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1. Introducció
Aquest és el nostre Projecte Educatiu. És el resultat de la reflexió, debat i consens de tot l’equip
de mestres del centre. El PEC mostra qui som, el que creiem i on volem arribar tenint en compte
la realitat sociocultural de la nostra comunitat educativa.

2. Entorn socioeconòmic
Les nostres famílies són, com no podia ser d’altra manera, el reflex dels canvis socials en la nostra
societat. Les principals característiques que presenten són:
Diferents estructures familiars
• Família tradicional, monoparental, pare i mare separats, segones relacions de parella, etc.
Des de l’escola s’ha de tractar amb normalitat. S’ha de potenciar el respecte, l’acceptació,
l’adaptació, etc. S’ha de veure com una oportunitat d’enriquiment per part de tots i totes:
alumnes, famílies, mestres...
Els nivells econòmics
El nivell econòmic, en general, ha canviat en els darrers anys per diversos motius:
•

La crisi econòmica del país ha afectat a la gran majoria de les nostres famílies.

•

L’augment de famílies d’origen magrebí, amb un nivell econòmic baix i amb major nombre
de fills i filles.

Les desigualtats econòmiques fan que no tots els alumnes tenguin les mateixes oportunitats fora
de l’escola: suport de logopedes, sortides culturals, activitats extra-escolars, suport extern, etc.
Des de l’escola ens proposam, a través de la creativitat i la imaginació, el reciclatge de material
i l’adaptació dels recursos disponibles, cercar alternatives per transmetre coneixements que no
necessitin despeses econòmiques. Així, afavorirem, dins les nostres possibilitats, que els alumnes
tenguin les mateixes oportunitats dins l’escola.
El nivell cultural
Ens trobam amb un nivell cultural divers ja que formam part d’una societat on hi conviuen famílies
d’altres cultures i religions, fet que ens permet enriquir-nos mútuament.
Els nostres alumnes provenen de famílies amb un nivell d’estudis mig baix, llevat d’algunes excepcions que tenen estudis superiors.
La religió
L’ensenyament de la religió s’ha vist afectat ja que no només hi ha diversitat de creences religioses: catòlica i musulmana, sinó que, també, hi ha famílies no creients i laiques. Tot això fa que
ens trobem, cada vegada més, amb famílies que prefereixen una educació separada de la religió.
Les conseqüències d’aquest fet es poden aprofitar per tal d’obtenir una experiència positiva que
ens enriqueixi a tots i totes:
•

La riquesa de les diferències, el viure i experimentar dins l’escola la realitat social que ens
envolta i l’oportunitat de conèixer diferents cultures, religions i diferents maneres de viure i
pensar ens donaran l’oportunitat d’ensenyar amb l’exemple, i de manera pràctica, als nostres nins i nines, els valors que els volem transmetre.

•

La necessitat de canvi, d’adaptació a situacions noves i d’acceptació dels altres i la tolerància també ens donen l’oportunitat d’enriquir-nos els uns dels altres. Hem de ser conscients
que tots som diferents i únics en el món.
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Altres aspectes
Hem de tenir present altres aspectes importants:
•

Moltes de les famílies deleguen a l’escola part de les seves obligacions.

•

El fet de treballar moltes hores fora de casa fa que els padrins i padrines siguin els responsables dels infants. A vegades, els pares i mares els intenten compensar amb coses
materials.

Volem afavorir que tot l’alumnat tengui, dins l’escola, les mateixes oportunitats, per a què els seus
resultats acadèmics i personals, aconseguits en acabar les etapes d’infantil i primària, siguin el
més semblants. En tot cas, que les diferències que es donin siguin per les seves capacitats i esforç
individuals. Famílies, escola i societat hem d’anar junts davant aquesta realitat.
Ens ajudarà l’apropament, el voler saber l’un de l’altre, el compartir el que nosaltres pensam sense
rebutjar les creences alienes, el valorar l’oportunitat d’aprendre junts, etc. Hem de tenir un objectiu comú: aconseguir entre tots i totes un món millor per als nostres nins i nines. Ells i elles s’ho
mereixen.

3. Context
El Col·legi, Sant Francesc d’Assís està situat a Muro, un poble d’aproximadament 7000 habitants,
que es troba al centre-nord de l’illa, en el pla de Mallorca. Aquest fet influencia el caràcter, els
costums, l’economia, el treball, etc., dels seus habitants.
La majoria de la població activa del municipi es dedica al sector terciari (turisme i activitats relacionades amb aquest sector) i una petita part de la població desenvolupa activitats agrícoles.
Les hores de dedicació dels pares als seus fills disminueix degut al seu treball a principi i a final
de curs, essent els padrins els que assumeixen part de les funcions familiars. Aquest model no
es dóna tant entre les famílies magrebines ja que la majoria de dones no treballen fora de casa.
Podem observar, també, que la natalitat és més alta a les famílies d’origen magrebí que a les que
provenen del mateix municipi.
La majoria de famílies de Muro tenen estudis primaris, encara que podem trobar ja un nombre
significatiu de pares i mares que tenen estudis secundaris i alguns amb estudis universitaris. És
una gent oberta, arrelada al poble i a les seves tradicions. El fet de ser un poble no massa gran fa
que les relacions entre els seus habitants sigui més propera i que aquests s’impliquin en els actes
que s’organitzen i a les diferents associacions que hi ha.
El municipi gaudeix d’unes instal·lacions esportives, d’oci, recreatives i culturals adequades a les
seves necessitats. Quant a l’oferta educativa, podem destacar els següents centres:
- Educació Infantil: Dues escoletes d’infants (una municipal i una privada), dos centres
d’Educació Infantil (un públic i un concertat).
- Educació Primària: Un centre públic i un concertat.
- ESO, Batxillerat i Mòduls Professionals: Un centre públic.
- Escola d’Adults: Subvencionada i organitzada per l’Ajuntament.
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4. Història del centre
Creiem que és necessari conèixer la història del nostre centre per saber d’on venim i tenir clar cap
on hem d’anar.
El CC Sant Francesc d’Assís de Muro, a l’any 2007 va celebrar els seus 150 anys d’història.
Segons conten les cròniques, el 31 de maig del 1857 es fundà la casa-convent de Muro. Durant
uns anys les germanes franciscanes visqueren en les dependències de l’ex-convent de Mínims de
Sant Francesc de Paula, que molt amablement els facilità l’Ajuntament d’aquell temps, ja que no
fou fins el 1878 que es va beneir l’actual casa conventual situada al carrer Antoni Maura, 3.
La dependència que els frares havien emprat per a l’arxiu fou utilitzada per a la sala de classe.
Aquest fou el punt de partida de la nostra escola. Una escola amb una trajectòria un tant especial,
degut als diferents esdeveniments que han anat succeint al llarg dels anys.
L’escola de Ca Ses Monges va funcionar normalment com a escola de “parvulari”, on nins i nines
rebien una mateixa formació. Passats els primers anys d’escola, les nines podien seguir alguns
cursos més, però els nins havien de canviar de centre per anar a alguna de les escoles unitàries
masculines d’ensenyament primari.
Per tal d’adaptar-se a la nova “Ley General de Educación”, al 1972, les diferents escoles unitàries
de Muro (La Inmaculada Concepción, San Juan Bautista, Centro Parroquial, Virgen Niña i Santa
Cecília), juntament amb Ca Ses Monges, el 18 de setembre de 1972 s’unificaren formant un nou
centre, de titularitat parroquial que es va anomenar “Centro de EGB Parroquial ” i més endavant
“Colegio de EGB Parroquial San Francisco de Asís”. Aquesta escola tenia vuit unitats d’EGB i estava
ubicada en les dependències de l’actual casa convent. El centre estava dirigit per una religiosa i hi
treballaven algunes monges i els mestres titulars dels respectius unitaris. El parvulari de les religioses seguia funcionant i es compartien els espais disponibles.
Per mor de la manca d’espai i per a donar una educació de major qualitat, l’escola decidí negociar
amb l’Ajuntament de Muro per a què els cedís les dependències del claustre de l’ex-convent de
Mínims que s’acabava de reformar i adaptar per a l’ús escolar. Fruit d’aquestes negociacions al 31
de gener de 1973 l’Ajuntament de Muro cedí a la “Agrupación de Enseñanza General Básica de
Muro” l’ús de l’edifici, que començà a utilitzar a principi del curs 1975-76. Curiosament l’escola
tornava a ocupar les dependències que 118 anys enrere havien emprat les primeres germanes per
atendre les necessitats d’escolarització de Muro.
L’11 de maig de 1982, el Bisbat de Mallorca cedí la titularitat a les Franciscanes i l’escola seguí
funcionant en realitat com a dos centres diferents. Per una banda, en el claustre de l’ex-convent
de Mínims es feia l’EGB, que més tard es transformà només en Educació Primària, ja que no es
pogué impartir l’ESO degut a que les negociacions amb l’Ajuntament no varen donar els fruits
esperats; i per una altra l’Educació Infantil i l’escola de bressol que seguien i segueixen ubicades
en la casa convent.
Després de la concertació de tots els ensenyaments es decidí unificar administrativament els dos
centres, encara que estiguem en edificis separats, en un sol centre i normalitzar el nom, que a
partir del 21 de desembre de 1999 passa a denominar-se oficialment “Sant Francesc d’Assís”.
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5. Característiques pròpies del centre
El centre imparteix l’Educació Infantil i l’Educació Primària a dos edificis diferents.
EDUCACIÓ INFANTIL
L’edifici d’Educació Infantil és propietat de la Congregació de les Germanes Franciscanes Filles de
la Misericòrdia i es troba situat en el centre de Muro, carrer Antoni Maura, núm. 3.
Disposa de dues plantes organitzades de la següent manera:
• Planta baixa: una aula de segon, una aula de tercer, la qual també s’utilitza com a menjador
escolar, una aula de quart i un pati descobert amb una zona de jocs, un arener i un hort
ecològic.
• Primera planta: una aula de cinquè, una aula de sisè, una sala on es treballa psicomotricitat i
art, i una sala que s’utilitza com a biblioteca i com a aula de llum i ombres.
A les dues plantes hi ha banys, tant exteriors com interiors.

AULA DE PSICOMOTRICITAT

AULA D’INFANTIL

PATI

EDUCACIÓ PRIMARIA
L’edifici d’Educació Primària és un edifici històric de propietat municipal, integrat dins el nucli urbà
de Muro, que té unes característiques arquitectòniques peculiars ja que es tracta d’un ex-convent
de Mínims on hi destaca el claustre de 1743. Està situat al carrer Joan Miró, núm. 1.
En general, l’edifici es troba en bon estat, tot i que anualment es van fent millores per tal de conservar les instal·lacions. Disposa de tres plantes estructurades de la següent manera:
• Planta baixa: aules de primer i segon, el menjador, un pati i banys.
• Primera planta: aules de tercer, quart, cinquè i sisè, aula multifuncional, despatx del director,
una sala de mestres, una sala de reunions, biblioteca, aula d’informàtica, aula de noves tecnologies, secretaria i banys.
• Segona planta: aula de dibuix i manualitats, aula de l’AMPA, aula de recolzament, despatx del
psicòleg i patis, un d’ells amb una zona coberta.
La ubicació cèntrica dels dos edificis facilita el desplaçament de l’alumnat i del professorat als
diferents llocs d’interès del poble (biblioteca, ajuntament, places, església, parc infantil, poliesportiu…).
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La nostra escola es caracteritza per ser:
• Oberta: som conscients de la quantitat de factors socials que influeixen en l’educació de
l’infant, per això ens mostram com una escola oberta a la societat, al canvi i pretenem el
contacte continu de l’alumnat amb el món que l’envolta.
• Democràtica: es pretén la participació activa de tota la comunitat educativa (pares, professors, alumnes i personal no docent) en la presa de decisions.
• Solidària: la solidaritat és un dels principals valors de la nostra escola. Es pretén el compromís dels infants amb els més desfavorits, per això participam en campanyes solidàries fent
conscient a l’alumnat de la realitat social.
• Integradora: assumim la diversitat d’alumnat i s’intenta donar una resposta educativa apropiada, oferint una atenció individualitzada en funció de les necessitats de tots els nostres
alumnes.
• Confessional: som una escola cristiana encaminada a una educació emocional i de valors.
• Arrelada a la nostra cultura: es valoraran i potenciaran trets propis de la nostra cultura, participant de les nostres festes i tradicions.
• Compromesa amb la natura: inculcam la sensibilitat pels temes relacionats amb la valoració
i conservació de la naturalesa, potenciant totes aquelles actituds i comportaments que contribueixen a la sensibilització pels temes mediambientals.
• Innovadora: es fa ús de noves metodologies (tallers, projectes, experimentació, aprenentatge cooperatiu…), així com també de les TICS (pissarra digital, ordinadors...) facilitant, per
tant, l’aprenentatge integral dels nostres alumnes. Som una escola amb recursos, totalment
aplicables.

6. Tipus de persones que volem formar
Volem educar els nostres alumnes donant especial importància a l’educació en valors, formant-los
com a persones que es puguin definir de la següent manera:
• Solidàries: Prenent consciència de les dificultats que poden tenir altres persones i actuar en
conseqüència, valorant i compartint el que tenen.
• Respectuoses: Aprendre a conviure en la diversitat acceptant i respectant les característiques
que ens fan a tots diferents com a persones (religió, cultura, ètnia, etc).
• Autònomes: Els nins i nines hauran d’aprendre a tenir iniciativa, pensar per ells mateixos i
prendre les seves pròpies decisions.
• Creatives: Duent a terme activitats de lliure experimentació, no tan dirigides i que hi puguin
deixar córrer la seva imaginació.
• Compromeses amb l’entorn: Aprendre a respectar el món que ens envolta tenint cura de la
natura i els éssers vius que hi habiten (reciclam, cuidam de les nostres mascotes, hort escolar, no embrutam els carrers, etc.). A més de ser responsables de mantenir l’aula i el material
escolar en bon estat.
• Amb esperit crític i reflexiu: Amb capacitat d’anàlisi, criteri propi i amb capacitat de contrastar les informacions i opinions.

9

7. Criteris pedagògics
Què són els criteris pedagògics?
Són aquells que defineixen i ens permeten aplicar una determinada pedagogia de centre. Mitjançant aquests criteris, marcarem unes línies comunes que ens facilitaran la nostra tasca docent.
Els nostres principals criteris es basen en una pedagogia:
• Integradora: Que faciliti la integració de tots i totes les persones que hi participin: alumnes,
mestres, famílies...
• Integral: Tenint en compte el conjunt de capacitats, necessitats i motivacions de cada alumne, tot allò que el defineix com a persona: física, emocional, social...
• Significativa: Que tengui sentit, significat per als alumnes. Que sigui real, vivencial, pràctica,
útil, experimental, motivadora i globalitzada.
• Oberta: Al nostre entorn, a la nostra societat més propera. Oberta a noves pedagogies i activitats que ens permetin millorar.
• Acollidora: Respectant, valorant i afavorint el coneixement de les diferències particulars, familiars, socials, culturals i religioses, amb l’objectiu de què tothom se senti bé i acollit en el
nostre ambient escolar.
• Ecològica: Valorant i respectant el medi ambient. Apostant per una societat que valori les
persones pel que són i no pel que tenen. Afavorint un consum responsable i respectuós.
• Individualitzada: Adaptada a les característiques individuals de cada persona. Respectant
l’etapa evolutiva de cada nin i nina, el seu desenvolupament personal i individual.
• Cooperativa: Fent feina en grup i de manera interdisciplinària, treballant a la vegada diferents
disciplines o àrees.
• Emocional: Treballant l’educació emocional amb el projecte “Educar la Interioritat” (veure
annex 2). Ajudant a identificar i gestionar les emocions pròpies de cada estat, amb l’objectiu
d’entendre el que sentim nosaltres i el que senten els altres davant cada situació concreta,
fet que ens beneficia a tots.
L’aprenentatge ha d’afavorir i potenciar la curiositat, la fantasia i la creativitat en els infants, característiques innates en el nin i la nina.
Aquests criteris han de facilitar l’acompanyament que fa l’adult a l’infant en el descobriment del
món i, sobretot, el descobriment d’ell mateix com a persona física i emocional, capaç de ser fidel
a ell mateix i d’integrar-se en una societat amb respecte i col·laboració, aportant el que pugui per
millorar-la, sense renunciar a la seva felicitat.

L’AVALUACIÓ
• Què és avaluar?
És la recopilació de dades que ens permet valorar de manera contínua el procés d’ensenyament- aprenentatge amb l’objectiu final de millorar-lo.
• Qui avaluarà?
Totes les persones que intervenen d’alguna manera en aquest procés: tutors, especialistes,
mestres de suport, personal de menjador...
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• Què avaluarem?
Tots els elements que formen part del procés d’ensenyament-aprenentatge: alumnes, de
manera individual (tenint present el punt de partida on es troba cada infant i els objectius
que pretenem) i en grup, mestres, material, espais, activitats, programacions, etc.
• Quan avaluarem?
L’avaluació és continua, en el dia a dia, durant totes les activitats que es realitzin a l’escola i
fora d’ella: activitats d’aprenentatge, sortides culturals, temps d’esplai, menjador, etc.
L’objectiu final de l’avaluació serà obtenir informació que ens permeti saber com va tot el procés.
Aquesta informació ens servirà per fer un feedback tornant al punt de partida i revisar els objectius
i continguts programats.

8. Criteris de participació
Si consideram que l’objectiu principal de l’educació és la formació integral de l’alumne, és imprescindible la implicació i la participació de tots els membres de la comunitat educativa en tot el
procés d’ensenyament-aprenentatge.

PARES I MARES
La família és la primera educadora dels seus fills i ha de col·laborar amb el centre i amb els mestres
per dur un seguiment paral·lel i afavorir millors resultats d’avaluació, tant a nivell cognitiu, afectiu
com social.
La família ha d’ajudar a fomentar el tipus d’educació que ha triat per als seus fills i que el nostre
centre els ofereix.
Promourà una AMPA on els pares i mares puguin participar-hi de manera activa. Les activitats que
organitzin aniran encaminades a la formació integral dels alumnes d’acord amb la línia educativa
del centre.
Els pares i mares, a través del Consell Escolar, podran participar en el funcionament i la millora
del centre
Així mateix, podran promoure l’escola de pares.

ALUMNES
Els alumnes tenen dret a rebre una educació que els ofereixi ocasions per créixer i madurar en
tots els aspectes de la seva personalitat.
Els alumnes han de col·laborar amb el centre mitjançant les activitats que aquest desenvolupa,
sentint-se membres actius de la comunitat educativa i protagonistes de la seva educació.
S’afavorirà la relació amb els antics alumnes, fent-los partícips de les activitats que el centre ofereix, donant-los una bona acollida cada vegada que s’apropen i afavorint la possibilitat de formar
part dels GRECS.

PROFESSORS
Els mestres som els principals responsables de dur endavant el Projecte Educatiu. Tenim la representació corresponent dins el Consell Escolar i tots formam part del Claustre de Professors,
11

que es reuneix una vegada al mes. També ens reunim per etapes, departaments, comissions, etc.
Cada tutor/a realitza una reunió amb la família a principi de curs per tractar temes com: metodologia general, normativa, sortides culturals programades, horari escolar, etc. A més, durant el curs
i sempre que sigui necessari, s’establiran entrevistes individuals amb els pares.
Les famílies seran informades pels professors, psicòleg, mestre/a de suport o altres membres de
la comunitat educativa de tot allò que faci referència als seus fills/es, tant de les activitats docents
i rendiment acadèmic, com de la seva actitud i hàbits.
Amb els alumnes les relacions seran amistoses, de respecte mutu, mostrant-los confiança, afavorint amb coherència les decisions adultes. És fonamental que l’alumne se senti a gust dins el
centre i es trobi motivat en els seus estudis.
S’ha de tractar a cada alumne/a com a persona individual, amb les seves possibilitats i limitacions.
L’acció tutorial serà una eina important de comunicació entre els alumnes i l’equip docent.

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
El personal no docent està representat en el Consell Escolar. Les relacions amb els altres membres
de la comunitat educativa són estretes i diàries i contribueixen al bon funcionament del centre.

INSTITUCIONS MUNICIPALS, GENT DEL POBLE I ALTRES ENTITATS
L’escola se sent membre actiu del seu entorn més proper. Per tant, considera que el seu àmbit
educatiu s’ha d’estendre més enllà del propi centre i que s’ha d’aconseguir una coordinació fluïda
entre la comunitat educativa, els serveis educatius, els serveis socials del municipi i altres institucions.
Les relacions del centre amb el poble i les institucions municipals han de ser obertes i participatives. Es potenciarà l’assistència dels alumnes a les activitats organitzades per l’Ajuntament, s’afavorirà l’ús de la biblioteca municipal, el poliesportiu, etc. S’aprofitaran les ofertes culturals de les
entitats municipals, es participarà en activitats festives i lúdiques del poble, es realitzaran sortides
aprofitant els recursos de l’entorn, etc.
En definitiva, es participarà en tot allò coherent amb la nostra línia educativa i amb el PEC, intentant connectar amb la realitat social de l’entorn.
Per altra banda, es treballarà, també, amb els serveis socials de l’Ajuntament per atendre les necessitats de tots aquells alumnes que provenen de famílies amb mancances socioeconòmiques,
i amb els mediadors culturals que ens ajudaran a atendre millor als alumnes immigrants i a les
seves famílies.
El centre col·laborarà i participarà amb organitzacions no governamentals que afavoreixin el
desenvolupament dels objectius generals que volem aconseguir.
El nostre centre pertany al Centre de Professors i Recursos d’Inca i disposa d’un representant
davant aquest organisme. El pla de formació anual del centre podrà, en part, realitzar-se a partir
de les seves propostes.
El centre depèn de la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears. Així doncs, aprofitarem els recursos educatius i culturals que ofereixi i participarem activament en els seus programes.
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Annex 1. Aspectes a tenir en compte a l’hora d’impartir l’assignatura de religió.
La classe de religió serà un espai on hi tendran cabuda els valors universals del missatge de Jesús
i Sant Francesc d’Assís.
Ens farem portadors i transmissors d’aquests valors en un espai creat per al diàleg, la reflexió, el
debat, el respecte, la tolerància…
Exercirem de bons amfitrions, convidant a conèixer i a participar de les nostres creences, des del
respecte i l’interès per les dels altres.
Es farà un punt de partida per a descobrir junts les arrels religioses comunes en les tres principals
religions monoteistes: Judaisme, Islamisme i Cristianisme.

Annex 2. Educar la interioritat
El projecte “Educar la interioritat” dels Centres Sant Francesc d’Assís (CSFA), pretén motivar i
acompanyar alumnes, professors i famílies, en definitiva a tota la comunitat educativa, en el descobriment i creixement d’una part essencial de la persona: el seu món interior.
“Educar la interioritat” suposa aprendre a escoltar-se, a comprendre, a reflexionar i a discernir.
En un món tan ple d’informació i estímuls, amenaçat per la contaminació i el consumisme. És
essencial saber qui som, el que volem i cap a on volem anar per poder transformar-lo.
“Educar la interioritat” implica ensenyar a estar centrat, atent, present. Suposa educar la capacitat
innata d’”adonar-se”; la consciència de ser, de triar en llibertat des de l’amor, el perdó i la misericòrdia.
“Educar la interioritat” permet prendre consciència del propi món interior i de la necessitat de
conrear per situar-se en la vida amb solidesa, fonament i horitzó.
“Educar la interioritat” té com a finalitat dotar la persona de mitjans que li permetin actuar des
d’un cor guiat per valors com la fraternitat, la misericòrdia i la cura a la Creació; valors essencials
en la interioritat franciscana.
En definitiva, el projecte d’”Educar la interioritat” pretén millorar la vida diària d’alumnes i mestres,
a través d’eines útils i senzilles que els permetin conèixer els seus pensaments, cuidar les seves
emocions i integrar els diferents coneixements impartits a les escoles.
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ESCOLETES D’INFANTS
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

COL·LEGIS
CENTRE SANT FRANCESC D’ASSÍS
>> SA POBLA
C/ Lluna, 11,
07420 Sa Pobla
Tel. 971 86 27 03
Fax 971 54 02 28
sapobla@sfassis.org

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

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

CENTRE SANT FRANCESC D’ASSÍS
>> SON SERVERA
C/ Doctor Esteva,8
07550 Son Servera
Tel. 971 56 77 95
Fax 971 56 77 95
sonservera@sfassis.org

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

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS
>> CIUDAD REAL
Ronda del Carme núm. 56
13003 - Ciudad Real
Tel. 926 221 932 / Fax 926 221 932
ciudadreal@sfassis.org
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CENTRES
EDUCATIUS
SANT FRANCESC
D’ASSÍS - CSFA

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

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

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

·LEGIS
L
O

la senzillesa i l’austeritat
davant del consumisme.

POSSIBILITAR

C

SOM

FOMENTAR

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

Pròxims
i
Familiars

GUIAR

Solidaris

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

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

Oberts
i
participatius

Compromesos

PER TOT AIXÒ FOMENTAM:
L’APRENENTATGE COOPERATIU

A:

ASP
IR

AM

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

PROMOURE

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

SER

centres amb una
identitat clara,
accessible a tots.

L'ATENCIÓ
personalitzada

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
que oferim.

FORMAR

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

AFAVORIR

sfassis.org

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

El RESPECTE

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

La FRATERNITAT
entre tots els sectors de
la comunitat educativa.

La SOLIDARITAT

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

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

La IMPLICACIÓ

dels alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge.

La RESPONSABILITAT

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

La LLIBERTAT
d’expressió i d'iniciativa.

L'AUSTERITAT

enfront del consumisme desmesurat.

L'EVANGELI

de Jesús com a horitzó i referència vital.

