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Preliminar
El present document és l’actualització del Projecte Educatiu del nostre centre. S’ha realitzat de
forma col·laborativa entre tots els membres del claustre, tractant de dur a l’actualitat els principis
que ens identifiquen.
Aquest és el document on es mostra què som com a escola, quins són els nostres principis i les
nostres apostes de futur. És per això que creiem important compartir-ho per tal que tota la comunitat educativa l’assumeixi com a propi.

Dades d’interès
ETAPES EDUCATIVES
EDUCACIÓ INFANTIL
AULA DE 2 ANYS

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

(NO CONCERTADA)

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA

HORARIS ESCOLARS
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

DILLUNS > DIJOUS

9h a 12h i de 15h a 17h

DIVENDRES

9h a 14h

SETEMBRE i JUNY

9h a 14h

DILLUNS > DIVENDRES

8h a 14h

HORARIS DE SECRETARIA
DILLUNS > DIJOUS: 8h a 14h i de 15h a 17h
DIVENDRES: 8h a 14h
HORARIS D’ATENCIÓ A MARES I PARES
DIRECCIÓ EDUCATIVA

DIJOUS DE 12h a 13h

AMPA

La junta de l’AMPA es reuneix el primer dimecres de cada mes a les 21h.
També celebra una assemblea anual.

* Les entrevistes amb tutors i resta de personal docent se sol·licita a través de l’agenda de l’alumne.
SERVEI DE MENJADOR
OCTUBRE A MAIG

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

SETEMBRE I JUNY

14h a 15h
SERVEI D’ESCOLETA MATINERA

DE DILLUNS A DIVENDRES

8h a 9h
SERVEI D’ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

12h a 13h

14h a 15h

17h a 18h

*Segons demanda en un d’aquests tres intervals de temps

SERVEI DE VENDA DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR
*A l’inici de cada curs, el centre dóna la possibilitat de què les famílies hi puguin adquirir el material
escolar dels seus fills/es. La roba del centre es pot adquirir els dilluns de 9.15h a 11.30h i de 15.15h a 16.30h.

Context
Sa Pobla és una vila de 12694 habitants (2015), de mida intermitja, situada a la zona nord del Pla
de Mallorca, als peus de la Serra de Tramuntana i pròxima a la badia d’Alcúdia.
Tradicionalment, els seus habitants s’havien dedicat a l’agricultura. Durant anys, Sa Pobla va
representar la tradicional pagesia mallorquina. Avui dia la societat poblera ha canviat molt i ha
diversificat les seves activitats. Actualment moltes famílies pobleres viuen dels llocs de feina que
proporciona la indústria turística, el sector serveis i, en menor mesura, l’agricultura, la construcció
i la indústria manufacturera. D’ençà de l’inici de la crisi econòmica de 2008, el nivell econòmic de
moltes famílies ha quedat debilitat i malmès. De fet, més de 800 persones estaven aturades els
mesos d’hivern durant 2015.
Des de finals de la dècada dels 90 del segle XX, el nombre d’immigrants ha crescut considerablement.
Tot i que des de fa uns anys el flux d’arribada s’ha reduït. En total l’any 2015 residien a Sa Pobla
3.423 persones no nascudes a les Illes Balears. La majoria són d’origen marroquí. La població
magrebina que hi ha a Sa Pobla es dedica sobretot a realitzar tasques agrícoles, però també
treballa en el sector de la construcció i els serveis. Majoritàriament el seu nivell econòmic és
baix. Solen ser famílies que tenen un gran nombre de fills. Aquest fet condiciona molt la seva
economia i la crisi recent els ha afectat de forma més acusada.
Els idiomes que utilitzen els alumnes per comunicar-se entre ells són el català, el castellà, l’àrab
i l’amazigh. En concret, sabem que entre els alumnes parlen un 76% en català, un 21% en àrab o
amazigh i un 3% en castellà. La llengua vehicular dels professors amb l’alumnat és el català.
El nivell socioeconòmic de les famílies se situa un poc per davall de la mitjana dels centres
de les Illes Balears. Segon l’index SEC1, el nombre de llibres i recursos per a l’estudi a casa, les
expectatives acadèmiques de les famílies per als seus fills i els estudis i l’estatus professional dels
pares del nostre centre és lleugerament inferior a la resta de famílies de les Illes Balears. En els
darrers cursos, l’índex SEC del centre ha estat uns 0,25 punts de mitjana inferior a la resta de
centres de la comunitat autònoma.
Per una altra banda, la societat poblera gaudeix d’un marc ric que permet un contacte amb el camp
i la naturalesa. La gent del poble té un caràcter proper i en general sent l’escola com a pròpia.
Actualment a Sa Pobla ha augmentat l’oferta cultural. Des de l’Ajuntament s’organitzen diades i
setmanes culturals en les quals l’escola participa (Art i copes, Setmana de la joventut…). També
participam molt de les activitats realitzades a Sa Congregació, on es promou la cultura i a més
està situat just davant de l’escola. La biblioteca municipal està devora del centre, fet que facilita el
nostre accés al seus serveis. Els darrers anys la biblioteca ha millorat molt la seva oferta i organitza
activitats per a totes les edats.
L’escola està situada en el centre de Sa Pobla en un edifici que va acollir la comunitat fundacional
el 1872. És l’únic centre educatiu de Sa Pobla que ofereix un ensenyament concertat, des d’un
vessant confessional, i amb la possibilitat que els alumnes puguin assolir tot l’ensenyament
obligatori en un mateix centre.
Des de sempre, el centre ha estat d’una sola línia. Els professors i el personal d’administració i
serveis que hi treballa responen a un perfil d’educador jove o de mitjana edat, gairebé sempre
compromès amb la seva activitat professional. El fet de treballar a un claustre petit permet un
tracte i una relació molt pròxima i familiar amb els alumnes i les famílies.
La societat actual cada dia és més exigent amb els serveis que rep i per tant l’escola, dins la
mesura d’allò que és possible, disposa d’un pla de qualitat. Aquestes exigències socials també
són presents en l’aprenentatge de llengües. Des de fa més de 10 anys el centre ha participat en
1 L’índéx SEC és un índex que utilitza l’IAQSE (Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu) per mesurar el nivell
socioeconòmic de les famílies dels centres educatius.

diferents programes impulsats des de l’administració educativa per a la millora de l’aprenentatge
en llengua anglesa.

Història del centre
El 1856 el prevere mallorquí Gabriel Marià Ribas de Pina i la seva germana Sor Concepció
decideixen fundar una congregació. Comproven que la pobresa i la manca de centres educatius
provoquen la misèria entre molts mallorquins. La congregació que crearen estarà integrada
per dones camperoles de pobles petits, consagrades a la vocació religiosa i entregades a dues
necessitats bàsiques: l’ensenyament i l’atenció als malalts.
A partir de 1856 les fundacions de convents per part de la nova Congregació de les Franciscanes
Filles de la Misericòrdia són rapidíssimes. El 12 de maig de 1872 la congregació s’establí a Sa
Pobla. Tot d’una la nova comunitat de religioses va disposar d’unes aules per poder fer classes
a les nines del poble. Amb el temps Sa Pobla va créixer i les religioses començaren a cuidar els
infants més petits de les famílies que havien de treballar al camp. Des del principi, la Congregació
s’ha dedicat a educar generacions de dones i homes poblers.
La legislació educativa, sempre canviant, va comportar que l’escola hagués de dur a terme diverses
modificacions i canvis. Així doncs, a principis dels anys 70 del segle passat, s’hagueren d’adaptar
els edificis i també els professors a les noves exigències de l’EGB. Després l’any 1997 fou notable
el canvi experimentat ja que l’escola va començar a impartir educació secundària fins a 4t d’ESO.
El 1995 la Congregació va apostar per apropar els laics a les tasques de més responsabilitat
dels centres. Aquell any el centre va començar a ser dirigit per una directora pedagògica laica
integrada dins un equip directiu. Des de llavors, la missió compartida entre religioses i laics ha
estat una realitat.

Característiques pròpies del centre
L’escola Sant Francesc d’Assís de Sa Pobla és un centre:
Amb visió de futur: un centre que té capacitat d’adaptació als nous reptes des d’una formació
permanent sense oblidar els principis que inspira la Congregació. Una adaptació que s’ha de fer
amb sentit per així assumir els riscs que comporta apostar pel futur. També s’adaptarà a les noves
tecnologies de la informació en la mesura que serveixin per assolir una millora personal i social.
Compromès amb el medi ambient: una escola que es compromet a sensibilitzar els nostres
alumnes sobre la necessitat d’estar integrats dins la natura i col·laborar en la conservació de
l’entorn natural, des del model ofert en la gestió sostenible del centre.
Cristià: el nostre centre és cristià i es guia pel valor de la misericòrdia. Consideram que des de
la misericòrdia viurem la solidaritat que ens capacita a les persones per acostar-nos a l’altre,
entendre’l i respectar-lo, acollint la seva causa com a pròpia.
Integrador i Inclusiu: una escola oberta a tota la societat. Convençuda que dins el seu centre i el
seu projecte educatiu tots hi podem trobar un espai propi per compartir i enriquir-nos mútuament
d’aquesta diversitat. Una escola que considera que dins el seu projecte tothom pot sentir-se
reconegut i respectat des de la seva identitat.
Mallorquí: un centre identificat amb les cultures, tradicions, símbols i costums propis. Un centre
que escull lliurament la llengua catalana com a llengua vehicular del centre i que considera la seva
identitat mallorquina i poblera com essència imprescindible, sense deixar d’estar obert al món.

Participatiu: el nostre centre aposta clarament per una participació constructiva de tota la
comunitat educativa (famílies, alumnes i educadors). Educar és una tasca que requereix coherència
i col·laboració entre tots els que hi participen. Més enllà del centre, volem ser part activa del poble
col·laborant-hi i participant-hi de forma activa.
Solidari: som un centre que es compromet activament amb la comunitat, incentivant activitats de
tipus social que donin resposta a les seves necessitats actuals.
Democràtic: un centre que pretén ser just i obert a opinions de totes les persones, conscients de
la realitat que vivim i intentant escoltar i atendre les necessitats de tota la comunitat educativa.
Apostam pel consens, el diàleg i la lliure implicació individual i col·lectiva, des del respecte i la
llibertat.

Tipus de persona que volem formar
El centre opta per una educació que desenvolupi i capaciti la persona per a ser crítica en una societat plural, per ser lliure i tolerant. També opta per educar en ser feliç i per trobar sentit a la vida
amb el que som i tenim.
Intentant adaptar-nos als canvis del nou escenari social, l’actualitat educativa aposta per formar
alumnes competents, capaços d’aplicar els aprenentatges assolits en el seu entorn i de continuar
construint aprenentatges per ells mateixos.
A continuació, hi ha una taula que mostra un llistat de característiques personals que volem desenvolupar en els nostres alumnes i la relació que aquestes tenen amb les competències proposades en el marc educatiu legal.
COMUNICATIVES
Lingüística

Agraït
Autònom
Cívics
Col·laborador
Competent
Compromès
Conscient
Cooperatiu
Creatiu
Crític
Empàtic
Feliç
Humil
Identificat
Inclusiu
Inquiet
Just
Lliure
Mallorquí
Motivat
Obert
Optimista
Pacient
Reflexiu
Resolutiu
Respectuós
Responsable
Saludable
Sincer
Solidari
Tolerant
Trascendent

Artística

METODOLÒGIQUES
Digital

Matemàtica

Aprendre a
aprendre

PERSONALS
Autonomia

Emocional

CONVIVENCIALS
Medi natural

Social

Criteris pedagògics
METODOLOGIA
Una de les característiques principals que ens defineix és el fet d’oferir les tres primeres etapes educatives: Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària. Per això, creiem en la necessitat
d’establir uns criteris pedagògics comuns a tot el centre, amb la finalitat d’establir una línia d’aprenentatge coherent i contínua durant les tres etapes.
Aquests criteris parteixen de dues premisses prèvies:
•
•

L’alumnat és el centre de l’educació.
Tota la comunitat educativa participa activament en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

És per aquest motiu que els criteris han de ser compartits i acceptats per tots els membres.
Amb la finalitat d’atendre les diferències personals, es parteix de la realitat dels alumnes i així es dóna
una formació integral que els permet conviure en la societat de forma autònoma, oberta i feliç.
En aquest sentit la metodologia del nostre centre es caracteritza per:

Respecte
l’alumne

METOLOGIA
PRÒPIA

Respecte
el grup

Respecte
el procés

Integral

Atendrà les multiples
capacitats

Individualitzada

Partirà de les
característiques personals

Significativa

Relacionarà els aprenentatges
amb la pròpia realitat

Cooperativa

Treballaran de forma conjunta
per assolir aprenentarges

Inclusiva

Valorarà la diversitat com a
element enriquidor del procés

Innovadora

S’actualitzarà de forma
contínua

Activa

Motivarà l’alumne en el
procés d’aprenentatge

RECURSOS
Les anteriors propostes sobre metodologia han d’anar acompanyades d’unes infraestructures,
uns espais i uns materials adequats.
Comptam amb diferents espais on transcorre l’educació. L’aula ordinària, que encara que és part
fonamental no és l’únic espai, sinó que cada vegada apostam més per zones polivalents i comunes on tenen lloc múltiples activitats.
Un dels objectius del centre és la introducció gradual de material elaborat pels propis professors,
materials que potenciïn la creativitat, que siguin manipulatius i innovadors. També apostam per
l’actualització del material TIC que suposa una millora dels processos educatius, ja que permet
participar, col·laborar en diferents tasques, interaccionar, comunicar-se i ser més autònom.
En aquesta línia, apostam per una distribució de l’aula que afavoreixi que l’alumnat pugui treballar
aplicant diferents tècniques de dinàmica grupal. Fem ús de diversos mitjans i eines d’informació
i comunicació, els quals fomenten una major interacció entre l’alumnat, el professorat i els con-

tinguts objecte d’aprenentatge.
Els professors especialistes també suposen un recurs fonamental. Comptam amb psicòleg, psicopedagog, especialista d’audició i llenguatge, diferents professors d’anglès, auxiliars de conversa, ATE i altres professionals externs a l’escola que donen riquesa i amplien el valor de l’educació.

AVALUACIÓ
L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat és un procés que ha de considerar-se
com a part integrant de les activitats educatives. Aquesta ha de ser contínua i global.
L’avaluació ha de ser variada quant a recursos, exhaustiva, recollir el màxim d’informació i ha d’involucrar tot l’equip docent. Consideram com a objecte de l’avaluació tota la comunitat educativa,
els seus recursos i mitjans disponibles. A més, l’avaluació ha de ser una eina que permeti millorar
de forma constant tota la tasca educativa.
S’avaluen el punt de partida, els progressos i el grau d’assoliment dels objectius expressats en
capacitats.
També cal tenir present la importància de l’autoavaluació i coavaluació.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
La realitat actual ens aporta alumnes amb característiques, capacitats, interessos i necessitats
diferents. Com a escola, tenim la responsabilitat de tenir en compte tots aquests aspectes que
provoquen diferències, però que, a la vegada, enriqueixen el nostre entorn.
Necessitam doncs, una escola comprensiva, que assumeixi la diversitat dels infants, que defineixi
plantejaments i pugui preveure estratègies i actuacions per facilitar que tots els alumnes desenvolupin al màxim les seves capacitats.
Per això són necessàries les metodologies diverses i inclusives, així com una personalització que
suposi conèixer les dificultats de cada alumne però també les seves potencialitats.
A fi de planificar, promoure i fer el seguiment d’aquestes mesures està constituïda una Comissió
d’Atenció a la Diversitat, la qual organitza l’aplicació dels recursos de què disposa el centre, estableix formes organitzatives i metodològiques, configura procediments per realitzar les adaptacions, proposa criteris per l’avaluació i també realitza un seguiment de tot allò esmentat.
MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
GENERALS







Diversificar agrupaments: desdoblaments,
grups flexibles, grups de reforç, tallers.
Diversificar materials.
Diversificar procediments.
Orientació educativa.
Educar l’interioritat.
Taller fonològic a EI.

ESPECÍFIQUES












Adaptacions d’accés al currículum.
Adaptacions no significatives.
Adaptacions significatives.
Suport dels mestres PT o AL.
Suport ATE.
Programa de Diversificació a l’ESO.
Tallers específics a EP: lectoescriptura,
taller de matemàtiques…
Educació compensatòria.
Programa d’acollida a nouvinguts.
Programa ALTER a ESO.
Programa ALSER a ESO.

Criteris de par ticipació
Per tal que el nostre centre ofereixi una formació integral als seus alumnes, és necessària la participació de tota la comunitat educativa, que s’ha de sentir responsable, ha d’aportar esforços i ha
d’oferir un suport constant.
Consideram el compromís personal amb la pròpia tasca com una de les eines més potents per assegurar la qualitat del centre. Entenem que un se sent compromès amb un projecte en la mesura
que s’hi sent partícip.
Partint de la premissa que a l’escola tothom aprèn i ensenya, consideram imprescindible l’establiment dels següents canals de participació i comunicació:

FAMÍLIES
COM?

PER QUÈ?

Reunions:
Reunió inicial
Reunions de tutoria
Assemblea AMPA

Perquè...
Consideram que la comunitat educativa som tots.

Documents:
Agenda
Circulars
Revista

Necessitam el suport de les famílies per a una
educació coherent.

Òrgans de participació:
Consell escolar
Consell escolar municipal
AMPA
Comunicació digital:
Plana web
Facebook
Gestib
Telefonia mòbil
Correu electrònic
Edmodo
Activitats:
Portes obertes
Diades de germanor
Activitats dins aula
(Tallers interactius, protagonista de la setmana...)
Festivals de fi de curs
Festivitats del centre

Creiem que les famílies són els primers educadors
dels nostres alumnes.

Davant una major participació hi ha millors
resultats.
Les famílies són un agent indispensable per
l’educació integral dels nostres alumnes.
Valoram el dret de ser escoltat i potenciam
l’aportació d’idees que enriqueixen la nostra tasca.

ALUMNES
COM?
Documents:
Agenda
Revista
Òrgans de participació:
Tutoria
Consell de delegats
Sessions d’avaluació
Consell escolar
Consell escolar municipal
Comunicació digital:
Plana web
Facebook
Edmodo
Correu electrònic
Activitats:
Celebracions escolars
Festival fi de curs
Diades de germanor

PER QUÈ?
Perquè...
Consideram que la comunitat educativa
som tots.
Davant una major participació hi ha
millors resultats.
Valoram el dret de ser escoltat i
potenciam l’aportació d’idees que
enriqueixen la nostra tasca.
Escoltar als nostres alumnes significa
atendre a la diversitat.
Participar és identificar-se amb el centre i
sentir-se part del propi procés
d’aprenentatge.
Fomentar la participació du a formar persones actives i amb sentit crític.

PROFESSORS
COM?

PER QUÈ?

Reunions:

Perquè...

Reunió inicial amb famílies

Consideram que la comunitat educativa
som tots.

Tutories grupals
Tutories individuals
Reunions de seguiment (etapa, suport,
claustre, agents externs, comissions...).

Documents:
Agenda
Revista
Quadern de tutoria
Circulars
Documents de centre
(PEC, PAD, PCC, RRI, ROF, PL, PA, PAT,...)
Òrgans de participació:
Tutoria
Consell de delegats
Sessions d’avaluació
Consell escolar
Consell escolar municipal
Comunicació digital:
Plana web
Facebook
Edmodo
Correu electrònic
Telefonia mòbil
Activitats:
Celebracions escolars
Festival fi de curs
Diades de germanor

Davant una major participació
hi ha millors resultats.
L’educació és un treball en equip.
Valoram el dret de ser escoltat i
potenciam l’aportació d’idees que
enriqueixen la nostra tasca.
Identificar als professionals amb
el centre crea cohesió.

PAS
COM?

PER QUÈ?

Consell escolar
Telefonia mòbil

Perquè...

Celebracions escolars

Tot el personal d’administració i serveis
forma part de la nostra comunitat
educativa.

Festival de fi de curs
Diades de germanor
Correu electrònic

La seva tasca és fonamental pel correcte
funcionament i gestió del centre.

Reunions

ALTRES INSTITUCIONS
COM?
Ajuntament (serveis municipals)
Conselleria d’Educació
Altres centres escolars
Altres entitats
(Serveis Socials, EOEP, CPR...)

PER QUÈ?
Perquè...
L’àmbit educatiu s’estén més enllà del
propi centre.
Per realitzar la tasca educativa és
necessària la intervenció d’altres
institucions.

Pastoral
Com a centre que forma part de la Congregació de Franciscanes Filles de la Misericòrida, trobam
que el nostre sentit com a escola és testimoniar l’Evangeli a partir dels valors de la misericòrdia i
el franciscanisme des de plantejaments de l’ecologisme, la solidaritat i la pregària.
Per això, l’escola:
•

És un vehicle d’aproximació i obertura personal als plantejaments de la vida cristiana.

•

Destaca els valors que ajuden a créixer tota la persona, sigui creient o no.

•

Opta per una formació oberta a la transcendència amb la convicció que la religió i la fe enriqueixen la persona i en són part.

•

Possibilita la trobada amb Jesús com a fet potenciador de la persona i dels qui l’envolten.

•

Fomenta la formació de tots els educadors per dur a terme una missió compartida, especialment al professorat de religió.

•

Ofereix una visió positiva i humanitzadora de la religió cristiana que fa possible una trobada
amb Jesús i plantejar-se la pròpia vida segons l’Evangeli.

•

Promou el diàleg intercultural i interreligiós com una forma d’evangelització, posant de relleu
el respecte i la valoració crítica d’allò que ens diferencia.

•

Cultiva l’educació ètica dels alumnes orientada a promoure la fraternitat, la solidaritat, la justícia i la pau a partir de l’educació en valors de l’alumnat.

•

Afavoreix espais d’interiorització, pregària, reflexió, oració i convivència per cercar respostes
als interrogants que es fan els alumnes.

•

Realitza una tasca de sensibilització de tota la comunitat educativa davant les situacions d’injustícia, discriminació, pobresa o marginació per tal d’ajudar a comprometre’s en la construcció d’un món més fratern i solidari.

Per dur a terme aquestes actuacions hi ha constituït un departament de pastoral que està format
per tots el professorat de religió i altres professors que en volen formar part.

Projecte Lingüístic
La finalitat del Projecte Lingüístic abraça el tractament del català, el castellà i l’anglès, fixant la
llengua catalana com a llengua vehicular del nostre centre.
Els objectius a desenvolupar són:
1. Consolidar l’aprenentatge d’aquests idiomes i educar els nostres alumnes en un context plurilingüe.
2. Aconseguir que en el procés d’aprenentatge del català i el castellà, al final de cada etapa escolar, els nostres alumnes aconsegueixin l’expressió oral i escrita i els continguts culturals propis
de les dues llengües.
3.

Donar un espai important en el nostre currículum a l’aprenentatge de la llengua anglesa.

4. Fomentar la formació contínua dels professors en el nivell B2.
5. Formar part en els diversos programes de la Conselleria d’Educació i Cultura que potencien
l’aprenentatge de la llengua anglesa (Pla Pilot i Programa EOIES).
6. Dotar l’etapa d’Educació Infantil d’un auxiliar de conversa nadiu que amplia i reforça l’aprenentatge oral de la llengua anglesa.
7. Ampliar les hores lectives d’anglès a l’etapa d’ESO assignant part de les hores de lliure configuració dotades per l’actual llei educativa.

HELLO
HOLA
BONES

Projectes
EDUCAR LA INTERIORITAT
El projecte “Educar en 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 en 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 en 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 en 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 en 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 en 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.

TREBALL COOPERATIU
El curs 2014-2015 s’implanta la metodologia d’Aprenentatge Cooperatiu en les tres etapes del
centre. És un enfocament de treball dins l’aula on els alumnes treballen en grup per realitzar les
tasques de manera col·lectiva.
L’aprenentatge sorgeix de l’intercanvi d’informació entre els estudiants, donant importància a la
construcció de coneixement des de la interacció i l’ajuda entre membres del grup.
Les principals idees d’aquest tipus de metodologia són:
1. Formació de grups: grups heterogenis d’unes 4 persones, on es construeix identitat de grup i
es fan dinàmiques de cohesió i ajuda mutua.
2. Interdependència positiva: es promou la comunicació adequada dins el grup i la percepció
que tots es necessiten i tenen objectius comuns.
3. Responsabilitat individual: cada persona s’ha de sentir responsable del resultat final del grup.
4. Autoavaluació del grup: els alumnes tenen l’oportunitat d’avaluar el seu propi procés.
Els resultats demostren que aquesta metodologia promou relacions positives entre els estudiants,
estimula habilitats socials, educa en valors de cooperació, atén a la diversitat, augmenta l’autoestima i motiva els alumnes.

MEDIACIÓ
Els conflictes formen part de la quotidionitat de qualsevol col·lectiu que conviu i fa feina plegat.
El nostre centre no està exempt dels mateixos. És la nostra voluntat resoldre’ls de tal manera que
suposin a la vegada una oportunitat d’aprenentage.
En aquest sentit, durant dos anys, gran part de l’equip docent i un conjunt de mares i alumnat del
centre va rebre uns cursos de formació per a la resolució de conflictes a través de la mediació
escolar. Al final del segon curs, el centre es va dotar d’un servei de mediació actiu.
La mediació es basa en la resolució de les diferents problemàtiques mitjançant la recerca del consens de les parts implicades. S’hi poden acollir, sempre de forma voluntària, qualsevol membre de
la comunitat educativa. Per fer-ho només han de sol·licitar al centre l’ús d’aquest servei.
En la mediació juga un paper important l’equip mediador, normalment constituït per un alumne i
un professor, encara que poden haver altres modalitats segons el conflicte a resoldre.
La finalitat d’aquest equip no és jutjar ni imposar sancions a les parts en conflicte. L’equip mediador crea, a partir del desenvolupament d’una sèrie de tècniques, l’espai i la situació adequada per
facilitar la comunicació entre les persones en desacord i que siguin elles mateixes les que construeixin una proposta de resolució. Els mediadors arbitren el procés i aixequen acta dels acords
per verificar el seu compliment.

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 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’ASSIS
>> MANACOR
C/ Major, 28
07500 Manacor
Tel. 971 84 42 80
Fax 971 84 31 08
manacor@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
>> SON SERVERA
C/ Doctor Esteva, 8
07550 Son Servera
Tel. 971 56 77 95
Fax 971 56 77 95
sonservera@sfassis.org
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS
>> CIUDAD REAL
Ronda del Carme, 56
13003 Ciudad Real
Tel. 926 221 932
Fax 926 221 932
ciudadreal@sfassis.org

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
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.

