VALORS
L’Escola Sant Jeroni adopta els següents valors que han de
guiar qualsevol decisió, estructura, forma organitzativa i
activitat en tots els àmbits de la vida del centre:
•
Compromís amb la cultura i la llengua catalana, tot
afavorint la integració dels nouvinguts.
•
Fomentar una actitud oberta, potenciant les capacitats
d’observació, anàlisi i crítica constructiva.
•
Cultura de la pau, la solidaritat, el diàleg, el respecte
pels drets individuals i col·lectius i la tolerància entre tots
els components de la comunitat educativa, vetllant perquè
l’educació de l’alumnat s’imparteixi en un marc coeducatiu.
•
Foment del respecte pel medi ambient i per l’entorn
natural i cultural.
•
Valoració de la cultura de l’esforç individual i del treball
en equip, com a mitjà per aconseguir una millora en el
desenvolupament personal.
•
El foment d’hàbits saludables que facilitin el benestar
físic. Psíquic i afectiu de les persones.
•

Interès i participació en els afers col·lectius.

MISSIÓ
L’escola Sant Jeroni és un centre d’Educació infantil i
primària ubicat en una població petita d’entorn rural però
amb indústria i amb molta activitat cultural i
esportiva.
L’objectiu de l’escola és promoure el desenvolupament
integral de l’alumnat. Es porta a terme un seguiment
sistematitzat de les àrees instrumentals i es cerca la
col·laboració i implicació de les famílies a través de
diverses reunions individuals i col·lectives. L’escola
potencia l’ensenyament de la llegua anglesa des
d’educació infantil.
Es dedica especial atenció i esforç a l’alumnat amb més
dificultats a través del treball conjunt de tots els serveis
educatius i socials externs.
Ja que el centre actualment compta amb bones
instal·lacions, espais, cuina pròpia i amb una AMPA
col·laboradora és possible oferir molts serveis i activitats
extraescolars.

VISIÓ
L’escola Sant Jeroni es vol convertir en un centre
educatiu on tothom ens sentim valorats i a gust,
desenvolupant el nostre potencial com a alumnat i
professorat, i on hi hagi lloc per la creativitat i les
ganes de créixer en tots els àmbits. Per això creiem
que cal avançar cap a un tipus de centre amb les
característiques següents:
•
Ser un centre actiu i emprenedor, amb flexibilitat
i capacitat d’adaptació als nous reptes que la
societat planteja.
•
La innovació com a eina al servei de les
activitats docents i de l’organització del centre.
•
Millorar el rendiment de l’alumnat augmentant
l’eficàcia de les mesures d’atenció a la diversitat, per
tal de potenciar al màxim les capacitats de cada
alumne.
•
Avançar en l’ús de les noves tecnologies en els
processos d’ensenyament-aprenentatge de les
diferents àrees del currículum.
•
Afavorir un bon clima d’aprenentatge amb un
ambient de treball atractiu, ordenat i motivador,
emprant metodologies participatives i innovadores
que fomentin el gust per aprendre.
•
Foment de treball en equip, tot cooperant i
intercanviant coneixements i experiències com a
mitjà d’enriquiment mutu.

•

Una estructura organitzativa eficient i
eficaç, dotada de suficients recursos que faciliti
la millora en tots els àmbits del centre educatiu.
• Promoció de les habilitats socials i
l’autoestima de l’alumnat i de tots els membres
de la comunitat educativa.
• Donar a l’alumnat una bona competència
de comunicació en llengua anglesa.
• Ser una escola integrada i compromesa
amb l’entorn tot millorant la seva projecció
externa.

