COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA
MISSIÓ.

Quin tipus d’escola som?

1.- Ajudar l’alumne/a a descobrir i potenciar les seves capacitats i habilitats físiques,
intel·lectuals, afectives i espirituals, i , amb una correcta orientació, a trobar el camí
més adient en el seu futur personal i professional.
2.- Educar en la dimensió social potenciant la capacitat de convivència tot promovent
la inserció en el nostre món de manera responsable, constructiva i fraterna.
3.- Desenvolupar una metodologia didàctica profundament humana, oberta i flexible,
conseqüent amb els objectius educatius que la nostra escola persegueix.
Tot això ho fem amb una actitud d’acollida, acompanyament, servei i entrega
inspirada amb la senzillesa de la llar de Natzaret, tal i com ho va viure el Venerable
Germà Gabriel Taborin. ( Fundador de los Hermanos de la Sagrada Familia)

VISIÓ.

Què volem assolir com a escola?

Considerant les grans línies que constitueixen la visió dels Germans de la Sagrada
Família el nostre Centre concreta la seva visió en:
Ser una escola cristiana amb una àmplia oferta educativa de qualitat, oberta
a tothom, amb una metodologia innovadora, flexible i integradora, que eduqui
els alumnes en els valors de l’amor, el treball, l’oració i la pau, per tal que
s’integrin a la societat com a subjectes actius per a la construcció d’un món
més just.

VISIÓ DE L’APRENENTATGE. Com volem que siguin els nostres alumnes?
Volem educar alumnes que siguin persones...
 autònomes.
 amb esperit crític i iniciativa.
 amb capacitat de resoldre problemes.









que siguin capaços de treballar col·laborativament.
que contagiïn il·lusió i alegria als altres.
que visquin compromesos amb la millora de la societat.
que tinguin els valors cristians com a model d’actuació.
educades en l’ús de les noves tecnologies.
amb una concepció oberta i multilingüe.
capaços de gestionar les emocions per vincular-se als altres i a l’entorn de manera
constructiva.

VALORS
Atenent a les grans línies que constitueixen els valors de l’ Institut dels Germans de la
Sagrada Família el nostre Centre concreta els seus valors en:
 Respecte a la vida, a les persones i a les seves idees i creences.

 Missatge cristià de generositat,
ajut i entrega als altres.
 Esforç personal, treball en equip
i responsabilitat.
 Tolerància i empatia en les
relacions personals i socials.
 Solidaritat envers els altres.

 Transmissió d’un missatge d’esperança i felicitat.

