi hagi més eficàcia i bon ambient dins la nostra comunitat educativa, cuidam  especi-
alment les relacions interpersonals entre tots els membres. 



Volem Aconseguir
• Educar als alumnes de manera integral tenint en compte tots els aspectes de la persona: in-

tel·lectualment, socialment, moralment, afectivament i físicament, educant-los per a la vida.

• Tenir en compte les característiques individuals de cada alumne. 

• Seguir una pedagogia activa i dinàmica que fomenti l’esperit de recerca i les ganes d’aprendre.

• Que els coneixements siguin funcionals i parteixin d’allò que saben els alumnes, que siguin 
aprenentatges significatius més que acumulació de continguts. Aprofitant metodologies tra-
dicionals i d’altres més innovadores com: racons, treball per projectes, cooperatiu...

• Transmetre els continguts de fe i cultura propis de la nostra comunitat.

• Formar persones que s’adaptin a noves situacions, donant tècniques perquè aprenguin a “ 
aprendre “

• Desenvolupar l’esperit crític i el respecte a altres postures o opinions.

• Promoure la col·laboració i coordinació en els treballs en grup.

• Vetllar per una bona convivència dins del centre.

• Educar en positiu i transmetre amor a la vida. Transmetent els valors amb l’exemple. 

• Crear un ambient de participació i diàleg entre pares wi mares, alumnes i professors. Afavorir 
un clima d’harmonia i esperit familiar.

• Vetllar sempre per la qualitat educativa i la innovació didàctica.

Projecte Lingüístic
L’objectiu que pretén el Projecte lingüístic és aconseguir que els diferents membres de la Comu-
nitat educativa coneguin, emprin i estimin la nostra llengua (la catalana) i que els alumnes asso-
leixin el domini de les tres llengües (català, castellà i anglès) al final de l’escolarització obligatòria 
tal com prescriu l’article 20 de la llei 3/1986 de normalització lingüística.

Per tal motiu, cercam totes aquelles eines que ajudin a aconseguir aquestes tres vertents: 
CONÈIXER, EMPRAR I ESTIMAR les nostres llengües.

Procuram que hi hagi un equilibri entre les tres llengües. Degut a la realitat del nostre alumnat, 
amb un alt percentatge d’alumnes castellano-parlants, potenciam la llengua catalana a totes les 
àrees menys a castellà, anglès i educació artística (plàstica), la qual s’imparteix en anglès.

• Relació amb l’entorn: hem d’entendre que és necessari dominar els tres idiomes per 
tal de poder comunicar-nos amb les persones que tenim al nostre voltant.

• Relació amb els alumnes: programam la participació a activitats culturals, per tal que 
pugui descobrir i visqui la riquesa del domini de les diferents llengües: català, castellà 
i anglès.

• Relació amb els pares: la nostra eina de comunicació tant a nivell oral com a nivell 
escrit serà el català (tenint en compte la diversitat lingüística de les famílies). 



Criteris de par ticipació
Volem ser una escola oberta al barri i a les famílies. Per això, les famílies participen de forma direc-
ta a  diferents celebracions i activitats (Dia de la Pau, Nadales, sopar de Germanor, Festa de final 
de curs, Grups Interactius, etc).

Valoram les relacions entre alumnes, professorat i famílies intentant crear  camins que  les facilitin.

Propiciam reunions informatives, donam circulars  sempre que sigui necessari per informar d’as-
pectes concrets i/o activitats programades, feim ús de l’agenda, utilitzam les xarxes socials, ela-
boram la nostra revista escolar i el fulletó trimestral  per tenir una comunicació fluida i contínua 
amb les famílies.

Comptam amb l’Associació de Pares i Mares  amb l’objectiu d’organitzar les activitats extra-esco-
lars dels alumnes a més de col·laborar i participar activament de les activitats que es proposen al 
centre sempre que és possible i amb representació de les famílies al Consell Escolar.

Promovem campanyes solidàries per ajudar a diferents ONG’s (Juguetes, menjar, roba, o diners), 
intentant  estar oberts a les necessitats del nostre entorn.

Pastoral
L’Equip de Pastoral facilita la programació i realització dels aspectes de l’acció educativa que es 
relacionen directament amb ensenyaments cristians dels alumnes i del conjunt de la Comunitat 
Educativa essent un model i exemple de tots i cada un del membres de la comunitat educativa.

Anunciam explícitament la vida, el missatge i els valors de Jesús i el de Sant Francesc d’Assís com 
els nostres referents fomentant el sentiment de pertinença a les nostres escoles.

Educam en i per a la llibertat, la justícia i la solidaritat, la convivència i la pau com a valors que 
enriqueixen l’acció educativa i a més a més, són essencials com a valors pròpiament dits en la 
nostra societat.

Acostam als infants d’una manera propera i significativa els moments més assenyalats de la religió 
catòlica.

Llavors, convé dir que totes aquelles persones que entrin al centre (educadors, pares i alumnes) 
es comprometen a acceptar i respectar aquestes línies educatives.



CENTRE SANT FRANCESC D’ASSÍS 
>> SA POBLA
C/ Lluna, 11, 
07420 Sa Pobla
Tel. 971 86 27 03
Fax 971 54 02 28
sfrancescdp@planalfa.es

CENTRE SANT FRANCESC D’ ASSÍS 
>> MURO
C/ Joan Miró, 1, 07440 Muro
Tel. 971 53 75 13
Fax 971 86 06 18
fasism@planalfa.es

CENTRE SANT FRANCESC D’ASSIS 
>> MANACOR
C/ Major, 28, 07500 Manacor
Tel. 971 84 42 80
Fax 971 84 31 08
sfassisman@planalfa.es

CENTRE FRANCESC D’ASSÍS
>> PALMA
C/ Passatge Can Faixina, 1
07005 Palma
Tel. 971 46 94 15
Fax 971 77 41 45
sfasispm@planalfa.es

CENTRE SANT FRANCESC D’ASSÍS 
>> SON SERVERA
C/ Doctor Esteva,8
07550 Son Servera
Tel. 971 56 77 95
Fax 971 56 77 95
dir.sfrancescss@planalfa.es

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS DE 
>> CIUDAD REAL
Ronda del Carme  núm. 56
13003 - Ciudad Real
Tel. 926 221 932 / Fax 926 221 932
sanfranciscodeasis.admon@gmail.com

SANT 
FRANCESC
D’ASSÍS

SANT FRANCESC D’ASSÍS 
>> S’HORTA
C/ Convent, 13
07669 S’Horta
Tel. i Fax: 971 83 71 36

ANTONI COSTA 
>> CALA D’OR
C/ Sant Antoni, s/n
07660 Cala D’Or
Tel. 971 65 71 47

ESCOLETES D’INFANTS

COL·LEGIS
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Pròxims 
i 

Familiars

Oberts
i

participatius

Solidaris

Compromesos

    VOLEM
OFERIR
una educació integral 
de la persona en totes
les seves dimensions.

PROMOURE
en els alumnes una actitud 
compromesa, responsable 
i solidària amb el món d’avui.

PROPOSAR
una visió cristiana de la
 persona i de la societat,
 des del diàleg amb altres
 creences i opcions.

FOMENTAR
la senzillesa i l’austeritat
davant del consumisme.

CONSTRUIR
una societat més solidària 
amb qui pateix la pobresa, 
la injustícia i l’explotació.

GUIAR
una experiència personal
d’aprenentatge, fomentant
actituds que desenvolupin
les pròpies potencialitats
 dels alumnes.

SER
centres amb una 
identitat clara,
accessible a tots.

PROMOURE
una metodologia activa 
i innovadora que potenciï 
les capacitats dels alumnes.

DESENVOLUPAR
una pedagogia que 
aposti per la innovació,
les noves tecnologies i
el plurilingüisme.

GENERAR
un fort sentit de 
pertinença i identificació
     de tota la comunitat 
       educativa amb el 
    Projecte Educatiu 
q      ue oferim.

FORMAR
persones 
compromeses amb 
la societat fomentant 
la cultura ecològica
i el respecte per 
la natura.

 AFAVORIR
la convivència en
un clima d’amistat 
i d'acceptació de la 
multiculturalitat
i la diversitat 
social i religiosa.

AS
PI

RAM A:

      PER TOT AIXÒ FOMENTAM:
L’APRENENTATGE COOPERATIU

on els alumnes siguin capaços d’actuar 
i treballar en equip.

            L'ATENCIÓ
personalizada

 La FRATERNITAT  
entre tots els sectors de
la comunitat educativa.

            El COMPROMÍS
amb la justícia i l’entorn 
social i cultural.

La RESPONSABILITAT 
de tots els membres de la comunitat 
educativa en la professionalitat 
del treball diari.

 L'AUSTERITAT  
enfront del consumisme desmesurat.

La SOLIDARITAT 
com a sensibilitat i compromís amb les persones 
que ens envolten.

La IMPLICACIÓ 
dels alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge.

 La LLIBERTAT  
d’expressió i d'iniciativa.

           L'EVANGELI 
de Jesús com a horitzó i referència vital.

CENTRES 
EDUCATIUS 
SANT FRANCESC
D’ASSÍS - CSFA

El RESPECTE
a la vida, a les persones i a la naturalesa.

POSSIBILITAR
des d’una identitat clara,
una educació oberta 
per a totes les famílies.

sfassis.org


