- ia
Ed.Primar
4rt, 5e, 6e

1.Avançar i consolidar la implementació del cronograma
d'innovació educativa de les escoles Manyanet 2021 per
aconseguir uns objectius d'aprenentatge útils per a la vida.
2.Treballar la cultura del cor mitjançant l'educació emocional,
perquè els nostres alumnes puguin fer front als seus reptes i
progressar aconseguint un millor benestar personal i social.
3.Treballar la cultura de pensament per arribar a una bona
comprensió d'aprenentatge i una aplicació d'aquestes destreses
que els permeti fer-les servir al seu entorn més immediat.
4.Arribar a la personalització de l'aprenentatge mitjançant eines
que els facilitin la comprensió i fomentant actituds i valors que
promoguin el seu creixement personal tot aportant una millora a
la societat.

pilars
del coneixement

L'educació s'estructura entorn
a quatre aprenentatges
fonamentals que en el
transcurs de la vida seran per
cada persona els pilars
del coneixement:
aprendre a conèixer, és a dir, adquirir els instruments de la comprensió;
aprendre a fer, per poder inuir sobre el propi entorn; aprendre a viure
junts, per participar i cooperar amb els altres en totes les activitats
humanes; i, per últim, aprendre a ser, un procés fonamental que
engloba elements dels altres tres.

calendari

Les escoles del Pare Manyanet volem ser reconegudes per la qualitat
humana de les persones, de la formació i de les relacions que establim
en el si de les nostres comunitats educatives. Per això ens
comprometem a preparar i acompanyar els alumnes mitjançant
programes, metodologies i activitats que promoguin el creixement
personal, l'excel·lència acadèmica i el servei als altres.

12 de setembre: inici de curs
16, 17 i 18 d’octubre: Colònies 5è
31 d’octubre: castanyada
9, 10 i 11 de desembre: 1ª Avaluació d’Ed. Primària
del 14 al 20 de desembre: setmana manyanetiana
8 de gener: inici de classes
12-18 de gener: setmana de la neu
23, 24 i 25 de març: 2ª avaluació Ed. Primària

calendari

Objectius

pla anual - curs 2019/20

30, 31 de març i 1 d’abril: Colònies de 6è
15, 16 i 17 d’abril: Colònies de 4rt
20, 21 i 22 d’abril: Competències Bàsiques, 6è
5 de maig: trobada 5 al Temple, 5è
27 de maig: Cantània, 5è
1 de juny: segona Pasqua
8 de juny: inici de la jornada matinal
19 de juny: últim dia de classe

Tutories
4rtA: Lourdes Moreno
lourdes.moreno@lescorts.manyanet.org
Dimecres 09.00h-09.45h
4rtB: Núria Artola
nuria.artola@lescorts.manyanet.org
Dimarts 09.00h-09.45h
4rtC: Sílvia Sureda
silvia.sureda@lescorts.manyanet.org
Dijous 09.00h-09.45h
Anna Nadal
anna.nadal@lescorts.manyanet.org
5èA: Sònia Bayona
sonia.bayona@lescorts.manyanet.org

Dijous 15.00h-16.00h
5èB Ferran Algueró:
ferran.alguero@lescorts.manyanet.org

Dimarts 16.00h-17.00h
5èC: Francina Cànovas
francina.canovas@lescorts.manyanet.org

Dimarts 15.00h-16.00h
Esther Terrés
esther.terres@lescorts.manyanet.org

6èA: Anna Gaspà
anna.gaspa@lescorts.manyanet.org

Dimecres 09.00h-09.45h
6èB: Núria Escudero
nuria.escudero@lescorts.manyanet.org

Dilluns 16.00h-17.00h
6èC: Aco Muiños
aco.muinos@lescorts.manyanet.org

Dimarts 15.00h-16.00h
Albert Serracant
albert.serracant@lescorts.manyanet.org

festes de
lliure
disposiciò
4 de novembre
24 de febrer
4 de maig

especialistes
Oscar Ros
Toni Julián
Míriam Muñoz
Núria Ollé
Carlos Cabrera

Altres contactes
P. Marcel·lí Muñoz
direccio@lescorts.manyanet.org
Director General
Raquel Benítez
direccio-ei-ep@lescorts.manyanet.org
Directora d'Educació Infantil i Primària
Olga Arriola
olga.arriola@lescorts.manyanet.org
Coordinadora de Cicle Mitjà
Sònia Bayona
sonia.bayona@lescorts.manyanet.org
Coordinadora de Cicle Superior
Secretaria - Thais Giménez
secretaria@lescorts.manyanet.org
Comptabilitat - Carlos Yanguas
administracio@lescorts.manyanet.org
Gabinet Pisocopedagògic - Rosa Pallejà
rosa.palleja@lescorts.manyanet.org
Coordinació TIC - Gabriel Gisbert
tic@lescorts.manyanet.org

