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Amb 120 anys d’experiència, treballem per donar resposta a 
les  necessitats educatives actuals dels joves, en un ambient  
familiar i  amb un tracte proper i directe. Som una escola d’inspiració  
cristiana que vol viure els valors de l’evangeli en el segle XXI. 

La nostra oferta expressa el compromís amb l’excel·lència  
educativa,  i una atenció acollidora i personalitzada de cada jove, amb  
especial  atenció als més necessitats, en un clar compromís en la 
millora contínua i el desenvolupament del seu entorn. 

Eduquem des d’una visió integral de la persona, parant  
atenció al  desenvolupament de les competències físiques, cognitives,  
afectives i espirituals, des de programes i metodologies actives. 

La nostra proposta té un model de persona i d’educació que, inspirat  
en el Sistema Preventiu de Sant Joan Bosco, queda expressat en el  
nostre PERFIL COMPETENCIAL DE SORTIDA. Aquest perfil ens 
convida  a ser persones:

De qualitat: dignes de confiança, formadores humanament i 
exigents acadèmicament.  

Acollidores: obertes a tothom, dialogants i familiars.  

Participatives: donant la veu a tots els membres de la comuni-
tat  educativa,  

Educadores en valors socials i en la recerca de sentit.  

Innovadores metodològicament.  

Integradores de diverses sensibilitats, cultures i sistemes de  
creences.  

Arrelades al país, fent de la llengua catalana, la llengua vehicu-
lar  de l’escola.  

Cíviques: compromeses, solidàries i persones de pau. .  

Creatives: volem donar cabuda a la imaginació, a la capacitat  
d’expressió i als somnis. 

Obertes al barri i a Mataró amb actitud de servei.  

Sostenibles: amb criteris d’estalvi, aprofitament i reciclatge  dels 
recursos;  

Una veritable Comunitat d’aprenentatge: som una escola  
que aprèn i creix en comunitat, som conscients que CREIXEM  
JUNTS! 

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS

EXTRAESCOLARS

CASAL D’ESTIU



Mentre juguen, de manera innata, els nens i les nenes:

• Coneixen el món

• Desenvolupen habilitats socioemocionals

• Aprenen i

• Se socialitzen

A l’escola, busquem el desenvolupament integral de 
les seves capacitats i competències i ho fem oferint  
diferents moments de joc:

• Entrades tranquil·les amb joc lliure

• Joguines al pati

• Metodologies lúdiques d’aprenentatge

• Treball per ambients i racons

El joc respecta de manera natural els diversos ritmes de 
desenvolupament.

Les dotze  competènciescompetències  de la persona que l’escola

pretén educar es tradueixen, a l’etapa d’Infantil, en

una sèrie de descobertes:

1. “Ho puc fer sol” #autònoma #resilient
• Jugo amb el meu cos per guanyar equilibri,  

moviment i coordinació

• Descobreixo les meves emocions per guanyar en 
seguretat i tenir una bona imatge de mi mateix.

• Vaig descobrint les meves possibilitats i  
aconseguint més autonomia

2. “Penso i m’explico” #comunicativa #crítica 
#creativa #resolutiva

• Elaboro explicacions d’allò que veig i sento

• Aprenc a expressar el meu pensament 
mitjançant els diferents llenguatges: l’art, la  
música, la dansa, el teatre, els contes, les  
llengües, les matemàtiques…

3. “A veure què passa” #emprenedora
#enginyosa #responsable

• Exploro l’entorn proper amb curiositat i respecte

• Participo en les festes i sortides

4. “Vull estar amb tu” #col·laboradora  
#compromesa #oberta

• Convisc en la diversitat

• Em comporto segons les pautes de convivència

• Aprenc a resoldre pacíficament els conflictes DESENVOLUPAMENT DE L’INFANT

SORTIDES COMPETENCIALS



L’estada de l’infant a l’escola cinc hores setmanals més 
de les que marca el currículum, ens permet incorporar 
dimensions al seu aprenentatge. Aquesta amplitud 
horària a l’Educació Infantil i a la Primària possibilita  
millors condicions per al seu desenvolupament:

Crea espais per al treball amb les emocions, per trobar 
el benestar necessari que permeti el desenvolupament 
de les capacitats de l’infant.

També crea oportunitats per enriquir tots els  
llenguatges, especialment el de la músi-
ca i l’expressió amb el cos, i l’aposta fer-
ma per descoberta d’una nova llengua, com  
l’anglès, amb el suport de la nostra auxiliar lingüistica 
irlandesa. 

I això es fa sense aïllar aquests “complements”, es fa de 
manera infusa amb la resta de processos de maduració 
i aprenentatge. El procés en resulta enriquit.

Cada dia, abans de començar les classes, fem una 
estona de silenci escoltant una música de fons amb 
l’objectiu de prendre consciència del dia que iniciem. 
Si s’escau, donem gràcies per coses properes i els 
nens i nenes tenen l’oportunitat d’expressar els seus  
sentiments o emocions.

Pel que fa a l’Educació Primària, aquestes cinc hores 
de més serveixen per complementar les estratègies 
de pensament crític i creatiu (Barrinem,...), les capaci-
tats verbals (Premsa Escolar, Llegim, Taller de Llengua,  
Having Fun-Anglès,...) i la competència digital  
(Informàtica, Descobrim amb les TAC) dels nens i  
nenes.

ENRIQUIMENT DELS APRENENTATGES

BONS DIES



1. Acollida matinal de 3/4 de 8 a 9

2. Fins a les 18:15 (permanències enriquides):

• Dilluns, dimecres i divendres: contes, jocs, ma-
nualitats i cançons per anar introduint la llengua 
anglesa tot jugant.

• Dimarts i dijous: orientats a l’expressió corporal i 
al ball.

3. A partir de P-4:

• Patinatge

• Escoleta de futbol del nostre Club

• Multiesport

• Judo

• Iniciació a la robòtica

• Música

• Gimnàstica rítmica (a partir de P-5)

4. Casalet d’Estiu i de setembre i Campus de futbol 
d’Estiu, setembre i Nadal.

Trobareu tots els PDF amb els detalls de les extraesco-
lars d’Infantil i Primària al web, a la secció de Serveis.

• Equip d’educadores de l’escola, tant pel que fa a hà-
bits d’alimentació i d’higiene com a activitats d’en-
treteniment. 

• Menús sota el control d’una dietista, amb propos-
tes equilibrades de sopar. Adaptació del menú a 
al·lèrgies i introleràncies. Servei de càtering de Ma-
sia Bartrés, de Llavaneres, dos dies a la setmana 
cuinen el menú a l’escola.

• Espai de Migdiada pels més petits i aula d’estudis 
per als grans. 

Els infants porten el xandall i la samarreta propis de 
l’escola, a les etapes d’Infantil i Primària. També han de 
dur una bata per fer les activitats de plàstica.

PROPOSTES EXTRAESCOLARS

ESPAI MIGDIA (MENJADOR)

EQUIPAMENT ESCOLAR





@salesiansmat

diresc.mataro@salesians.cat
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TRANSPORT PÚBLIC PROPER AL CENTRE 
- Línies 6 i 7 de Mataró Bus, parada Salesians al davant mateix 
de l’escola

- Línia C10 de Sarbus, parada Plaça Granollers-Via Europa a 6  
minuts a peu de l’escola (té parada a Barcelona, St. Adrià, Badalona, 
Montgat, El Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar i Cabrera de 
Mar)

- Línies E11.1 i E11.2 de Sarbus, parada Plaça Granollers a 6 
minuts a peu de l’escola (tenen parada a Barcelona)

- Línies 550, 551 i 554 de Sagalés, parada Av. Gatassa- 
Església Maria Auxiliadora a 6 minuts a peu de l’escola (tenen parada a  

Granollers, La Roca del Vallés, Dosrius, Canyamars i Argentona)


