


60 anys educant
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mirada de futur
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L’ESCOLA ARRELS, arrelada des de l’any 1959 a la història 
del barri del Congrés de Barcelona, és un centre educatiu 
promogut per la Institució Teresiana.

La nostra Escola és humanitzadora, integradora, oberta al 
món i al servei de la persona, amb un profund compromís 
social que actua i s’orienta al futur. El nostre projecte educatiu 
està basat en els valors de l’Evangeli: l’amor, l’alegria i la 
senzillesa.

Formem persones crítiques, creatives, alegres i compromeses 
amb la societat, mitjançant una educació emocional que 
acompanya el creixement integral de la persona.

Posant l’alumne al centre de l’aprenentatge i acompanyant-
lo durant tota la seva escolaritat, l’acollim i l’ajudem a 
HIWIRZSPYTEV�EP�Qª\MQ�cPIW�WIZIW�GETEGMXEXW�

Comptem amb un equip humà en continua formació que 
dona resposta a les necessitats de cada moment a través de 
PE�VIǼI\M¾�GV¸XMGE�HI�PE�TVªGXMGE�IHYGEXMZE �UYI�IWXMQE��GVIY�M�
s’implica en el projecte educatiu de l’Escola.

Som una escola que facilita la participació activa de les 
famílies en diferents activitats per a que visquin com a propi el 
nostre projecte educatiu.

60 anys educant:
ap!sionats per l’educació
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...en un ambient familiar.

02 A!els que fan créixer 
la vida.
Apostem per...

Valors com 
la solidaritat, 
la justícia i la 

Pau.
La comunicació 

i el diàleg.

La convivència: 
colònies, 
sortides i 

viatges culturals 
i esportius, EDIT.

El compromís 
i l’ajuda 
mútua.

La formació 
integral, persones 

que millorin 
la societat: 

CONSTRUCCIÓ 
DEL PROJECTE 

VITAL.



...que fomenten el treba" interactiu 
de tota la comunitat educativa.

03A!els que ensenyen a viure.
Amb metodologies...

Treball per 
projectes: ABP, 

interrelació 
entre 

continguts...

D’experimentació 
i creativitat.

)ƶMRXIVMSVMX^EGM¾�c
i educació 
emocional.

Basades en el 
Q²XSHI�GMIRX¸ǻG�

per desvetllar 
l’esperit de 

recerca.

Basades 
en les 

intel·ligències 
múltiples.

Aprenentatge 
i avaluació 

competencial.

Treball 
col·laboratiu: 

en equip, 
cooperatiu, 

interetapes...



A"els de #esent amb mirada de futur.
Volem donar $esposta als nous 
$eptes educatius amb #ojectes...

...que #eparin els nostres alumnes
pels canvis constants de la societat.
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Eines digitals 
per afavorir 

l’aprenentatge 
actiu: 

chromebooks, 
PDI, robòtica...

Multilingüisme: 
Anglès, Francès 

i Alemany.

D’innovació 
M�KEQMǻGEGM¾�

Aprenentatge-
Servei (APS).

Arrels+ECO: 
fomentem hàbits 

saludables 
envers ells 

mateixos i el 
medi ambient.



BIBLIOTECA

• Els alumnes de Primària i Secundària
poden treballar, estudiar o bé llegir
en l’espai del migdia.

• Ofereix també el servei de préstec
de llibres. Els alumnes interessats es
poden fer socis.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

• Dins de l’horari escolar.

• Complementen la formació de
l’alumne.

ACOLLIDA MATINAL

• De dilluns a divendres de 7.50h a 8.50h
HIP�QEX¸�HIW�HI�WIXIQFVI�ǻRW�E�NYR]�

• Espai supervisat per un docent on
JER�NSGW��HMFYM\��PIGXYVE�

• Per a alumnes d’Educació Infantil i
Primària.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

• Fora de l’horari escolar: de les 17.00
ǻRW�E�PIW�������L�

• Activitats variades, engrescadores i
dinàmiques, realitzades per personal
UYEPMǻGEX�

MENJADOR

• Obert a les tres etapes educatives:
Infantil, Primària i Secundària.

• Servei de catering amb menús
revisats per una nutricionista i
dietista,

• Els monitors de Teatre Viu donen un
caire educatiu i alhora lúdic a l’espai
del migdia.

La nostra Escola
Serveis escolars

DOIP

• Servei d’atenció i orientació a la
família i al centre en el procés
d’educació, aprenentatge i
desenvolupament.

• Ofereix un espai de diagnòstic,
d’orientació, de suport i de
seguiment psicològic i pedagògic.

• Integrat per dues professionals,
llicenciades en Psicologia,
especialitzades en psicopedagogia,
Logopèdia, Mediació familiar i
Orientació escolar i familiar.

SERVEI D’INFORMACIÓ, 
SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ

L’escola roman oberta de dilluns a 
divendres de 8.00 a 18.00 h.

• Secretaria de dilluns a divendres de
9.15 a 12.45 h / 15.15 a 17.15 h.

• Administració dilluns, dimarts i
divendres de 9.15 a 12.30h; dimecres i
HMNSYW�HI�������E������L�



A l’A!els

a"enc 
a ser...

ESPIRITUAL

Amb la interiorització em 

conec a mi mateix i m’obro 

als altres.

PLURILINGÜE

M’expresso en diferents 

llengües, quantes més 

millor!

CURIÓS4FWIVZS��VIǼI\MSRS�M�

experimento.

CREATIU
Imagino, gaudeixo i creo.

COMPROMÉS

Ciutadà actiu i sensible 

a les necessitats de 

l’entorn,

SOSTENIBLE
Visc amb hàbits 
saludables i protegeixo el 
medi ambient tot gaudint 
de la natura.

AUTÒNOMPrenc decisions de 

forma entusiasta i 
resolutiva.DIALOGANT

Escolto i comparteixo 

opinions amb respecte i 

empatia.

Perfil competencial de l’alumne
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IDENTITAT POVEDANA
Pedagogia de la proximitat

PASTORAL I ACCIÓ SOCIAL
Campanyes Solidàries

CULTURA DE L’ESFORÇ 
I ESTUDI

Educació infantil
Horari de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h

1 2 3

APRENDRE A 
COMUNICAR-SE

Llegir per imaginar, 
Escriure per compartir, 

Expressa’t,
Anglès AMCO, 

Storytelling, Petits 
músics, Do Re Mi. TENIR CURIOSITAT

Observar, fer hipòtesis, 
Decidim projectes, 
Volta i gira, Ciència 

divertida.

ENTENDRE EL MON
(PEWWMǻGEV��SVHIREV��
comparar, Projecte 
EMAT, Programa 
estimulació: BITS, 

Chess, Bee&Bluebots, 
Robotics.

SER CREATIUS
Moments màgics: 
l’hora del conte, 

Emociona’t, Bon dia, 
Teatre, Mindfulness: 
Endinsa’t, Let’s cook, 

Cantata Nadal.

CRÉIXER EN 
AUTONOMIA

Participar, Prendre 
decisions, Rutines, 
Protagonista de la 

setmana, Assemblees, 
Motricitat integral, 

Activitats Aquàtiques.

P#otagonista del seu a"enentatge



CULTURA DE L’ESFORÇ 
DOIP

Departament d’orientació 
Psicopedagògica

ARRELS+ECO
RECERCA CIÈNCIA 

I TECNOLOGIA

Educació "imà#ia
Horari de  9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h

4 5 6 7

SOM ÚNICS
Ritmes d’aprenentatge, 

Projectes 
interdisciplinars, 

EMAT, Chess, TIC-TAC: 
Robotics, Activitats 

Aquàtiques, Treball per 
VITXIW�M�KEQMǻGEGM¾�E�

Educació Física.
SOM CREATIUS
Atelier, Cantània, 

Tallers de música, 
Cant coral, Tallers 

manipulatius.

ENS COMUNIQUEM
Anglès AMCO, Padrins 

de Lectura, Spelling Bee, 
Impuls lectura: 30’diaris, 
Xim i Xesca, Legiland, 

“Coucou c’est moi”, “C’est 
chouette”.

ENS EMOCIONEM
Bon dia, Projectes 

Aprenentatge-
Servei, Interioritat-
Mindfulness, Taller 
Habilitats socials, 
Pessebre vivent.

SOM SOCIALS
Projecte acció 

tutorial (PAT), Tutoria 
entre iguals (TEI), 
#Contraelbullying 
(Fundació Barça), 

Racons.

Integrem coneixements, transformem



ACTIVITATS OBERTES 
A FAMÍLIES

LANGUAGE ASSITANT
CAMBRIDGE EXAMS

DUAL DIPLOMA

Educació secundà#ia
Horari de 8:00 a 13:20 h i de 15:00 a 17:00 h di$uns, 
dimarts i dijous i de 8:00 a 13:20 h  
dimecres i divend#es

ESPORT: Cursa ARRELS
EDIT

7 8 9

ACTUAR AMB AUTONOMIA  
I RESPONSABILITAT
Acompanyament i 

creixement personal, 
autoconeixement i 

autoestima, superació de 
reptes, construcció del 

projecte vital, tutoria entre 
iguals (TEI).

POTENCIAR I 
DESENVOLUPAR LA 

CREATIVITAT
Experimentació: 

laboratori, SCIENCE 
BITS, Pràctica 

constructivista, 
Periodisme digital, 

Robòtica, Programació.

APRENDRE A VIURE I 
CONVIURE

Jornades d’interioritat, 
viure la Interculturalitat 
i la diversitat, tallers i 

xerrades.

Bon dia, Projectes 

Servei, Interioritat-
Mindfulness, Taller 
Habilitats socials, 

CONSTRUIR EL PROPI 
APRENENTATGE
Projectes, Treball 

cooperatiu, 
Emprenedors digitals: 

Chromebooks, 
ONMAT.

CONSOLIDAR 
ESTRATÈGIES DE 
COMUNICACIÓ I 

RELACIÓ
Impuls lectura: 

30’diaris, Legiland, 
Anglès ALUZO, 
“Allez hop”, “Un 

voyage en France”, 
Optativa Deutsch 

I, II, III, Welcome to 
Cambridge, Diploma 

Dual.

ESDEVENIR AGENTS 
ACTIUS PER 

TRANSFORMAR LA 
SOCIETAT
Projectes 

Aprenentatge-Servei 
(APS), Ciutadans 
compromesos: 

voluntariat, Mirar 
el món de manera 

diferent.

A"end#e a ser, a fer, a decidir



Cardenal Tedeschini 76-80
08027 Barcelona
Tel. 93 352 44 54
Mail secretaria@escola-arrels.cat
www.escola-arrels.cat

Contacta amb nosaltres

“El secret de l’èxit està en què els alumnes
es trobin com a c#a i estimin
les persones i les coses com a "òpies (...)
S’ha de "ocurar que cada alumne
doni de si tot el mi$or d’e$”

Ped%o Poveda
(Pedagog i fundador de la Institució Teresiana)

Red de Centros 
de la Institución Teresiana


