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Preliminar
Aquest projecte educatiu volem que sigui una eina útil i eficaç on s’hi reflecteixi la nostra tasca
diària, els nostres valors per ajudar a créixer, a aprendre i interrelacionar-se amb els altres per tal
de formar-se com a persona.
Aquest document va dirigit a les famílies que triïn el nostre centre com a referent per contribuir
en la tasca educativa dels seus fills.
El nostre Projecte Educatiu de Centre és exclusiu, ja que està adaptat a les nostres característiques.

Context
La situació del col·legi, gairebé al centre del poble, suposa uns avantatges, però també genera
certs inconvenients: està a un carrer que no té voravies i molt transitat, ja que, a més dels cotxes
que hi circulen normalment serveix de baixada per els que vénen de l’escola pública. Hi ha molt
poc lloc per aparcar, la qual cosa ocasiona que a les entrades i sortides el tram del carrer quedi
un poc col·lapsat, sobretot els dies de mal temps. Des d’aquest any normalment, un policia talla
el trànsit durant les entrades i sortides.
Per altra banda, la ubicació cèntrica ens suposa tenir molt a prop la plaça de Sant Joan, la principal del poble, així com la biblioteca municipal, que està just davant l’escola, també el teatre
La Unió que el trobam a uns cent metres de l’escola. Podem accedir amb facilitat a la plaça del
mercat, a correus, al parc etc.
El referent sòcio-econòmic de les famílies dels alumnes del col·legi és molt variat majoritàriament
tenen un nivell mitjà, i que es dediquen al sector hoteler.

Història del centre
El setembre de 1882 la comunitat de Religioses Franciscanes Filles de la Misericòrdia fundà una
casa a Son Servera, demanada per les autoritats, per atendre les necessitats del poble de curar i
consolar els malalts i ensenyar als infants la doctrina cristiana.
La primera casa, on visqueren set anys, era al carrer Nou, tenia dues aules, una per a nines més
grans i l’altra per a pàrvuls. Després es varen traslladar al carrer Dr. Esteva, on està l’escola actualment.
El nombre d’habitants anava en augment, i davant la necessitat d’engrandir les aules varen comprar una casa a devora el convent. A la planta baixa s’hi va edificar una aula de pàrvuls, i algunes
dependències reservades per a la Congregació. En el pis superior, una altra aula per a les nines
grans i uns dormitoris per a les monges.
Fins l’any 1975 les nines podien acabar tota l’EGB a l’escola, després va quedar com a pre-escolar
i guarderia, amb quatre aules, fins que en el 1997 es va llevar el servei de guarderia.
En el curs 1998 – 99 es va concertar l’aula de 5 anys, anant cada any, concertat una nova aula,
fins a quedar en el 2000 com a un Centre d’Educació Infantil concertat de 3 a 5 anys, amb una
aula de 2 anys sense concertar.
A partir de setembre del 2011, varen tancar definitivament el convent. Des aleshores la Titularitat
ens ha anat cedint diversos espais per ampliar les nostres instal·lacions. Durant aquests anys s’han
anat fent reformes i millores per modernitzar el nostre centre.
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Característiques pròpies del centre
Volem que la nostra escola sigui:
•

Mallorquina: Volem afavorir la integració a la nostra cultura de tots els alumnes del col·legi,
sigui quina sigui la seva procedència, la nostra és una escola arrelada a Mallorca i oberta al
món. L’ensenyament de la lecto-escriptura es fa en català que és també la llengua vehicular
(d’us normal ) al nostre Centre.

•

Compromesa amb la Natura: La nostra escoleta, seguint els criteris de Sant Francesc, posa
una sensibilitat especial en els temes relacionats amb la valoració i conservació de la natura,
potenciant, des de la infantesa, totes aquelles actituds i comportaments que contribueixen
a millorar l’entorn.

•

Cristiana: La nostra és una escola cristiana on es fa present l’estil de vida de Jesús i de Sant
Francesc en totes les seves accions i formes d’actuar. Tot això respectant sempre altres
ideologies, tant per part dels mestres com per part de les famílies.
Solidària: L’escola és solidària amb els més necessitats, amb els que necessiten més ajut
i estimació, sigui per el motiu que sigui. Oferim una educació individualitzada, adaptada
a cada alumne. Treballam perquè tots se sentin igualment apreciats i puguin potenciar el
millor d’ells mateixos en un clima de confiança i seguretat.
Oberta: A la realitat i a les necessitats de la nostra societat, oberta a noves metodologies i a
noves idees per a donar resposta a les diverses situacions i necessitats del nostre alumnat.
Una Escola compromesa en un concepte ample i global de l’educació.

•

Participativa: Tots som protagonistes de les decisions i activitats que marquen el caràcter
de la nostra escola. La participació implica la democràcia, la integració de cadascú, des del
seu nivell, a fi d’aconseguir que tothom se senti acceptat, respectat i integrat.

Tipus d’home i dona que volem formar
Volem educar als nostres alumnes de manera integral, per tal de què puguin arribar a ser bons
ciutadans/es. Per aquest motiu, intentarem fomentar:
Autonomia: Que aprenguin a ser independents, a valer-se per ells mateixos, adaptar-se a les situacions i necessitats que es trobin en la vida diària, que tenguin iniciativa i esperit de superació per
sabre resoldre el millor possible les diferents situacions que es puguin trobar en el futur.
Respecte i Solidaritat: S’ha d’intentar que en primer lloc respectin als seus iguals, a les persones
amb les que conviuen i a la societat en la que vivim, sabent acceptar les limitacions i les necessitats pròpies i dels altres i tenir disposició per ajudar i compartir. Aprendre a ser respectuosos amb
la cultura pròpia i amb les altres, a l’igual que amb la natura i l’entorn que ens envolta.
Felicitat: Saber estar contents amb nosaltres mateixos, acceptant les nostres limitacions i característiques personals, que gaudeixin de venir a l’escola, de compartir els jocs i l’espai amb els
companys, de tenir noves relacions i noves emocions i especialment que sàpiguen gaudir el plaer
d’aprendre coses, d’adquirir nous coneixements i d’anar descobrint el món i les persones, mantenint sempre la curiositat pròpia dels infants.
.
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Criteris pedagògics
La nostra ideologia pedagògica es basa amb els següent principis metodològics i d’avaluació:
•

Globalització. Entenem que l’aprenentatge dins l’etapa de l’Educació Infantil ha de tenir un
caràcter essencialment global que permeti abordar la realitat des de tots els àmbits, i establir
connexions entre allò que és nou i allò que és sabut. L’aprenentatge no és només una acumulació de coneixements, es tracta d’un procés d’apropament de l’individu a la realitat que
vol conèixer.

•

Atenció a la diversitat. La planificació i les activitats educatives s’han de adaptar a les característiques evolutives dels infants i han de procurar la prevenció i compensació de tot tipus de
desigualtats, tant si són d’origen social, cultural, econòmic com de les pròpies característiques de l’infant

•

Aprenentatges significatius. La funció de les mestres no és just ensenyar sinó ajudar a aprendre, acompanyant el procés d’aprenentatge dels infants i encarregant-se de preparar materials i propiciar situacions que facilitin les experiències que els nins necessiten per aconseguir
la maduració i els aprenentatges programats.

•

Principi del joc. El joc és un instrument privilegiat per al desenvolupament de les capacitats
del infants, és un recurs que utilitzam per aconseguir aprenentatges significatius.

•

Ambient càlid i segur. Només un clima acollidor permetrà el desenvolupament de totes les
capacitats dels infants. Es tracta d’establir amb cada nin i nina una relació personal individualitzada i de qualitat. L’existència d’una relació personal afectuosa i transmissora de seguretat
emocional no s’oposa a l’existència de normes i exigències, al contrari, és dins un context
d’afecte quan adquireixen el seu valor educatiu més positiu.

AVALUACIÓ
L’avaluació serà global, contínua i formativa i s’utilitza per a recollir informacions que ens ajudin a
millorar les propostes que feim a l’aula. El seu objectiu, més que quantificar i valorar el grau d’èxit
o fracàs dels infants, serà canviar i millorar la pràctica educativa per aconseguir pautes adequades
d’actuació.
Es farà una avaluació inicial que ens donarà informació de les capacitats i dels coneixements
previs i servirà per a relacionar el que s’ensenya a l’escola i el que aprenen a fora, per tal d’afavorir
aprenentatges el més significatius possibles.
L’avaluació es durà a terme paral·lelament a les activitats que es realitzen. La seva finalitat és proporcionar informacions sobre allò que els infants aprenen i quines dificultats tenen per poder
ajudar-los i per replantejar-nos la programació quan sigui necessari.

Criteris de par ticipació
PARTICIPACIÓ DELS PARES
Creim necessària la participació dels pares en les tasques educatives que realitzam a l’escola, ja
que la seva implicació és molt beneficiosa pels infants.
Comptam amb una associació de pares i mares que treballa conjuntament amb el claustre i que
organitza activitats per recaptar fons destinats a excursions, millores en el centre, organització
d’activitats extraescolars, tallers, etc
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El centre disposa d’un representant dels pares i un membre de l’APIMA en el Consell Escolar per
tal que afavoreixi la màxima comunicació amb els pares dels alumnes per a mantenir-los informats de tot el que es refereix a l´educació dels seus fills, amb la finalitat de crear un clima d’afecte, seguretat i participació entre el Centre, els nins i les famílies.
Els canals de comunicació de l’escola amb les famílies són: el plafó de l’entrada, l’agenda individual de l’alumne, la página web del centre i les xarxes socials.
Les mestres convoquen, durant el primer trimestre del curs, una reunió informativa, per tal que
els pares i mares s´assabentin dels aspectes organitzatius i educatius més destacats. A més, es fa
una reunió pels nous alumnes abans de començar el curs escolar.
Durant tot el curs es convida els pares a conèixer l’aula dels seus fills i a participar-hi amb activitats
diverses.
Les tutores disposen d’una hora setmanal per atenció als pares i mares; es procura tenir flexibilitat horària per facilitar les entrevistes. També s’organitza, cada trimestre, una jornada de portes
obertes en la qual els adults poden compartir amb els infants diferents activitats dins les aules.
La directora del centre té destinades unes hores a la setmana per atendre consultes i realitzar
entrevistes.

CLAUSTRE DE PROFESSORS
Donant per suposada la participació dels professors en el Consell Escolar, a les reunions mensuals de claustre i a les setmanals de coordinació es dóna informació a tots els nivells referents
al Centre i al seu funcionament. Al mateix temps es tenen ben en compte les seves opinions i
aportacions que afavoreixen el bon funcionament de l’escola i l´educació integral dels alumnes.
Tenim també relació constant amb l’Orientador del centre, amb l’Equip d’Atenció Primerenca,
amb els Serveis Educatius Municipals i amb el C P Jaume Fornaris (on els nostres alumnes segueixen l’escolarització). També procuram participar en les campanyes i activitats lúdiques i festives organitzades per l´Ajuntament.

Pastoral
El nostre centre té una representant de Pastoral que, juntament amb altres representant dels diferents centres de Sant Francesc, formen l’Equip de Pastoral. Aquest, cada any, tria un Lema que
serà treballat durant tot el curs amb els alumnes.
Per tal de treballar l’Educació en Valors impulsam i col·laboram en la celebració de les festes de
caire religiós del centre i en les diferents iniciatives que tenguin relació amb l’eix de la Pastoral.
Volem afavorir espais de reflexió als nostres alumnes, a més de silenci i d’escolta i promoure una
educació basada en els valors i actituds humanes i cristianes de respecte, confiança, pau, perdó,
agraïment, solidaritat, alegria i admiració.

EDUCAR EN LA INTERIORIDAD
El projecte “Educar en la Interioritat” dels Centres Sant Francesc d’Assís (CSFA), pretén motivar i
acompanyar alumnes, professors i famílies, en definitiva a tota la comunitat educativa, en el descobriment i creixement d’una part essencial de la persona: el seu món interior.
“Educar en la Interioritat” suposa aprendre a escoltar-se, a comprendre, a reflexionar i a discernir.
En un món tan ple d’informació i estímuls, amenaçat per la contaminació i el consumisme. És
essencial saber qui som, el que volem i cap a on volem anar per poder transformar-lo.
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“Educar en la interioritat” implica ensenyar a estar centrat, atent, present. Suposa educar la capacitat innata d’”adonar-se”; la consciència de ser, de triar en llibertat des de l’amor, el perdó i la
misericòrdia
“Educar en la interioritat” permet prendre consciència del propi món interior i de la necessitat de
conrear per situar-se en la vida amb solidesa, fonament i horitzó.
“Educar en la interioritat” té com a finalitat dotar la persona de mitjans que li permetin actuar des
d’un cor guiat per valors com la fraternitat, la misericòrdia i la cura a la Creació; valors essencials
en la interioritat franciscana.
En definitiva, el projecte d’”Educar en la interioritat” pretén millorar la vida diària d’alumnes i
mestres, a través d’eines útils i senzilles que els permetin conèixer els seus pensaments, cuidar les
seves emocions i integrar els diferents coneixements impartits a les escoles.
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ESCOLETES D’INFANTS
SANT FRANCESC D’ASSÍS
>> S’HORTA
C/ Convent, 13
07669 S’Horta
Tel. i Fax: 971 83 71 36

ANTONI COSTA
>> CALA D’OR
C/ Sant Antoni, s/n
07660 Cala D’Or
Tel. 971 65 71 47

COL·LEGIS
CENTRE SANT FRANCESC D’ASSÍS
>> SA POBLA
C/ Lluna, 11,
07420 Sa Pobla
Tel. 971 86 27 03
Fax 971 54 02 28
sapobla@sfassis.org

CENTRE FRANCESC D’ASSÍS
>> PALMA
C/ Passatge Can Faixina, 1
07005 Palma
Tel. 971 46 94 15
Fax 971 77 41 45
palma@sfassis.org

CENTRE SANT FRANCESC D’ ASSÍS
>> MURO
C/ Joan Miró, 1, 07440 Muro
Tel. 971 53 75 13
Fax 971 86 06 18
muro@sfassis.org

CENTRE SANT FRANCESC D’ASSÍS
>> SON SERVERA
C/ Doctor Esteva,8
07550 Son Servera
Tel. 971 56 77 95
Fax 971 56 77 95
sonservera@sfassis.org

CENTRE SANT FRANCESC D’ASSIS
>> MANACOR
C/ Major, 28, 07500 Manacor
Tel. 971 84 42 80
Fax 971 84 31 08
manacor@sfassis.org

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS
>> CIUDAD REAL
Ronda del Carme núm. 56
13003 - Ciudad Real
Tel. 926 221 932
Fax 926 221 932
ciudadreal@sfassis.org

