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OBJECTIUS TUTORIALS

“SEMBRADORS D’ESPERANÇA”
 Treballar en tots els àmbits i àrees
escolars el valor de l’esperança tenint
com a model a Jesús de Nazaret i el
seu projecte de vida.
 Crear
ambients
que
faciliten
el
despertar de la confiança en Deu, en si
mateix i en els demés.
 Despertar el sentit crític i realitzar
una lectura evangèlica de la realitat que
ens mobilitza fins al altre món possible.
 Fomentar
actituds
de
compromís
cristià, treballant per un món millor,
apujats en la promesa del Regne de
Deu.

ESPERANÇA

“El primer en demanar disculpes
és el més valent.

El primer en perdonar,
és el més fort.

El primer en oblidar,
és el més feliç”.
(Papa Francisco)

NORMES DE CONVIVÈNCIA
Serem puntuals. Tota absència o retard ha de ser
convenientment justificada al tutor. La porta es tancarà a
les 9,10 h. i a les 15,40 h.
Entrarem i eixirem per la porta del pati per a més
seguretat dels xiquets.
Assistirem al col·legi degudament vestits amb l’uniforme
escolar, nets i endreçats. Les dies d’Educació Física i en
les eixides culturals portarem la equipació esportiva del
col.legi.
Cuidarem l’ordre i la neteja tant en les dependències del
centre com en les activitats que realitzem.
Durant el pati romandrem en la zona assignada al nostre
curs i respectarem els torns dels camps d’esport.
Resoldrem les nostres diferències a través del diàleg, mai
a colps i insults.
Respectarem al professorat, als companys i a tots els
membres de la comunitat educativa.
Acudirem al col·legi sense telèfon mòbil, mp3...
Entregarem a casa tant les comunicacions com el butlletí,
el dia que el rebem i intentarem entregar-lo signat com
més prompte millor.

Sancions:
Les sancions que s’imposen, marcades en el nostre
reglament de règim intern, han de considerar-se sempre
com a instrument educatiu. Amb elles pretenem el
creixement integral de la persona i la correcció de
l’alumne, amb vista a la seua realització com a persona
lliure i responsable.

EIXIDES CULTURALS
EDUCACIÓ INFANTIL
1r CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
1r trimestre: EN LA TARDOR… REPLEGUEM FULLETES!
Descobrirem el canvi d’estació en els nostres parcs.
3r trimestre: VISITA A LA GRANJA ESCOLA
Conviurem amb els companys fora de l’àmbit escolar, aprenent i participant en les
tasques pròpies d’una granja.
2n CICLE D’EDUCACIÓN INFANTIL
1r trimestre: LA CASETA DE XOCOLATA
Ens submergirem en una aventura plena de llepolies i gominoles, on aprendrem
valors com l'amistat, la superació d'adversitats i de la importància de tenir una
alimentació sana.
2º trimestre: VISCA LA CANTERERIA!
Visitarem una cantereria per a conèixer millor l'ofici de canterer i l'artesania del
nostre poble, gaudint així de les nostres tradicions.
3r trimestre: SOM GRANGERS!
Conviurem amb els nostres companys fóra de l'entorn escolar i
ens convertirem en grangers per un dia.

PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA
1r trimestre: Castell de Santa Barbera
 Conèixer i valorar el patrimoni cultural d’Alacant.
 Conviure amb els companys en un entorn diferent.

2n trimestre: Realitat virtual
 Ensenyar continguts curriculars de forma vivencial.
 Aplicar les noves tecnologies, realitat virtual i realitat
augmentada a l’ensenyança com ferramenta motivadora
de l’aprenentatge.
 Visitar llocs que sense la RV seria molt complicat o
inclòs impossible d’aplegar

3r trimestre: Estància en Natural School
 Fomentar el treball en equip a través dels jocs
cooperatius.
 Desenvolupar les capacitats individuals i l’acceptació
dels altres.
 Aprendre a utilitzar els recursos de l’entorn natural
respectant-lo en tot moment.
 Proporcionar la possibilitat de conèixer-se, a la resta i
al seu entorn natural mitjançant la convivència amb els
seus companys fora del seus context habitual.

TERCER I QUART DE PRIMÀRIA
PRIMER TRIMESTRE: Elx
 Descobrir curiositats d'antigues civilitzacions.
 Recórrer amb tren alguns dels monuments més significatius de la
ciutat.
 Conviure amb els companys fora de l'àmbit escolar Desenrotllar
habilitats esportives.
SEGON TRIMESTRE: Realitat virtual
 Ensenyar continguts curriculars de manera vivencial. Aplicar les
noves tecnologies, realitat virtual i realitat augmentada a
l'ensenyança com a ferramenta motivadora de l'aprenentatge.
 Visitar llocs que sense la RV seria molt complicat o inclús
impossible arribar.
TERCER TRIMESTRE: Estada en Natural School
Fomentar el treball en equip a través de jocs cooperatius.
 Desenvolupar les capacitats individuals i l'acceptació dels altres.
 Aprendre a utilitzar els recursos de l'entorn natural respectantho en tot moment. Proporcionar la possibilitat de conéixer-se
així mateix, als altres i al seu entorn natural per mitjà de la
convivència amb els seus companys fora del seu context
habitual."

CINQUÉ I SISÉ DE PRIMÀRIA
PRIMER TRIMESTRE: IBI-Multiaventura.
 Fomentar el treball en equip a través de jocs.
 Desenvolupar el respecte per la flora.
 Conèixer i gaudir de l’entorn natural.

SEGON TRIMESTRE: MARQ - Illeta dels Banyets
 Introduir als alumnes en el món de la arqueologia a
través d’un recorregut per les diferents cultures que
han habitat el nostre territori.
 Realitzar tallers relacionats amb l’arqueologia.

TERCER TRIMESTRE: Aquapark (Rojales)
 Gaudir de les instal·lacions aquàtiques
que el mitjà ens ofereix.
 Passar un dia agradable de convivència
amb els companys.

DEPARTAMENT DE PASTORAL

“Esperança-Fe-Valentia”
OBJECTIUS:
Treballar en tots els àmbits i àrees escolars el valor de
l’esperança tenint com a model a Jesús de Nazaret i el
seu projecte de vida
Participar de forma activa en la construcció de la
nostra vida, sent responsables de les accions que
ajuden a servir al proïsme.
Celebrar la fe com a comunitat educativa, organitzant
moments periòdics i significatius,
buscant en el
missatge de Jesús les claus per actuar des de el servici
als demés.
ACTIVITATS:
Primer trimestre:
SETEMBRE: Jornades de sensibilització.
Celebració de principi de curs
(divendres 28)
OCTUBRE:

Jornades del DOMUND (diumenge 21)

NOVEMBRE: Festa de “LA MILAGROSA”
(dilluns 26 i dimarts 27)
DESEMBRE:
Advent: Ens preparem per a celebrar el
Naixement de Jesús.
Nadal:
- Trobada de Col·legis Diocesans.
- Ofrenes.
- Festival de Nadales.

Segon trimestre:
GENER:

Jornades de la Pau. (dimecres 23)

FEBRER: Campanya contra la Fam.

MARÇ:

Dimecres de cendra (dimecres 6)
Quaresma
San Josep

ABRIL: Diumenge de Rams (diumenge 14)
Setmana Santa

Tercer trimestre:
MAIG:

Mes de Maria.
Eucaristia dia de la Mare

JUNY:

Eucaristia/Festa d’acomiadament de 6é
(divendres 7)
Celebració amb els xiquets que han pres la 1a
Comunió. (dimecres19)

DEPARTAMENT DE CL.2

“EL RECICLATGE”
OBJECTIUS
Valorar la importància del
reciclatge per a protegir el medi
ambient.
Descobrir les diferents maneres de reciclar, reutilitzar i reduir.
Identificar les característiques principals d’una reserva natural.
Conèixer com en altres països menys desenvolupats utilitzen tots els
recursos possibles per a subsistir.

ACTIVITATS
 Confecció de murals al·lusius al reciclatge: materials a reciclar,
contenidors i colors.
 Vídeo explicatiu sobre les diferents maneres de reciclar.
 Exposició de treballs realitzats pels alumnes.
 Elaboració d’un projecte de reciclatge per al centre.

MATEMÀTIQUES
OBJECTIU
 Millorar la resolució de problemes treballant
la reflexió i concentració a través dels escacs.
ACTIVITATS
 Torneig d’escacs per cursos.

TEMÀTICA DE LA LECTURA:
“CONTES AFRICANS”

OBJECTIUS

Reforçar la comprensió lectora i l’expressió escrita.
Conèixer mitjançant la literatura el continent africà.
Descobrir a través de la lectura, tradicions culturals del continent
africà.
Crear hàbits de respecte cap a la conservació dels llibres.
ACTIVITATS
Recolzament de la comprensió lectora i l’expressió escrita.
Organització d’una sèrie d’activitats i tallers d’animació lectora
relacionades amb els contes africans.
Condicionament de la sala d’usos múltiples per a la celebració del Mes
del Llibre.
Seguiment del Pla Lector.

DEPARTAMENT TIC

OBJECTIUS:
Utilitzar les possibilitats de les TIC per facilitar els processos
d’aprenentatge: programes i entorns que faciliten la seua motivació i
aprenentatge de les diferents àrees de contingut i afavorisquen
l’adquisicició d’habilitat, destreses i coneixements de les mateixes.
Incitar a la cerca, anàlisi i selección d’informació a través d’Internet.
Fomentar la capacitat crítica i humana i contextualitzada de les
informacions obtingudes.
Despertar l’interès per conéixer diverses realitats i donar pautes,
per accedir a la informació precisa potenciant el seu raonament i la
seua il·lusió per aprendre.
Utilitzar l’ordinador com a mitjà d’expressió creativa, integració,
cooperació, de potenciació de valors socials i d’expressió de les idees
de cadascun.
Reforçar l’autonomia personal i la valoració del treball ben fet, així
com la cura del propi ordinador.

CALENDARI CURS 2018-19
CALENDARI ESCOLAR
Començament de classes – 10 de setembre.
Final de classes – 20 de juny.
Vacances Nadal – del 22 de desembre fins al 6 de gener, ambos inclosos.
Vacances de Pasqua – des del 18 fins al 29 d’abril, ambos inclosos.
FESTIUS
9 d’octubre –dia de la C. Valenciana
12 d’octubre – dia de l’Hispanitat.
1 de novembre – Tot Sants.
2 de novembre – Pont
6 de desembre – dia de la Constitució.
8 de desembre – dia de la Inmaculada Concepció.
24 de gener – dia de la Verge de la Pau.
7, 8 i 9 de març – Pont de la Vella.
1 de maig – dia del Treballador.
CELEBRACIONS I FESTES DEL COL·LEGI
27 de novembre: LA MILAGROSA.
17 de desembre: FESTIVAL DIOCESÀ DE NADALES.
20 i 21 de desembre: FESTIVAL DE NADAL.
23 de gener: JORNADA DE LA PAU.
7 de juny: FESTA D’ACOMIADAMENT 6º Prim.
19 de juni: FESTA DE L’AMPA.
CELEBRACIÓ 1a Comunió.
20 de juny: FESTIVAL DE FI DE CURS.
DIES AVALUACIÓ ALUMNES
1ª Avaluació: del 3 al 10 de desembre.
2ª Avaluació: del 4 al 11 de març.
3ª Avaluació: del 20 al 24 de maig.
Avaluació final: 5 al 13 de juny.
ENTREGA DE NOTES
1ª Avaluació: 21 de desembre.
2ª Avaluació: 15 de març.
3ª Avaluació: 31 de maig.
Avaluació final: 26 de juny.
CONSELL ESCOLAR
Setembre, octubre, febrer i juny.
HORARI BOTIGA
De dilluns a divendres de 09:00 a 09:30 h.
HORARI DE MENJADOR I PAGAMENT D’EXTRAESCOLARS
De dilluns a divendres de 09:00 a 09:30 h.
HORARI SECRETARIA
Dimarts i dijous de 12:30h a 13:15h
Dimecres de 13.00 h a 14.00 h.
TUTORIES PARES
Tots els divendres de 13:00 a 13:30 h. (concertar cita)
No es pot atendre a les famílies en les hores d’entrada a classe. Per favor,
utilitzen l’agenda per a qualsevol comunicació important.
DIRECCIÓ
Directora Pedagògica: Dilluns, dimarts i divendres de 9:39 a 11:00 h.

SERVICIS OFERTATS
PEL CENTRE

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Anglés (Métode PHONICS)
Judo
Mecanografia
Dibuix i Pintura
Robótica (ACTIVATECH)

MENJADOR ESCOLAR
El centre disposa de servici de menjador des
de setembre a juny.
Per a més informació, acudir a secretaria o
contactar al correu
comedor@colegiolamilagrosa.es
CLUB DE LECTURA
Activitat
dirigida
a
pares
i
mares interessats en compartir la
lectura i comentari de llibres.

PÀGINA WEB
Amb la finalitat de que puguen estar informats en tot
moment de les activitats, jornades, campanyes,...
que es realitzen en el centre, des del DEPARTAMENT
TIC posem a la seua disposició la nostra pàgina WEB:

www.colegiolamilagrosa.es
i de FACEBOOK:

www.facebook.com/LaMilagrosaagost
Poden informar-se també en la web dels
col·legis diocesans:
www.colegiosdiocesanosoa.es

ASPECTES
DE
LA NOSTRA
ACCIÓ
EDUCATIVA
EL COL·LEGI LA MILAGROSA…
Com a centre educatiu,
te la missió de la formació
integral de la persona
dotant-la de la base intel·lectual
que necessita per a obrir-se
camí en la vida.

Com a escola cristiana,
proposa presentar el missatge
de Jesucrist en la realitat
soci-cultural en la que vivim.

Com a escola diocesana
i inspirada en l’esperit
vicencià,
basa el seu esforç en la
integració
social dels alumnes,
en l’amor cap als demés,
en la responsabilitat
i el respecte mutu.

OFERTA
EDUCATIVA

EDUCACIÓ
INFANTIL
(1er y 2 cicle)
ANGLÉS

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
CONVERSACIÓ ANGLÉS
(GRUPS REDUÏTS)

EDUCACIÓ MUSICAL
TEMPRANA

TICS EN L'AULA

DESENVOLUPAMENT
PSICOMOTOR

ESCACS

PLA DE MILLORA:
TICS

•COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
•COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

Alguns

busquen

un món millor,

altres ho creen

amb esperança

