
Educació Primària 
 



El col·legi Claret promou la formació integral 
dels alumnes. Els prepara per descobrir la 
seva identitat i l’alegria de viure participant 
activament en la transformació i millora de la 
societat. 

Educar, estimular i desenvolupar  
als nostres infants en totes les 
dimensions de la seva persona 
mitjançant diferents projectes i 
metodologies.

Concebre l’infant com a 
protagonista dels seus  
propis aprenentatges.

Potenciar la vivència de l’escola 
on l’infant se senti a gust amb 
ell mateix i amb tots aquells que 
l’envolten.

Oferir als infants un model de 
mestre/a que els conegui, els 
comprengui, els doni seguretat, 
respecti la seva individualitat i la 
seva diversitat.

LA NOSTRA 
PROPOSTA

Afavorir el creixement personal 
a través de la descoberta del 
jo, potenciant la capacitat de 
conèixer els propis sentiments, la 
confiança en les seves possibilitats i 
l’acceptació de les seves limitacions.

Potenciar un aprenentatge 
SIGNIFICATIU, partint 

de l’EXPERIMENTACIÓ 
i la MANIPULACIÓ dels 

elements de l’entorn. 

“
”



Accions solidàries 
Acollides diàries

Sortides i activitats

Festes i celebracions 

Interioritat

Respecte i cordialitat

Sinceritat i confiança

Ajuda i col·laboració

Exigència i serietat 
Transparència i 
comunicació

A través dels valors formem persones  
compromeses amb el seu entorn i amb una 
societat més justa, preocupades per la realitat 
que els envolta i el món.

Despertem les EMOCIONS!



Utilitzem una pedagogia plural. Realitzem 
activitats molt variades per tal que els infants 
es desenvolupin fomentant l’adaptació, els 
hàbits, l’esforç, el joc, l’esperit crític, l’equilibri 
emocional, la interioritat i el treball en equip.

ACOLLIDES I TUTORIES
Fomentem l’autonomia personal i la 
convivència, afavorim l’autoestima i 
l’adquisició d’habilitats socials. També 
celebrem festes i tradicions. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Valorem les capacitats de cada infant 
tenint en compte tant el seu nivell 
maduratiu com el seu bagatge. 
Cerquem la metodologia i els estímuls 
més adequats per cadascú.

LA NOSTRA 
PRÀCTICA

EDUCACIÓ EMOCIONAL
Afavorim el coneixement de les 
pròpies emocions, actituds i aptituds, 
per tal que les puguin gestionar 
adquirint confiança en ells mateixos i 
en els altres. 

Els alumnes de 6è EP fan 
de padrins de lectura dels 

alumnes de P5. 



PROJECTES ENTRE ETAPES
Potenciem el coneixement i el 
respecte amb activitats entre 
alumnes de diferents edats. Els petits 
admiren els grans i aquests es fan 
més responsables dels petits.

TREBALL PER PROJECTES
Promovem l’aprenentatge 
significatiu emfatitzant la 
manipulació, l’experimentació, la 
vivència, el treball en grup i el diàleg 
entre l’alumnat.

AMBIENTS
Facilitem que l’aprenentatge dels 
infants sigui significatiu mitjançant 
una experiència activa, de relació i 
de comunicació a través del joc.

Estimulem les habilitats socials,  
d’interacció entre iguals i  

amb l’adult

“
”



AMCO
Programa d’aprenentatge de l’anglès 
des del seu ús quotidià, com si fos la 
llengua materna.

Fomentem el treball interdisciplinari i 
treballem en diferents àrees de coneixement 
seguint mètodes de provada eficàcia.

Ubinding
Projecte de millora de l’aprenentatge 
de la lectura i de detecció primerenca 
de dificultats. Treballa diferents 
aspectes com la descodificació, la 
comprensió, l’atenció, la memòria... 

Potenciem l’expressió 
escrita i oral per afavorir la 

comunicació.

AICLE: Arts&Crafts
De 1r a 4t de Primària la plàstica es fa 
en anglès. 

JumpMath
Programa d’aprenentatge de les 
matemàtiques que promou la 
comprensió i la relació entre els 
conceptes matemàtics fomentant 
l’entusiasme.

LA NOSTRA 
METODOLOGIA



ANGLÈS: Auxiliars de conversa
Docents nadius de llengua anglesa 
col·laboren en el projecte multilingüe 
de totes les etapes.

Donem als nostres alumnes les eines per poder 
adquirir tots els coneixements que estan al seu 
abast.

COMPETÈNCIA DIGITAL
L’alumnat disposa de diferents espais 
i moments per aprendre a fer ús 
de les noves tecnologies. A partir 
de 3r fan una hora setmanal de 
Competència Digital. 

ÀREES 
COMPLEMENTÀRIES

NATACIÓ
L’escola disposa de piscina. Des 
d’aquesta àrea fomentem els hàbits, 
l’autonomia i la familiarització amb 
el medi aquàtic i la progressiva 
adaptació a aquest. 
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Col·legi Claret Barcelona 
Sant Antoni Mª Claret 49  

08025 Barcelona   
 

Tel. 93 208 18 30 
 

info@claretbarcelona.cat
primaria@claretbarcelona.cat 

www.claretbarcelona.cat

QUOTA MENSUAL
 

Escola: 141€
Mitja pensió:   
  - D’octubre a maig: 172€ 
  - Setembre: 86€
  - Tiquet un dia menjador: 9,20€
Permanència: 22€/mes


