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Activitats extraescolars
migdia de 12:25h a 13:35h
tarda de 16:25h a 18:35h

Acollida matinal
de 8h a 9:05h del matí

 

a8015582@xtec.cat 
Menjador

de 12:25h a 15:05h
Som Patrocini, som Cardona 

@escolapatrocini

https://twitter.com/escolapatrocini
https://www.facebook.com/escolapatrocini
https://www.instagram.com/escola_patrocini/
https://agora.xtec.cat/ceip-mdpatrocini-cardona/
https://twitter.com/escolapatrocini


Som escola pública

Escola pública i inclusiva, que pretén
atendre la diversitat de tot l'alumnat,
organitzant suports adaptats a cada
necessitat. 
Som un centre acollidor, col·laborador i
motivador, que fomenta la participació i
on cadascú és valorat individualment per
tot allò que aporta a l’enriquiment del
grup i a cadascú dels seus membres.

Som escola verda

El centre organitza accions educatives
que pretenen afrontar, des de l'educació,
els nous reptes i valors de la
sostenibilitat.

Som un centre arrelat a l'entorn i al
medi, entenent-lo com a font de
coneixement i compromès amb l’entorn. 

L’escola estableix lligams amb el seu
entorn més immediat, prenent-lo com
una font d’enriquiment per l'aprenentatge
escolar i esperonant l’esperit de
col·laboració.

Som una escola compromesa amb el medi
ambient, analitzem els problemes que ens
afecten i procurem trobar-hi  solucions a
través de petites actuacions. 

Som escola saludable

L’escola promou la salut des de la infància
amb l'adquisició d'hàbits saludables que
redueixin els riscos de la malaltia
cardiovascular i millorin la qualitat de vida a
l'edat adulta. Per aquest motiu participem en
el programa de Salut Integral (SI!), el
programa PASSOS i a la formació en Suport
Vital Bàsic (SVB). 

Som escola innovadora

Pretenem donar resposta a una societat en
canvi constant i continu.  Ens definim com
una escola innovadora,  oberta al canvi  i en
creixement permanent. 
Entenem  la innovació  com un procés de
millora que assegura que cada infant
desenvolupi al màxim les seves capacitats,
essent capaç de donar resposta als reptes
del segle XXI.  

Som escola tecnològica

Les Tecnologies de la Informació i
Comunicació són presents en molts
moments de la vida quotidiana. Incorporem
transversalment l'ús de les noves
tecnologies com a eines educatives, per tal
d'aprofitar les oportunitats que ens
ofereixen, i aprendre a fer-ne un ús crític i
responsable. 
Incorporem les metodologies digitals,
personalitzant l'aprenentatge de l'alumnat
mitjançant el treball autònom amb
Chromebooks.  

Som Patrocini, som Cardona 


