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FAMÍLIAFAMÍLIA

Les Escolàpies oferim les nostres 
escoles, com un servei a l’educació 
dels infants i de la joventut, 
segons la intuïció que va tenir 
Paula Montal.Els elements bàsics 
de la nostra tradició pedagògica 
han estat objecte de constant 
adequació a les circumstàncies 
de lloc i de temps. Aquest 
caràcter obert i flexible de la 
nostra metodologia ens permet 
l’adaptació a les necessitats de 
cada escola.

L’educació integral i harmònica 
constitueix el nostre ideal en la 
formació dels nens i dels joves, als 
qui tractem d’infondre la nostra 
esperança en la transformació de la 
societat.

I, perquè estem convençudes que 
només quan la cultura és informada 
per la fe pot ser transformant, 
les Escolàpies tenim cura de 
la formació i de l’experiència 
espiritual del nostre alumnat.

L’educació en valors, element 
indispensable de la nostra 
pedagogia, ocupa un temps 
important en l’organització de les 
nostres escoles. Cada matí iniciem 
el dia amb una breu reflexió a la 
mateixa aula.

A IGUALADA DES DE 1849

El Col·legi Escolàpies Igualada som un centre d’Educació Infantil i 
Primària. El nostre estil educatiu permet un ambient familiar i un 
coneixement molt proper de l'alumnat i de la seva realitat personal i 
familiar.

LA NOSTRA IDENTITAT, ESTIL DE LA NOSTRA ESCOLA

Si vols saber-ne 
més fes click 

aquí

El treball en equip dut a terme per tot el professorat 
i personal del Centre fa que l’escola esdevingui un 
entorn educatiu integral per als vostres fills i filles. Els 
espais amplis, les instal·lacions del Centre i el fet que 
ens caracteritzem per ser una escola que aprèn i estem 
immersos en un procés constant de reflexió i innovació, 
ens permeten donar una resposta adient a les diferents 
situacions i necessitats de totes les etapes.

SOM UNA
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La peculiaritat d’aquesta etapa exigeix una 
organització diferenciada de la resta d’etapes tant 
pel que fa a l’horari com al calendari escolar.

Els infants:

• Se senten acollits, valorats i estimulats a créixer.
• Troben un ambient que afavoreix el creixement 

harmònic de la seva personalitat.
• Aprenen progressivament a coordinar el seu cos amb 

un treball intens de psicomotricitat.
• Gaudeixen amb les audicions musicals, el cant i 

l’expressió corporal.
• Avancen en la seva autoestima i seguretat personal.
• Progressen en la seva capacitat de comunicació.
• Creixen en autonomia personal, d’acord amb la seva 

diversitat.
• Gaudeixen d’un context positiu, feliç i socialment 

integrador.
• Assoleixen tot això a través del joc i l’experimentació, 

amb un ampli marge de creativitat i d’iniciativa.

LA IMPORTÀNCIA DELS PRIMERS ANYS DE VIDA

Els primers anys de vida són una etapa molt important perquè 
l’infant va adquirint les bases del que serà la seva personalitat i 
posa els fonaments per al bon desenvolupament de les posteriors 
etapes educatives.

CALENDARI

Inici de curs 1 de Setembre

Vacances de Nadal 
Del 31 de desembre al 7 de gener

Vacances de Setmana Santa 
Del 14 al 19 d'abril

Darrer dia de curs 22 de juliol

Altres dies no lectius
A determinar quan es publiqui el 
calendari escolar

LLAR D'INFANTS
COMPARTIRCOMPARTIR

UN ESPAI 
PER
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     HORARI

Horari de porteries

Porteria del C/ Pare Mariano
Matí de 7.30h a 9h
Tarda de 12.50h a 15h

Porteria del C/ del Vidre
Matí de 8.45h a 13h
Tarda de 14.45h a 19.30h

Porteria de “la Reixa”
Entrades i sortides de l’horari
escolar: 9h, 13h, 15h i 17h

Horari de la Llar d'Infants

L’escola és oberta des de les 7.30h del matí 
fins a les 19h i ofereix una flexibilitat d’horari 
que s’adapta a les necessitats de les famílies 
oferint diversos tipus de jornades. Els preus de 
la Llar d’Infants varien segons el tipus de jornada 
escollit.

QUOTES

Quota mensual segons el tipus de jornada

La quota mensual és fixa un cop es comença el curs. El pagament del mes de juliol és obligatori per a tothom.

TIPUS DE JORNADA HORARI QUOTA MENSUAL

Matí o tarda de 7.30h a 13h / de 15h a 19h 119€

Matí + migdia de 7.30h a 15h 129€

Jornada completa de 7.30h a 19h 139€

Els infants de P0 han de portar tot el que mengen. 
Pels Infants de P1 que dinen a l'escola és opcional portar el dinar 
de casa o triar el menú de l'escola.

Servei de menjador per als alumnes de P1 i P2 79€/mes

Servei de menjador eventual 6€

Hores extres 3.50€/hora

Quota mensual AMPA  (setembre-juny) 2.50€/mes

La nostra Llar d’Infants pot oferir aquests preus perquè rep subvenció de la Generalitat i de la Fundació 
Escolàpies.

NOVESQUOTESA LA
LLAR
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Durant tot el cicle d’Infantil continuem fomentant que els 
nens i nenes siguin els autèntics protagonistes del seu propi 
aprenentatge i per això totes les propostes, espais i situacions que 
plantegem, a més de tenir un enfoc globalitzador, respecten les 
diferències grupals i individuals de cada un d’ells. 

Per aconseguir-ho, a l’escola, ens centrem en tres grans àrees que 
desenvolupem amb materials i metodologies pròpies (material 
ideat per les mestres d’Infantil): la Descoberta d’un mateix,  
Descoberta de l’entorn natural i social i  Intercomunicació i 
llenguatges.

També pensem que el compromís i la col·laboració de la família 
amb l’escola és cabdal per fer avançar l’infant en el seu procés 
de creixement personal  i ho duem a terme mitjançant:

• Comunicacions puntuals a les hores d’entrada i sortida de 
l’escola

• Reunions d’inici de curs
• Entrevistes personals de tutoria
• Entrega de tres informes al llarg de cada curs

Ens encanten les 
xarxes socials 

perquè ens 
permeten donar a 
conèixer el nostre 

dia a dia. 
Segueix-nos

TRES ÀREES DE DESENVOLUPAMENT

1. Descoberta d’un mateix
En aquesta àrea treballem la 
identitat del nen, la presa de 
consciència del seu cos a més 
del reconeixement i gestió de les 
emocions i l’adquisició d’hàbits 
saludables.

2. Descoberta de l’entorn natural 
i social
Les capacitats que implica 
aquesta àrea les treballem partint 
de les realitats més properes 
dels infants: família, escola, barri, 
ciutat, tradicions, animals, natura, 
etc.

3. Intercomunicació i llenguatges
El conjunt dels llenguatges que 
formen part d’aquesta àrea tenen 
un doble objectiu: aprendre a 
pensar i aprendre a comunicar-se 
i expressar-se.

EDUCACIÓ 
INFANTIL

TEVA VIDATEVA VIDA
SOM PART DE LA 
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PROTAGONISTESPROTAGONISTES
Potenciem el protagonisme i la implicació de l’alumne/a en el seu propi procés 
d’aprenentatge, fomentant l’autoconcepte positiu i l’autoestima, claus de l’èxit 
escolar, promovent l’emprenedoria, la innovació, el treball en equip i l’empatia, la 
responsabilitat, l'esforç i la paciència

PRIMÀRIA

• Taller de Llengua: complement a l’àrea  Llengua.
• Taller d’Expressió: complement a l’àrea d’expressió plàstica amb activitats que 

desenvolupen la creativitat, la imaginació, la col·laboració, el gust per la bellesa, el 
respecte per les creacions pròpies i dels altres,...

• Taller de Lectura: ampliació del temps dedicat a la lectura comprensiva.
• Curset de natació: un trimestre en els cursos de 1r, 2n i 3r.
• Llengües estrangeres: iniciació a l’anglès com a llengua estrangera a P-2.
• Taller d’Escacs: a 5è i 6è.
• Teatre escolar: 5è - Llegenda se Sant Jordi, 6è - Pastorets

 HORES  
COMPLEMENTÀRIES

A més a més, es realitzen 
hores complementàries 

per dotar l’alumnat d’una 
formació més completa:

En aquesta Etapa duem a terme:

• Un aprenentatge competencial i un 
coneixement interdisciplinar que fomenta les 
diverses intel·ligències.

• El treball específic de la lectura mecànica i 
comprensiva.

• El desdoblament flexible de grups en les àrees 
d'aprenentatge de llengua i matemàtiques per 
afavorir la competència lingüística i matemàtica 
oferint així una atenció a la diversitat i un 
seguiment més personalitzat del procés 
d’aprenentatge de cada alumne.

• Pla TAC al llarg de tota l'etapa amb recursos 
tecnològics integrats als processos 
d'ensenyament i aprenentatge.

• Educació en valors: la formació integral i 
harmònica de la persona passa pel conreu 
específic i constant d’actituds que responguin 
als valors cristians, de la valoració d’actuacions 

alienes per fer-ne una crítica constructiva, 
d’accions de solidaritat envers les realitats del 
món que ens envolta,...

• Interioritat i intel·ligència emocional per conrear 
la pròpia identitat i créixer com a persones tot 
desenvolupant les capacitats de sociabilitat, de 
relació, d'empatia i de descoberta.

• Solidaritat: eduquem en la solidaritat proposant 
a l’alumnat i les seves famílies campanyes 
destinades a conèixer i atendre necessitats 
socials de l’entorn o relacionades amb els llocs 
de missió de les Escolàpies.

És molt difícil resumir en uns fulls la vida de l’escola i el cúmul d’activitats que 
es realitzen en tot un curs. Volem, però, destacar les que afavoreixen la relació 
família-escola i el sentit de col·laboració educativa. Així mateix pretenem donar 
a conèixer i mantenir les tradicions catalanes. Tots els cursos realitzen activitats i 
sortides culturals, al menys una al trimestre. A finals de curs fan dos o tres dies de 
colònies acompanyats pels mestres.

DE LA SEVA EDUCACIÓ
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L’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes (AMPA) està organitzada 
en diferents comissions de 
participació que s’ocupen de 
programar diferents activitats.

Obrim l’escola a la participació de 
les famílies en activitats puntuals 
(DENIP, Castanyada o presentació 
de projectes) i en tallers familiars de 
Nadal i Sant Jordi a Infantil. 

Sol·licitem la participació de pares o 
mares  que per la seva qualificació 
professional o afició ens poden 
ajudar a presentar determinats 
coneixements a l'alumnat de manera 
molt pràctica.

PARTICIPACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES 
QUAN LA SITUACIÓ SANITÀRIA HO PERMETI

HORARI

Matí de 9h a 13h | Tarda de 
15h a 17h
Per facilitar l’accés de 
l'alumnat s’obre l’escola a les 
8.45h i a les 14.45h

SERVEIS

Acollida matinal a partir de 
les 7.30h
Menjador fixe o eventual
Activitats extraescolars de 
17h a 19h

MATERIAL
Xandall i Bata
La indumentària esportiva 
s’ha de portar per les 
hores d’Educació Física o 
Psicomotricitat. La venda del 
xandall i la bata es realitza a 
l’escola, dijous de 5 a 6 de la 
tarda.

Socialització de llibres
L’escola disposa d’un sistema 
de socialització dels llibres 
de text organitzat per l’AMPA 
a partir de 1r de Primària.

ORGANITZACIÓ  
GENERAL DEL CENTRE

*Quota activitats complementàries: aquest import és autoritzat
pel Departament d’Ensenyament i pot ser modificat.

*SEC - Serveis Educatius Complementaris: s’inclouen els
conceptes de millora i remodelació de les instal·lacions, 
Biblioteca d’aula, activitat de piscina de 1r a 3r, sistemes de 
seguretat, formació del personal, psicòleg, serveis de gestió i 
assessoria externs, activitats del programa AIRE de l’Ajuntament, 
material esportiu.

*Quota digital: els conceptes als quals es dedica són: servei
d’internet, manteniment i ampliació de la xarxa, plataforma 
educativa, aula d’Informàtica, material de robòtica, pissarres 
digitals i equips informàtics de les aules, iPads d’Infantil i 
primària, llicències, antivirus, manteniment i reposició dels 
dispositius...

QUOTES DEL CURS 2020-21 INFANTIL I PRIMÀRIA

Activitats complementàries 75€* 10 mensualitats

SEC* 32€* 10 mensualitats

Quota digital* 16€* 10 mensualitats

MENSUALITAT TOTAL 123€

Quota AMPA 2,5€ 10 mensualitats

Servei de menjador fixe 136€ 10 mensualitats

Servei de menjador eventual 8,90€

Material comú d’aula 69€ octubre



Perquè Educació s’escriu amb E d’Escolàpies

ESCOLÀPIES 
IGUALADA

Carrer del Vidre, 1
Tel. 938 030 409
info@escolapiesigualada.org
www.escolapiesigualada.org

Segueix-nos 

1. MÉS DE 170 
ANYS

Educant la formació 
integral de la persona, 
basada en valors de 
l’humanisme cristià.

2. DELS O  
ALS 12 ANYS

El nostre estil 
educatiu permet un 
ambient familiar i un 
coneixement molt 
proper de l'alumnat

3. EXCEL·LÈNCIA 
I RIGOR 
ACADÈMIC

Situem l’alumnat com 
a protagonista actiu 
del seu aprenentatge.

4. ESCOLA 
MULTILINGÜE

Comptem amb 
múltiples estratègies 
per afavorir 
l’aprenentatge de 
l’alumnat.

5. ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT

Oferim 
acompanyament 
personalitzat a cada 
alumne/a i a les seves 
famílies.

6. EQUIP DOCENT 
IMPLICAT

Àmpliament qualificat, 
estable i en contínua 
formació.

7. INNOVACIÓ 
EDUCATIVA

Intel·ligències múltiples, 
aprenentatge 
cooperatiu, treball 
per projectes, TIC, 
robòtica...

8. ESCOLA VERDA
Eduquem per al 
consum responsable, 
la sostenibilitat, 
el reciclatge i la 
reutilització.

9. PROJECTE 
D'EDUCACIÓ EN 
LA INTERIORITAT

Eduquem l'alumnat 
per conrear la pròpia 
identitat, conèixer i 
desenvolupar les seves 
capacitats i destreses i 
donar resposta als seus 
interrogants.

10. 
INSTAL·LACIONS 
ADEQUADES

En constant 
actualització i millora 
per potenciar la nostra 
tasca educativa




