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Para sa karagdagang impormasyon bisitahin kami sa
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Comtal

Ang La Salle Comtal ay isang sentro ng Generalitat ng Catalonia.
 

IDEARY - OWN CHARACTER

Ang La Salle Comtal School ay nagtatag ng isang IDEARY – OWN CHARACTER, ayon sa La Salle 
Cataluña Network of Educational Centers, alinsunod sa kasalukuyang batas:

↘ Itinataguyod nito ang integral na pagbuo ng mga mag-aaral alinsunod sa Kristiyanong  
paglilihi ng tao, ng buhay at ng mundo.

↘ Ito ay isang sentro ng edukasyon na bukas sa lahat ng mga pamilya na nais ang ganitong uri 
ng edukasyon at lumipad na makipagtulungan sa paaralan sa komprehensibong edukasyon ng 

kanilang anak.

↘ Sundin ang mga patnubay na pang-edukasyon ng La Salle Cataluña. 

L’IDEARI – PROPERTY CHARACTER 
ITO AY MAGING PAMILYA NG PAARAL AT MAAARI MAAARI ANG KONSULTED SA WEB PAGE. 

Comtal

ISANG PROPIAU 
METHODOLOGY 

Ang paaralan ng La Salle Comtal ay unti-un-
ting nagpapatupad ng programa ng NCA. 
Ang isang balangkas ng pedagogical at 
pastoral, na may sariling pagkakakilanlan, na 
nagtatanghal ng isang bagong panukalang 
pang-organisasyon, pamamaraan at pagsu-
suri. Ang La Salle, mula sa tradisyon at pag-
babago, ay nais na maging isang paaralan 
na naghahanda para sa buhay, pagiging 
sensitibo sa isang nagbabago na lipunan. 

PANSIN SA 
DIVERSITAT 

Sa loob ng maraming taon mayroon kaming 
isang espesyal na pagtingin patungo sa 
pansin sa pagkakaiba-iba. Nagsusumikap 
kaming magbago at magbigay ng mga 
kinakailangang mapagkukunan upang ang 
lahat ng mga mag-aaral ay maalagaan. 
Mayroon kaming payo sa psycho-pedagogi-
cal, pati na rin ang dalawang suporta ng SIEI 
para sa mga bata - pangunahin at panga-
lawa, silid ng pagtanggap para sa mga 
bagong mag-aaral, silid ng multisensory at 
mga propesyonal sa patuloy na pagsasanay.

ACOGEDORS  
AT MULTICULTURALS 

Kami ay isang maligayang pagdating paara-
lan ng higit sa 30 iba’t ibang nasyonalidad. 
Isang sitwasyon na humantong sa amin 
upang buksan ang ating sarili sa mundo at 
pagyamanin ang ating sarili sa mga karana-
san sa kultura ng lahat ng aming mga 
mag-aaral at kanilang pamilya. Ito ay isang 
kalooban ng paaralan na ipakilala ang 
pagkakaiba-iba at sa vegada ang mga bagay 
na nagkakaisa sa atin sa mga tao ng ating 
mundo. Para sa amin ang multikulturalismo 
na ito ay naging isang kayamanan na naiiba 
sa amin mula sa iba pang mga sentro.

PAARAL  
NA BUHAY

Para sa amin, ang paaralan ay lampas sa sarili 
nitong mga oras ng pagtuturo, naiintindihan 
namin ang edukasyon bilang isang kompre-
hensibong karanasan. Isang karanasan na 
dumadaan sa mga oras ng klase, mga aktibi-
dad na extracurricular, mga hakbangin ng 
pagkakaisa, mga panukala para sa pagkakai-
sa at isang pamayanang pang-edukasyon na 
mayroong mga mag-aaral bilang sentro nito.
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NUEVO CONTEXTO  
DE APRENDIZAJE (NCA)
Ito ay isang balangkas ng pedagogical na 
may sariling pagkakakilanlan, na nagta-
tanghal ng isang malinaw na panukalang 
pang-organisasyon, pamamaraan at pag-
susuri na nagbibigay ng buong kahulugan 
sa edukasyon ng tao, komprehensibong 
pagtugon sa mga emosyonal na sukat nito, 
nagbibigay-malay, katawan, panlipunan o 
espirituwal, sa kurso ng iba’t ibang yugto 
ng pag-unlad nito. Ang mag-aaral ay na-
ging kalaban ng kanyang sariling pag-aaral.

Konstruksyon 
ng pag-iisip

Pag-uugali at aktibidad 
na kinokontrol sa sarili

Ang dimensyang 
panlipunan at pag-aaral

Isip, paggalaw 
ng katawan

Panloob

 NCA (BAGONG SALLE 
PEDAGOGICAL PROJECT)

 MEDIATION PROGRAM

 COOPERATIVE LEARNING PROGRAM

 SCHOOL CANTEEN (OWN KITCHEN)

 EMOTIONAL EDUCATION PROGRAM 
(HARA)

 SWIMMING (Ed. Infantil and Primaria)

 DUAL BACHILLERATO

 SPLAI 

 MATINAL CLASS 

 ROBOTIC

 COLONIAS (Mayo / Hunyo)

 PANSIN SA DIVERSITY  
(SIEI I A. NG ACOGIDA)

 ACTIVITIES NG SUMMER (Hulyo)

 PSYCHOPEDAGOGICAL ADVICE (SOP)

 OPEN KONSULASYON (ENFERMERA)

Mga serbisyo at iba pang mga panukala sa paaralan

PAGPAPATULOY NG MGA PAG-AARAL 

Ang La Salle ay bahagi ng isang 6-center 
network sa buong Barcelona kung saan 
makakahanap ka ng anumang pantulong 
na alok na maaaring kailanganin ng iyong 
mga anak, mula sa mga siklo ng pagsasanay 
hanggang sa mga degree sa unibersidad.

MGA TAMPOK NG SENTRO

ETAPAS (dalawang pangkat bawat antas)

 PANGALAWANG IKOT NG MAAGANG     

  EDUKASYON SA PAGKABATA

 Elementary  (Ika-1 hanggang ika-6)

 EHIGH SCHOOL 
   (Ika-1 hanggang ika-4)

 BACHILLERATO AND CICLOS FORMATIVOS   

   (La Salle Barceloneta Building )

SCHOLARSHIPS AT TULONG PINANSYAL 
 Ang Sekretaryo / Pangangasiwa ng paara-lan ay magpapaalam sa iyo tungkol sa mga iskolar/tulong na ito ang dokumentasyon na iharap at ang mga deadline na itinakda ng Mga Administrasyon Mga pampublikong tagapag-ayos ng mga iskolar/tulong.

SCHEDULE  

 Educacion Infantil and Primaria, mula 
   Lunes hanggang Biyernes, mula 9 a.m. 
   hanggang 1 p.m. at mula 3 p.m. 
   hanggang 5 p.m.

 High School, mula Lunes hanggang 
   Huwebes, mula 8:30 a.m. hanggang 
   1:30 p.m. at mula 3:15 p.m. hanggang 
   5:15 p.m. at mula 8:30 a.m. hanggang 
   1:30 p.m., sa Biyernes

KOMPLEMENTARYONG GAWAIN: 
(sa loob ng oras ng paaralan) 

Edukasyon sa Maagang Bata at 
Elementary: 5 oras / lingguhan

High School: 3 oras / lingguhan

 Mga laro sa matematika at mga workshop 

 Mga workshop sa pagpapahayag ng wika

 Mga laro sa wikang Ingles at mga workshop

 Malusog na gawi sa mga workshop

 Mga pang-eksperimentong agham, 
   laboratoryo

 Computing. Aplikasyon ng Bagong 
   Teknolohiya: Robotics ng Edukasyon

 FAIG Project (aprendizaje cooperativo  
   y inteligencias múltiples)

 Proyekto sa Pag-aaral at Serbisyo (ApS)

Kami ay isang paaralan sa kapitbahayan! 


