
Educació Infantil i Primària (de 0 a 12 anys)

Educació Secundària a l’Escola Anoia
C/ Sant Pau, 9, 08700 Igualada

Telèfon 93 803 04 06  /  Adreça electrònica: a8036962@xtec.cat

Fundació Privada Escoles de l’Ateneu Igualadí
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Valora la diversitat per la riquesa que aporta i estimula
la participació de tots. Afavoreix la convivència
coeducativa dels alumnes.

Treballa pel desenvolupament de les capacitats
intel·lectuals i humanes a través d’una formació
integral i gradual.

Transmet uns valors ètics i morals que permeten,
ara i en el futur, viure en un marc de tolerància,
comprensió, solidaritat, participació i respecte.

No interfereix en la confessionalitat ni en la ideologia
sostinguda a nivell personal o familiar.

Fomenta la participació activa, viva i continuada de
l’alumne en l’aprenentatge i afavoreix la cooperació
educativa amb les famílies.

Impulsa el coneixement, l’estima, la conservació i la
millora de l’entorn social, cultural i geogràfic, fent un
èmfasi particular a la catalanitat pel que  fa a  la
llengua i cultura.

Esperit del nostre Ideari
L’Ideari de l’Escola es basa en el respecte
a la personalitat, fomentant el sentit de la
responsabilitat en l’actitud i en el
comportament individual i de grup.

Som una Escola petita, amb tots els avantatges
que això suposa de coneixement personal de
companys i mestres, de participació i
preparació d’activitats.
Treballem per a l’educació dels infants i
compartim el Projecte Educatiu, de forma
activa, amb tots els que formem part
de la comunitat educativa.

La nostra Escola vol ser

oberta, progressista i innovadora.



Participació activa, viva i continuada de l’alumne en
el camp pedagògic i educatiu de forma constructiva.

Adquisició d’uns bons hàbits i tècniques de treball
que donen a l’alumne les eines necessàries per
afrontar l’etapa escolar i el seu futur.

Educació en uns valors que faciliten les relacions
solidàries i participatives amb els altres i amb l’entorn.

Trets pedagògics



La Filosofia a l’Escola desenvolupa el
pensament a través del diàleg, afavorint
el respecte a les opinions dels altres.

El Programa de Convivència i Mediació
Escolar contribueix a reconèixer els
conflictes com a part natural de la vida i
font d’aprenentatge.

La Panera dels Tresors, el Joc Heurístic i
el Joc Simbòlic faciliten l’experimentació
de l’entorn social i natural a la Llar d’Infants.

El Programa de Descoberta  3-6
desenvolupa en els alumnes uns bons
hàbits científics.

El Projecte Rius vetlla per la conservació
i millora dels rius de Catalunya apropant
als nostres alumnes a l’entorn natural del
riu Anoia.

Els nostres projectes d’Escola

Els Tallers d’Escriptura a PV, CI, i CM
permeten l’aproximació als diferents usos
de la llengua escrita i el coneixement de
les diferents tècniques literàries i tipologies
textuals en llengua catalana.

La introducció precoç de l’ensenyament
de la Llengua Anglesa a partir de 4 anys
a través del joc i de l’expressió oral.

El Projecte de la Llengua Anglesa a
Primària incrementa les oportunitats d’ús
i contacte amb aquesta llengua.

Els Tallers de Matemàtica al C. Superior
permeten reforçar la competència en
aquest àmbit.

El Programa d’Adaptació a E. Infantil facilita
l’entrada de l’infant a l’Escola.

El Projecte Lingüístic té com a objectiu
desenvolupar al màxim el coneixement i
les possibilitats comprensives i
expressives de les tres llengües presents
a l’Escola.

Els Tallers de Lectura a CI, CM, i CS
fomenten el gust per la lectura, alhora
que, es consolida la mecànica i la
comprensió lectora.

El Projecte d’Educació Visual i Plàstica
afavoreix una atenció més personalitzada
de l’alumne en aquest àmbit.

El Pla d’Acollida per alumnes nouvinguts,
amb una realitat lingüística  i cultural
diferent a la catalana, afavoreix la
comunicació i la participació en la
dinàmica de l’Escola d’aquests alumnes.

El Projecte de Socialització de llibres
racionalitza la despesa, afavoreix l’estalvi
de recursos i fomenta el valor del
companyerisme, la responsabilitat i el
respecte al medi.
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La celebració de les festes populars catalanes contribueix
al coneixement de la tradició i cultura pròpies.

El programa de colònies, camps d’aprenentatge i
sortides escolars  afavoreix l’aprenentatge de forma
directa i la convivència amb els companys.

Els eixos transversals faciliten una educació integral de
l’alumne a partir d’un treball comú que desenvolupa
tota l’Escola simultàniament.

L’Exposició i la Revista són activitats interdisciplinàries
que de manera transversal i interactiva afavoreixen
l’aprenentatge cooperatiu.

Activitats generals de l’Escola



La biblioteca com a espai de lectura i consulta.

L’aula d’idiomes permet el treball autònom 
o amb petit grup.

L’aula multimèdia dóna suport a l’aprenentatge de les
diferents matèries.

L’aula d’informàtica posa a l’abast de l’alumne
l’aprenentatge de les noves tecnologies.

L’aula de música afavoreix la realització de treballs
que requereixen un espai ampli (moviment, dansa...)
o bé treballs específics amb diferents instruments.

L’aula d’Educació Visual i Plàstica  facilita el
desenvolupament de la creativitat de l’alumne.

La pista poliesportiva permet  gaudir als alumnes de
la pràctica esportiva i l’activitat física a l’aire lliure.

El gimnàs permet l’aprenentatge a través de noves
situacions i experiències motrius.

El servei psicopedagògic  assessora a mestres,
observa directament als alumnes i a grups classe i
elabora diagnòstics.

Serveis Escolars



El Servei d’acollida matinal a partir de les 7,45 h,
ofereix diferents activitats per a tots els alumnes 
que ho necessitin.

El Servei de menjador està a disposició de tots 
els alumnes diàriament.

Les activitats extraescolars ofereixen un gran ventall
de possibilitats esportives, de lleure i educatives.

La participació en els Jocs Escolars de l’Anoia

permet gaudir de l’esport i fomenta la relació amb
alumnes d’altres centres.

L’objectiu de l’Escola d’estiu és que els alumnes 
es diverteixin i que frueixin al màxim de les 
possibilitats de l’estiu.

Activitats Extraescolars
Gestionades per l’AMPA




