“Tracteu bé tothom, amb
respecte i amor”.
“Fermesa quan calgui, duresa
mai, caritat sempre i en tot”.
Anna Ma Janer

Infantil i Primària
C. Indústria, 9 – C. Sant Josep, 10
Tel: 93 725 31 44

ESO i Batxillerat
C. Sallarès I Pla, 40
Tel: 93 748 13 41
secretaria@safasabadell.com
www.safasabadell.com
L’horari lectiu a Educació Infantil i Primària és de 9 a 13 h i
de 15.30 a 17.30 h.
L’escola obre les seves portes 20 minuts abans.

QUI SOM
Som una escola concertada, catalana, religiosa i mixta que impartim l’Educació
Infantil, Primària i Secundària amb un caràcter propi, comú a totes les escoles de

Activitats extraescolars: Es duen a terme des de P3 fins a 2n de Batxillerat,
també hi ha activitats per a exalumnes i per a pares i mares. Les activitats es
fan sempre fora de l’horari escolar.

la Sagrada Família de Catalunya i d’arreu del món, que fomenta una educació
integral mitjançant:
Una acció educativa que promou el desenvolupament intel•lectual, el
descobriment de valors i la formació d’actituds que capacita l’alumne per a la

2n

vida.
Una metodologia oberta i flexible capaç d’integrar els avenços pedagògics
que la mantenen en constant actualització.
Relació senzilla i propera entre tots els qui formen la Comunitat Educativa, fet
que crea un ambient de família.

i Secundària

Atenció personalitzada, que valora i acull cada alumne tal i com és i l’ajuda en
el seu procés de maduració.
Un ambient de llibertat i treball fet amb il•lusió, constància i tenacitat.

NIVELLS EDUCATIUS:

futbet

Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA): L’Associació està oberta a tots
els pares i mares dels alumnes. La seva tasca és col•laborar amb l’escola.
Servei mèdic i Assegurança escolar: L’escola té contractats per als seus

Educació Infantil (de 3 a 6 anys).

alumnes dos tipus d’assegurança: Responsabilitat Civil i Assegurança

Educació Primària (de 6 a 12 anys).

d’Accidents.

Educació Secundària (de 12 a 16 anys).
Batxillerat (de 16 a 18 anys).
ESO i Batxillerat Dual.

Mitja pensió: El col•legi disposa d’un servei de menjador per als seus alumnes.
L’escola té contractat aquest servei a una empresa que posa a disposició del
centre el personal de cuina, el qual elabora els menús en el mateix col•legi. Els
nens són atesos per un equip d’educadors que, a més, organitza les activitats
per al temps lliure.

SERVEIS

PROJECTE D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

Servei Psicopedagògic: Servei de suport a alumnes, mestres i pares per

Des del curs 2013-2014, l’escola ha engegat un projecte d’innovació pedagògica

resoldre dificultats relacionades amb el procés d’aprenentatge, d’adaptació,

amb l’objectiu que, en finalitzar l’escolaritat, els alumnes assoleixin un determinat

de comportament o de relació amb els companys i/o professors.

perfil. Aquest perfil de sortida de l’alumne ha estat fruit d’un llarg i intens procés

Servei de logopèdia: Diagnòstic de dificultats de parla i reeducació a Educació

de reflexió, anàlisi i formació dels docents del nostre centre al voltant de la

Infantil i Cicle Inicial de Primària.

pràctica educativa a la nostra escola. Ens comprometem a treballar perquè els

Catequesi: En col•laboració amb la Parròquia de la Puríssima Concepció, hi ha

nostres alumnes assoleixin en el seu grau màxim les qualitats següents:

un servei de catequesi familiar per als alumnes de 3r i 4t de Primària que es
preparen per a la Primera Comunió.
Acollides: L’escola posa a disposició dels pares un servei de guarderia que
funciona de 7.45 a 8.45 h, al matí, i de 17.45 a 19 h, a la tarda.
Casal d'estiu: S’inicia l’última setmana de juny i continua durant el mes de
juliol. També es fa els primers dies de setembre. A més, organitzem un Casal

RESPONSABLE I RESPECTUÓS
COMPROMÈS AMB LA IGUALTAT DE DRETS I OPORTUNITATS
TREBALLADOR
VIURE ESTIMANT
ESPERIT TRANSCENDENT

per als dies de Setmana Santa.

EMPRENEDOR

Colònies esportives: A partir de 4t de Primària i fins a 2n de Batxillerat,

CRÍTIC AMB EL CONSUM I EL MEDI AMBIENT

s’organitzen unes colònies esportives a principis de juliol en les quals els

CULTE

alumnes participen en diverses activitats d’esport i d’aventura.

SEGUR DE SI MATEIX
GESTOR DE LA INFORMACIÓ
BON COMUNICADOR EN LLENGUA CATALANA I CASTELLANA
COMPETENT EN ALTRES LLENGÜES
CAPAÇ DE RESOLDRE PROBLEMES UTILITZANT LA CIÈNCIA
ARTÍSTIC I CREATIU
SALUDABLE
TECNOLÒGICAMENT RESPONSABLE

ENTUSIASMAT
Com a centre, hem apostat per implantar el programa EntusiasMAT. Es tracta

Espectacles: Al llarg del curs, els alumnes assisteixen a diversos tipus
d’espectacles: teatre, titelles, sessions de contes, audicions musicals, òpera...

d’una nova manera d’entendre les matemàtiques i fer-les més vivencials i
significatives. EntusiasMAT és un projecte didàctico-pedagògic basat en les
intel•ligències múltiples, que permet treballar les matemàtiques de manera útil i
pràctica i que ofereix múltiples metodologies i recursos perquè els alumnes
estiguin motivats. En aquest sentit, EntusiasMAT s'ha d'entendre com una
proposta que té com a objectiu principal ensenyar i apropar als alumnes
l'aprenentatge de les matemàtiques d'una manera contextualitzada i adaptada
a la realitat.
Amb EntusiasMAT, els alumnes aprenen els diferents conceptes matemàtics a
partir de la manipulació, l’observació i l’experimentació. L ‘objectiu és que els nens
passin de mica en mica del pensament concret al pensament abstracte.

Festes: Celebrem diverses festes, algunes amb la col•laboració de l’AMPA i
amb la participació de les famílies.

Pàgina web i xarxes socials: Disposem d’una pàgina web (www.safasabadell.com) i
tenim compte a Facebook, Instagram i Twitter, on trobareu informacions sobre
l’escola i podreu seguir les diferents festes, sortides i activitats que anem fent al
llarg de l’any. També ens podeu fer arribar els vostres suggeriments.

ESO I BATXILLERAT DUAL
Amb la intenció de potenciar el multilingüisme, l’escola té signat un conveni amb
Academica Corporation, institució escolar i educativa nord-americana que
compta amb més de 150 escoles als Estats Units. Mitjançant aquest conveni, a
partir del curs 2018-2019, oferim als alumnes de l’escola, a partir de 2n d’ESO, la
possibilitat de cursar un nou programa extraescolar de Doble titulació de
Batxillerat espanyol i nord-americà.
Gràcies a aquest programa, els nostres alumnes de 2n, 3r, 4t d’ESO i 1r de
Batxillerat podran estar matriculats a l’escola i simultàniament en un High School
als EUA, cursant ambdós estudis alhora. El programa de Batxillerat Dual es pot
començar quan l’alumne està en qualsevol d’aquests quatre cursos (2n, 3r, 4t

Sortides i colònies: En tots els cursos es duen a terme diverses sortides, algunes

d’ESO i 1r de Batxillerat) i en funció d’això, cursarà més o menys matèries.

lúdiques, però la majoria relacionades amb els continguts d’aprenentatge. També

El programa es realitza online i els alumnes hauran de cursar un total de sis

s’organitzen unes colònies fora del centre amb objectius formatius, culturals,
lúdics i de convivència.

crèdits nord-americans que, juntament amb la convalidació dels seus estudis a
l’escola, els farà aconseguir, a més de la titulació obtinguda a l’escola, la titulació
nord-americana de High School.
Són molts els valors i els avantatges que aporta el programa Diploma Batxillerat
Dual Internacional als alumnes. Es poden remarcar tres objectius principals:
Immersió lingüística, en un entorn d’estudi i treball.
Immersió tecnològica: 100% online, professors, plataforma, eines de
comunicació, etc.
Immersió personal en la gestió, l’esforç, la responsabilitat, l’organització i la
maduresa.

EDUCACIÓ EN VALORS
Una part important de la nostra tasca educativa és l’educació en valors i el
desenvolupament de la intel•ligència emocional. A l’escola col•laborem amb la
família en aquesta formació bàsica de diverses maneres:
L'educació cristiana: Ensenyem la religió catòlica, com a element constitutiu
de la mateixa cultura i per raó de la nostra identitat com a escola cristiana, i
aprofundim especialment en els valors que ens transmet la figura de Jesús.

ALTRES ACTIVITATS
Setmana Cultural: Coincidint amb la diada de Sant Jordi, s'organitza la
Setmana Cultural al llarg de la qual es duen a terme visites culturals, audicions,
espectacles, fòrums, conferències i tallers i se celebren els Jocs Florals i el dia
de Sant Jordi.

Tutoria: Una funció molt important del tutor és la de fomentar en l’alumne els
valors propis de l’edat: respecte, responsabilitat, esforç, solidaritat, esperit
cívic, esperit crític i la millora de les relacions interpersonals per tal
d’aconseguir una millor convivència.
Campanyes de solidaritat: Cada any s’organitza una campanya a l’escola per
tal d’ajudar alguna de les institucions que la Congregació té a Amèrica del Sud
i Àfrica. També es duu a terme una recollida d’aliments pels volts de Nadal i
estem oberts a propostes de diverses ONG com Intermón, Germanes de
Calcuta, Mans Unides, Càrites...
Moviment Janer: Es duu a terme com a activitat extraescolar des de 5è de
Primària fins a 2n de Batxillerat. Els alumnes es troben una vegada a la
setmana en petits grups, acompanyats per un animador a la mateixa escola, i a
través de dinàmiques i activitats, poden anar creixent com a persones segons
l’estil d’Anna Ma Janer. També se’ls ofereix la possibilitat de confirmar-se.
Escola verda: Un grup de mestres i alumnes formen Ecosafa, treballen el
projecte de les 3R inclòs a l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Sabadell i vetllen per
aplicar-lo a l’escola i educar tots els alumnes en l’adquisició dels hàbits
ecològics de Reduir, Reciclar i Reutilitzar.
Aprenentatge i Servei: Tots els alumnes de 4t d’ESO col•laboren com a
voluntaris a diverses entitats de Sabadell.

Tallers a Educació Infantil: A Educació Infantil es duu a terme una jornada de
tallers cada trimestre.
Revista: El col•legi elabora
una revista dos cops l’any i un
monogràfic dels Jocs Florals
amb la participació dels
alumnes i la col•laboració de
la resta de la Comunitat
Educativa.

FEAC (Família Escola Acció Compartida). Un espai per al diàleg: Consta de dos
components: una revista que tracta temes educatius i trobades de pares amb
professors per tal d’intercanviar punts de vista sobre aquests temes.

TRETS DIFERENCIALS
Ambients preparats: El treball per ambients consisteix en crear espais temàtics
de joc que atorguen un rol actiu a l'infant per investigar, experimentar i
aprendre.

Natació: Els alumnes de P5 a 2n de Primària assisteixen a un curset de natació
que s’inicia a l’octubre i finalitza el mes de maig.
Programa de resolució de conflictes i de mediació escolar: Comptem amb un
servei de mediació a l’etapa de l’ESO mitjançant un programa de formació de
mediadors voluntaris a 3r d’ESO. Els objectius del servei són introduir processos
de mediació al centre com a via de regulació de la convivència i els conflictes,
fomentar la participació activa i responsable de tota la comunitat educativa i

Racons de treball: A Educació Infantil, s’organitza la classe en petits grups que
simultàniament fan activitats diferents i són atesos per dues mestres. Aquesta
forma de treball fomenta l’autonomia dels alumnes, el treball cooperatiu i una

contribuir al desenvolupament actiu de la cultura de la pau.

comunicació més directa amb les mestres.

Estada a l'Empresa: Aquesta opció té una funció bàsicament orientadora i

Agrupaments flexibles: Aquesta forma de treball permet la formació de grups

permet a l'alumnat de Batxillerat conèixer la realitat laboral. Consisteix en un

més reduïts per tal de poder atendre els alumnes segons les seves necessitats.

període de permanència i activitat de l'alumnat en una empresa. Durant

A Primària es porta a terme en les àrees de Llengua Catalana, Castellana i

l'estada, l'alumne pren contacte amb un camp professional pel qual se sent

Matemàtiques i a Secundària, en Llengua Catalana, Castellana o Anglesa i

motivat i pot així enfocar millor el seu projecte de futur, acadèmic i professional.

Matemàtiques.

Treball per projectes: Els nens són els protagonistes del treball, ja que a partir

Exàmens oficials de Cambridge: Des de l'escola, preparem els nostres alumnes

dels seus interessos, trien el tema i el van treballant segons els seus

perquè assoleixin els diferents nivells que estableix la University of Cambridge a

coneixements i les seves inquietuds.
Atenció individualitzada: Per als nens amb necessitats educatives especials

través dels seus exàmens oficials. Per això, iniciem aquest camí a 6è de Primària

amb la coordinació i l’assessorament de l’Equip Psicopedagògic del centre.

Batxillerat (First Certificate).

Desdoblament de grups: A Educació Infantil es duen a terme per treballar
l’anglès, la psicomotricitat, el llenguatge matemàtic i el llenguatge verbal. Des
de 1r fins a 6è de Primària, es fan per tal de poder treballar la informàtica, la
comprensió lectora i el P.A.I. (Projecte d’Activació de la Intel•ligència).
Educació emocional i taller d'habilitats socials: Des de ben petits, ja
comencem a treballar la capacitat de reconèixer les pròpies emocions i les
dels altres, i saber-les expressar, utilitzar i gestionar de manera positiva. Això
permet adquirir unes actituds personals adequades que ajudaran a mantenir
bones relacions amb els altres i a viure en societat.
Aprenentatge de la Llengua Anglesa: L’escola prioritza l’aprenentatge
d’aquesta llengua dedicant-hi temps i recursos:
A Educació Infantil, es treballa dos cops per setmana en grups desdoblats.
A tota Primària i a 1r i 2n d’ESO, s’amplia el temps dedicat al seu aprenentatge
en una hora setmanal. També es duen a terme algunes activitats utilitzant
l’anglès com a llengua vehicular: Psicomotricitat i Jocs al pati a P4 i P5 i
Educació Visual i Plàstica a Primària i a l'ESO. L’escola disposa d’un auxiliar de
conversa nadiu que col•labora en les classes d’anglès. A més, s'ofereix una
activitat extraescolar d’anglès des de P3 fins a 6è de Primària amb l’objectiu
d’ampliar el coneixement d’aquesta llengua.
Aprenentatge de la Llengua Alemanya: A ESO i Batxillerat s'ofereix una
segona llengua estrangera, que en el cas de la nostra escola és l'alemany.

amb el nivell A2, continuem amb el nivell B1 a 3r d'ESO i arribem al nivell B2 a
Plans individualitzats amb l'objectiu d'adequar el procés d'aprenentatge a les
capacitats de l'alumne.

