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UNA METODOLOGIA 
PRÒPIA 

L’escola La Salle Comtal des de fa tres cursos 
està implementant progressivament el pro-
grama NCA. Un marc pedagògic i pastoral, 
amb identitat pròpia, que presenta una 
proposta organitzativa, metodològica i avalua-
tiva clara, que dona ple sentit a l’educació de 
la persona encarant de forma integral les 
seves dimensions emocional, cognitiva, corpo-
ral, social o espiritual, en el transcurs de les 
diferents etapes del seu desenvolupament.  
L’alumnat es converteix en protagonista 
del seu propi aprenentatge.

ATENCIÓ 
A LA DIVERSITAT 

Des de fa anys tenim una mirada especial 
envers l’atenció a la diversitat. Ens esforcem 
per innovar i aportar aquells recursos ne-
cessaris perquè tot l’alumnat pugui ser atès. 
Disposem d’assessorament psicopedagò-
gic, així com de dos suports SIEI a infantil, 
primària i secundària, aula d’acollida per 
a alumnat nouvingut, sala multisensorial i 
professionals en formació contínua.

ACOLLIDORS 
I MULTICULTURALS 

Som escola acollidora de més de 30 nacio-
nalitats diferents. Una situació que ens ha 
portat a obrir-nos al món i enriquir- nos 
amb les vivències culturals de tot el nostre 
alumnat i les seves famílies. És una voluntat 
de l’escola donar a conèixer la diversitat i a 
la vegada mostrar aquelles coses que ens 
uneixen a les persones del nostre món. Per 
a nosaltres aquesta multiculturalitat ha 
passat a ser un tresor que ens diferencia 
d’altres centres.

VIDA 
D’ESCOLA

Per a nosaltres l’escola va més enllà del 
seu propi horari lectiu. Entenem l’educa-
ció com a una experiència integral. Una 
vivència que passa per les hores de classe, 
per les activitats extraescolars, per iniciati-
ves solidàries, per propostes de convivèn-
cia i per una comunitat educativa que 
tingui com a centre el seu alumnat.
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La Salle Comtal és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya, en règim general.

IDEARI -   PROPI

El Col·legi La Salle Comtal té establert un IDEARI – CARÀCTER PROPI, segons la Xarxa de 
Centres Educatius La Salle Catalunya, d’acord amb la legislació vigent:

↘ Promou la formació integral de l’alumnat d’acord amb la concepció cristiana 
de la persona, de la vida i del món.

↘ És un centre educatiu obert a totes les famílies que desitgen aquest tipus 
d’educació i volen col•laborar amb l’escola en l’educació integral del seu fill/a.

↘ Segueix les orientacions educatives de La Salle Catalunya.

L’ IDEARI – CARÀCTER PROPI 
ES LLIURARÀ A LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA I ES POT CONSULTAR A LA PÀGINA WEB
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NOU CONTEXT 
D’APRENENTATGE (NCA)
És un marc pedagògic amb identitat prò-
pia, que presenta una proposta organitza-
tiva, metodològica i avaluativa clara i que 
dona ple sentit a l’educació de la persona 
encarant de forma integral les seves dimen-
sions emocional, cognitiva, corporal, social 
o espiritual, en el transcurs de les diferents 
etapes del seu desenvolupament. L’alum-
nat es converteix en protagonista del seu 
propi aprenentatge.

Construcció
del pensament

Conducta i activitat 
autoregulada

Dimensió social 
de l’aprenentatge

Ment, cos 
i moviment

Interioritat

 NCA (Nou projecte Pedagògic Salle)

 PROGRAMA DE MEDIACIÓ

 PROGRAMA D’APRENENTATGE 
COOPERATIU

 MENJADOR ESCOLAR (CUINA PRÒPIA)

 PROGRAMA D’EDUCACIÓ EMOCIONAL 
(HARA)

 NATACIÓ (Ed. Infantil i Primària)

 BATXILLERAT DUAL

 SPLAI

 AULA D’ACOLLIDA MATINAL 

 ROBÒTICA

 COLÒNIES ESCOLARS (maig/juny)

 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
(SIEI I A. D’ACOLLIDA)

 ACTIVITATS D’ESTIU (juliol)

 ASSESSORAMENT  
PSICOPEDAGÒGIC (SOP)

 CONSULTA OBERTA 
(INFERMERA)

Serveis i altres propostes escolars

CONTINUÏTAT D’ESTUDIS 

La Salle forma part d’una xarxa de diversos 
centres en tot Barcelona on podeu tro-
bar qualsevol oferta complementària que 
puguin necessitar els vostres fills/es, des de 
cicles formatius a graus universitaris.

Característiques del centre

ETAPES (dos grups per nivell)

 EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE 

   (I3, I4, I5)

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1r a 6è)

 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

   OBLIGATÒRIA (1r a 4t)

 BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS 

   (Edifici La Salle Barceloneta) BEQUES I AJUTS ECONÒMICS 
 L’administració Pública comunica les convocatòries de beques/ajuts pel men-jador escolar i les activitats extraescolars.
 La Secretaria/Administració de l’escola els informarà i assessorarà sobre aquestes beques/ajuts, la documentació que cal presentar i els terminis fixats per les  Administracions Públiques convocants de les beques/ajuts.

HORARIS  

 Educació infantil i primària, de dilluns a 
   divendres, de 9.00 a 13.00 h  
   i de 15.00 a 17.00 h

 Educació secundària, de dilluns a dijous, 
   de 8.30 a 13.30 h i de 15.15 a 17.15 h 
   i els divendres, de 8.30 a 13.30 h

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
(dins l’horari escolar) 

Educació Infantil i Educació Primària: 
5 hores / setmanals

Educació Secundària Obligatòria: 
3 hores / setmanals

 Jocs i tallers de matemàtiques

 Tallers d’expressió de llengua

 Jocs i tallers de llengua anglesa

 Tallers d’hàbits saludables

 Ciències experimentals, laboratoris

 Informàtica. Aplicació de Noves 
   Tecnologies: Robòtica educativa

 Projecte FAIG (aprenentatge 
   cooperatiu i intel·ligències múltiples)

 Projecte Aprenentatge i Servei (ApS)

Som una escola del barri!


