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El Col•legi Sta. Teresa de Jesús és
una de les escoles de les Carmelites
Missioneres, que us ofereix els seus
serveis a Terrassa des de fa més de
130 anys. Les nostres escoles
destaquen per la qualitat de la
formació tant acadèmica com
humana que rep el nostre alumnat.
El nostre centre és d’una sola línia, on
impartim Segon Cicle d’Educació
Infantil i Primària, amb continuïtat
d’ESO i Batxillerat al Col•legi Mare de
Déu del Carme.
El centre del nostre Projecte
Educatiu és l’alumnat. Oferim una
acurada acció tutorial, atenció
personalitzada en un clima acollidor,
motivador i estimulant per a
l’aprenentatge.

  PRESENTACIÓ

Acadèmica: qualitat enfocada cap a
l’excel•lència, amb un bon

Formació en valors: ser bones
persones, amb bons hàbits,

solidàries, respecte

Emocional: importància vital de
l’educació emocional en la formació

de la personalitat, gestió de les
emocions, autonomia.

Adaptació a l’entorn: persones
preparades per a enfrontar- se al

món,  amb domini de les llengües i les
noves tecnologies, creatives

 nivell i bases fermes per a afrontar
l’ESO.

 per la diferència, tolerància, interioritat.

 i emprenedores.

EDUCACIÓ INTEGRAL
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Lectoescriptura des de la perspectiva constructivista
Treball d’ambients i racons a Infantil en català i en anglès
Treball cooperatiu
Intel•ligències múltiples
Matemàtiques manipulatives i mètode EntusiaMAT a Infantil
Gamificació
Rutines i destreses de pensament
Agrupaments internivells 
Projectes interdisciplinars
Treball de capacitats i competències
Docència compartida
Comunitat d’aprenentatge
Obertura a l’entorn

La nostra metodologia d’ensenyament-aprenentatge incorpora els
aspectes més destacats de les darreres innovacions pedagògiques:

   METODOLOGIA



Programa Activació Intel•ligència a
Infantil i Cicle Inicial

Programació específica d’Educació
Emocional: gestió conflictes,

habilitats socials, autoestima,
autonomia.

Activitats de convivència sana i
saludable

Dinàmiques grupals
Assessorament psicoemocional a les

famílies

Educació emocional:

 

PROGRAMES I
PROJECTES
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Mètode d’anglès AMCO (de P3 a 6è)
AICLE a primària (Arts i Sciences)

Francès a Cicle Superior 
Llengües integrades (Català i

Castellà)

 
A part del currículum pautat pel

Departament d’Ensenyament, treballem
diferents programes i projectes educatius

i pedagògics 
que enriqueixen els continguts:

Escola multilingüe:
 



Celebracions de l’aprenentatge
Campanyes solidàries i col•laboracions

amb entitats locals
Tallers dels Serveis Educatius

Municipals
Activitats culturals (xerrades,

exposicions,...)
Assistència a espectacles (teatre en
anglès, en català, audicions musicals)

Educació Viària
Sortides i convivències

Celebració de les festes i tradicions
Participació en jornades esportives

Activitats al Parc

Treball de ruta fonològica
Apadrinament lector

Lectors de contes internivells
Taller de teatre
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Obertura al món:
 

 

Pla lector:
 

 

Programa Ecosalut:
 
 

 
Distintiu Escola Verda

Programa de salut alimentària
Salut comunitària (vacunes, salut

bucodental, esmorzars saludables,...)
Activitats de Suport Vital
Jornades Mediambientals



Departament de Psicologia:
orientació i acompanyament a

famílies, detecció precoç de
dificultats d’aprenentatge o

emocionals, dinàmiques a l’aula…
Extraescolars amb empreses

especialitzades en cada sector.
Acollida matinal

Menjador
AFA
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Entorn Virtual d’Aprenentatge
Ús de tauletes i chromebooks

Tallers de Robòtica
Canó i ordinador a totes les

aules
Realitat virtual i augmentada

Xarxes socials: Facebook,
Instagram i Youtube

Noves tecnologies:

SERVEIS I
PROJECTES



Berenar amb les famílies,
alumnat i mestres abans de l’inici
de curs.
Reunió famílies amb la tutora: al
juny (individual i grupal) i al
setembre (grupal).
3 mestres a l’aula durant el
període d’adaptació ( tutora,
psicòloga i mestra de reforç).
Informe escrit diari durant
l’adaptació.
Contacte diari amb la tutora.

Facilitem l’adaptació de la
incorporació a l’escola amb diferents
actuacions:

El primer dia d’escola farem una
adaptació en petit grup, amb dos
torns de matí i un de tarda d’una
hora i mitja amb
l’acompanyament d’un/a
familiar.
A partir del segon dia l’entrada
serà a les 9h del matí i podreu
decidir quan recollir a les vostres
filles i fills, en cas que considereu
que necessiten una adaptació
progressiva. 

Organització de la incorporació a
l’escola: 

Primera setmana lectiva:

El servei de menjador estarà en
funcionament.

Segona setmana lectiva i següents:
L’assistència ja serà de 9h. a 13h.            
i de 15h. a 17h. per a tothom.
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L’objectiu principal de l’educació és el de crear persones
que siguin capaces de fer coses noves i no simplement de
repetir el que altres generacions han fet. 

 
Jean Piaget


