El Col·legi Sagrada Família els ofereix.
 Nivells educatius:
Educació Infantil
· Educació Primària
· Educació Secundària Obligatòria (ESO)
· Batxillerat (Itineraris de: Tecnologia, Ciències de la Naturalesa i de la Salut,
Humanitats i
Ciències Socials


3 línies en tots els nivells.



Concertat a Educació Infantil, Educació Primària i E.S.O.



A tots els nivells hi ha ensenyaments curriculars i d’ampliació.

Activitats Extraescolars
· Idiomes estrangers.
. Estudi assistit.
· Escola esportiva (P4 - 4t EP).
. Esport escolar i federat. (5è EP- 2n BATX).
· Taekwondo.
. Ludoteca.
. Manualitats.
. Dansa.
· Kumon (matemàtiques, lectura).

Activitats de Pastoral
· Grups de catequesis.
· Grups de convivència de joves.
· Comunitats d’universitaris.
· ONG: Carumanda.
· Apadrinaments.
· Campaments d’estiu.
· Trobades de cap de setmana.
· Vivència de l’Advent, Quaresma i Pasqua.
· Campanyes solidàries.
· Festivals de cançons originals.
· Missa dominical tots els diumenges a les 12
h.
· Eucaristia els dijous a les 20,15 h.
Un cop iniciat el curs, en el mes de setembre, se’ls passarà tota la informació sobre aquestes
activitats.

Serveis
· Biblioteca escolar.
· Menjador amb cuina pròpia.
· Guarderia. Horari de matí i tarda.
· Departament d’Orientació.
· Piscina EI - EP (fins a 2n EP)
· Colònies (EI - EP).
· Informàtica.
· Grups flexibles.
· Sortides didàctiques..
. Viatge final de curs (4t ESO).
· Casal d’estiu. Poliesportiu SAFA
(mes de juliol).

Diversitat d’espais
· Menjador i cuina.
· 2 Aules d’informàtica.
· 2 Aules polivalents.
· Aula de psicomotricitat.
· Aula de música.
· Aules per a desdoblaments i reforç.
· Laboratoris de Física, Química, Biologia.
. Taller de Tecnologia.
· Biblioteca.
· Capella.
· Sala d’actes.
· Sala d’audiovisuals.
. Poliesportiu cobert.
· Pati cobert i descobert.
· Cantina escolar.
· Parc especial per a Educació Infantil.

Trets d’identitat del Col·legi Sagrada Família.
- Centre religiós privat concertat en els nivells EI- EP- ESO. Centre obert a tothom.
- Possibilitat de continuar els seus estudis a Batxillerat.
- Centre escolar certificat amb segell ISO 9001-2008 en EI, EP, ESO, BATX i servei
de menjador. Treball en processos de qualitat. Millora continuada.
- Cordialitat en el tracte.
- Tutorització i seguiment individualitzat. Reunions d’inici de curs amb les famílies.
- Equip de professors preparat, competent i amb experiència.
- La comunitat educativa Sa-Fa segueix un pla de formació contínua per l'adquisició
de noves competències pedagògiques i professionals.
- Suport del Departament d’Orientació.
- Orientació personal, acadèmica i de futur al finalitzar els estudis obligatoris.

- Metodologia que afavoreix el desenvolupament de les habilitats i actituds dels
alumnes i l’assoliment de les competències bàsiques.
- Exigència d’acord amb les capacitats dels alumnes.
- Seriositat en l’acompliment de les programacions establertes.
- Utilització de les TAC en el procés d’ensenyament i aprenentatge.
- Sortides pedagògiques, participació en activitats organitzades per l’ajuntament,
colònies (EI-EP), i viatge final de curs a 4t ESO.
- Celebració del dia del Fundador, festival de Nadal i festival de les famílies
(principis de maig)
- Comunicació amb les famílies mitjançant plataforma informàtica Alexia i pàgina
WEB. Intranet.
- Classes d’informàtica als nivells d’EP i ESO amb la finalitat de reforçar continguts
d’altres matèries o aprendre a utilitzar programes d’ofimàtica.

- A partir de P- 3 s’estudia l’anglès com a idioma estranger.
- El Francès a partir de 5è d’Educació Primària es comença a estudiar com a
assignatura complementària. A ESO i Batxillerat també hi ha la possibilitat de poder
seguir estudiant aquesta segona llengua estrangera.
- Pràctiques de laboratori de biologia, química, física a l’ ESO i BATX.
- En l’actual currículum, a l’ESO es pot escollir entre dues optatives. A 4t ESO,
diversificació d’itineraris.
- Grups flexibles d’algunes àrees instrumentals a EP i ESO.
- Algunes assignatures es fan totalment o parcialment en llengua anglesa.
-

El Col·legi té organitzades diferents activitats extraescolars. Totes elles es realitzen
fora de l’horari escolar. Un cop iniciat el curs, en el mes de setembre, se’ls passarà
tota la informació amb horaris, cost, responsables

-

El servei de menjador escolar i l’atenció als nens és des de la sortida de classe del
matí fins al començament de les classes de la tarda. Els alumnes de P-3 poden fer la
migdiada en una zona especialment adaptada.

-

L’horari escolar dels alumnes d’Educació Infantil és:
Matins de 9,00 a 13,00 h.
Tardes de 15,15 a 17,15 h.
L’horari escolar dels alumnes d’Educació Primària és:
Matins de 9,00 a 13,00 h.
Tardes de 15,15 a 17,15 h.
Tant pels alumnes d’EI-EP hi ha un servei de guarderia a partir de les 7,45 h. del matí i
de tarda (17,15 a 18,30 h.)
L’horari escolar dels alumnes d’ESO és:
Matins de 8,00 a 13,30 h.
1r-3r ESO: dilluns de 9 a 13,30 h.
4t ESO: dilluns a les 8 h. i dimecres fins les 14.30

h.
Tardes de 15,15 a 17,15 h.

1r- 3r ESO: la tarda del dimecres no és lectiva.
4t ESO: les tardes de dimecres-divendres no són

lectives.
-

Tres avaluacions (finals de cada trimestre) a EI - EP - ESO - BATX. De totes maneres
a l’ESO i 1r BATX hi ha una avaluació orientativa inicial a finals d’octubre.

