
“Fem escola, fem Elisabeth” 

L’Escola Elisabeth es defineix com un centre educatiu, la principal i última 
finalitat del qual és la formació integral de l’alumne/a com a individu en els aspectes 
personals, culturals, socials i ètics, formació basada en els principis educatius 
següents:  

− L’Escola és un centre obert a tots, sense discriminació de cap mena per raó de 
sexe, religió, ideologia, llengua o situació social. 

− L’Escola declara la seva no afiliació, simpatia, col·laboració o tendència envers 
cap partit o ideologia política. 

− L’Escola respecta en tot moment les creences religioses de cada membre de la 
comunitat, per tant, com entitat, es declara no confessional. 

− L'Escola assumeix que forma part d'un entorn social en el que s'ha  d'integrar i 
del que s'ha d'enriquir, estant disposada a col·laborar en el seu 
desenvolupament humanístic, cultural, científic i econòmic. 

Aquests principis es concreten en un MODEL EDUCATIU que defineix el nostre 
caràcter de centre. 
 

Com som? 

 

o Una Cooperativa de pares. 

o Una Escola oberta als pares. 

o Oferim escolaritat de 0 a 18 anys. 

o Mantenim una relació estreta entre professors, mestres i educadors amb 

els alumnes i les famílies.  

o Fomentem la proximitat i la comunicació entre els tutors i les famílies. 

o Desenvolupem el pla tutorial com un eix vertebrador del nostre centre. 

o Afavorim les relacions de respecte i d’amistat entre les diferents 

generacions d’alumnes. 

o Comptem amb una forta implicació del professorat. 

o Som una escola avançada i innovadora pedagògicament. Mantenim 

l’escola viva, dinàmica i creativa, incorporant l’ús de les noves 

tecnologies. 

o Fomentem la iniciativa, la creativitat, l’emprenedoria i l’esperit crític en 

els nostres alumnes. 

o Potenciem el treball per projectes i el treball cooperatiu. 

o Fem ús dels desdoblaments i els grups flexibles en la major part del 

temps curricular. 



o Oferim un ampli ventall d’assignatures optatives. 

o Tenim molt present la individualització de l’aprenentatge així com la 

integració dels alumnes amb necessitats especials. 

o Potenciem el treball per l’adquisició dels valors personals i socials: 

convivència, igualtat de gènere, tolerància, no violència, esforç, 

autonomia... 

o Aconseguim un bon nivell en els resultats acadèmics (pràctiques 

educatives que porten a l’excel·lència). 

o Impulsem la pràctica esportiva a l’escola com a part de la formació 

integral dels nostres alumnes. 

o Treballem les festes tradicionals i l’arrelament a la ciutat, el país i 

l’entorn (adopció d’un monument, colònies de natura, treballs de 

recerca, treballs de síntesi...) 

o Eduquem el nostre alumnat en la recerca humanística i científica 

basada en la capacitat d’observació, anàlisi, comprensió i 

experimentació. 

o Contemplem la competència lingüística com a eix vertebrador dels 

aprenentatges en totes les àrees i matèries curriculars. 

o Utilitzem el català com a llengua vehicular de Centre.   

o Fomentem l’aprenentatge d’idiomes mitjançant la immersió, la conversa 

amb professors nadius, tallers, intercanvis lingüístics, estades a 

l’estranger, activitats extraescolars i altres.  

o Preparem els alumnes per aconseguir les certificacions oficials de 

Cambridge realitzant les proves en el nostre centre. 

o Organitzem activitats per als pares i alumnes durant el curs i a l’estiu 

(conferències, tallers, escola de pares, colònies de natura, esplai, rutes, 

estades esportives...) 

o Participem en les activitats i festes de Salou (festa major, concursos, 

jornades de cant coral, educació vial...). 

o Som una escola consolidada, amb més de 50 anys de trajectòria en el 

món de l’educació que disposa d’instal·lacions modernes i actuals. 



Esperem dels nostres alumnes que... 

 

1. Hagin desenvolupat la seva personalitat en les dimensions individuals i socials. 

2. Siguin respectuosos amb els drets i llibertats fonamentals dins dels principis 

democràtics de convivència, igualtat, solidaritat, tolerància, pau i llibertat. 

3. Participin, de forma activa, en la vida social i cultural. 

4. Tinguin esperit creatiu i sentit crític davant dels estímuls de l'entorn. 

5. Siguin responsables davant les pròpies accions. 

6. Tinguin hàbits i actituds positives, tant individuals com col·lectives, en la 

defensa i conservació del medi ambient i que valorin l’activitat física i l’esport 

per aconseguir una vida saludable. 

7. Siguin capaços d'expressar judicis i decisions necessaris per actuar amb 

autonomia. 

8. Hagin adquirit habilitats intel·lectuals i capacitats tècniques suficients per poder 

desenvolupar-se, en igualtat de condicions, en la societat global, canviant i 

tecnificada en què vivim. 

9. Creïn i s’expressin espontàniament, utilitzant els recursos bàsics dels diferents 

llenguatges: literari, dramàtic, plàstic, musical... 

10. Siguin capaços d’adquirir proactivament habilitats i coneixements científics, 

tècnics, humanístics i estètics que permetin desenvolupar un treball social i 

individualment útil. 

11. Integrin coneixements que permetin una interpretació raonada i personal de la 

realitat i respectuosa amb les opinions dels altres. 

12. Hagin adquirit un bon nivell acadèmic que els permeti assolir les finalitats que 

es proposin en l’àmbit personal, social i laboral. 

13. Dominin oralment i per escrit el català, el castellà i l’anglès. 

14. Mostrin esperit emprenedor i treballin cooperativament. 

 

 

 

 


