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CARÀCTER PROPI 
 

El caràcter propi de la nostra escola ens defineix com: 
 

a) Escola catalana, aconfessional i pluralista. Coeducadora i no 
sexista, solidària i tolerant. Educació integral.  

b) Educació socialitzadora. Eduquem per ser competents. 
c) Escola dialogant i acollidora.  
d) Ensenyament personalitzat i de qualitat. Pretenem ensenyar a 

aprendre i adaptar-se a la constant evolució social, potenciant 
l’aprenentatge significatiu. Atenent la diversitat. 

e) Escola oberta a la participació.. Fomentem tant el treball 
individual com en equip i cooperatiu .  

f) Escola verda respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el 
medi ambient. Treballem a favor de la sostenibilitat. Promovem 
la gestió correcta dels residus i vetllem per optimitzar l’ús 
responsable dels recursos que tenim. Afavorim una mobilitat 
respectuosa i responsable dins i fora de l’escola. 

g) Per tal de treballar les intel·ligències múltiples  utilitzem 
projectes on, a partir d'un tema central, s'organitzen diverses 
activitats amb la finalitat de potenciar les diferents intel·ligències. 

h) Gestionem la  intel•ligència emocional per  adquirir les 
capacitats següents: 
Conèixer les pròpies emocions. Saber controlar i utilitzar els 
sentiments perquè esdevinguin positius per a la vida. 
Cultivar l'automotivació i l'autodomini per aconseguir reprimir la 
impulsivitat i saber ajornar les gratificacions. 
Establir bones relacions personals, per obtenir un 
desenvolupament de l'habilitat per a saber conduir les emocions 
dels altres. 

i) Fomentem les noves tecnologies i l’ús de la llengua anglesa. 
Ensenyament actiu i innovador 

j) Visió crítica. L’escola vol aconseguir que es valorin els fets amb 
una visió crítica, fomentant l ’observació, la investigació, l’anàlisi, 
la síntesi, l’autoavaluació i l’ aprendre del propi error. 

k) L’escola afavoreix el coneixement de la ciutat de Viladecans, el 
nostre entorn proper .També tenim com a tret d’identitat propi de 
l’escola la celebració del festival de Nadal, la Festa de la 
primavera, Sant Jordi reciclat 


