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Serveis
+ Menjador

+ Acollida matinal

+ Activitats extraescolars

+ Atenció psicopedagògica

+ Activitats complementàries

+ Auxiliar de conversa
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Etapes

Infantil
3 a 6 anys

Partint d’un enfocament globalitzador, en aquesta 

etapa ajudem els nens i nenes a adquirir una autonomia 

progressiva gràcies al coneixement del cos, l’observació 

de l’entorn, el desenvolupament de les seves capacitats 

afectives, l’adquisició d’hàbits i pautes de convivència i 

relació social, exercitant-se en la resolució pacífi ca de 

confl ictes i desenvolupant habilitats comunicatives.

Es treballa per projectes interdisciplinaris per tal d’adquirir 

aprenentatges signifi catius, partint dels interessos i 

coneixements previs dels nens i nenes, basant-nos en  la 

manipulació, l’experimentació, els tallers i el joc com a eines 

que potencien l’interès i l’estímul envers els aprenentatges. 

L’aprenentatge de la lecto-escriptura es fa sota l’enfocament 

constructivista, iniciant-se el procés a P3. Les TIC i 

l’aprenentatge de la llengua anglesa també s’incorporen al 

treball d’aula des de P3.

És una etapa fonamental en la formació dels nens i nenes.

La funció tutorial esdevé una acció educativa molt important 

que ha d’ajudar i ha d’orientar l’alumnat en el seu creixement 

personal.

L’escola atén la diversitat per adaptar-se als diferents ritmes 

d’aprenentatge. Es realitzen agrupaments fl exibles i docència 

compartida en les àrees instrumentals.

El procés educatiu es vertebra a partir del treball de les 

competències bàsiques.

Per tal de fomentar la capacitat de comunicar-se oralment, es 

realitza el taller de dramatització en tots els nivells.

Es dóna importància a l’expressió artística així com al 

coneixement, comprensió i valoració de les diferents 

manifestacions culturals i artístiques de l’entorn.

S’incorporen les activitats TIC en totes les àrees i, sobretot, a 

l’àrea de Matemàtiques.

Infantil · Primària
Continuïtat ESO  i Batxillerat amb l’Escola Mare de Déu del Carme 

Educació 
Emocional
Potenciem les competències 
emocionals, com a element 
essencial del desenvolupament 
integral de la persona.
Viure amb els nens el dia a dia ens 
ajuda a ensenyar-los a posar nom als 
seus sentiments i emocions.

Ambients
d´Aprenentatge
Espais de relació, comunicació i 
aprenentatge on, a partir de dife-
rents propostes, els infants tenen 
la possibilitat d’actuar, d’observar, 
d’experimentar, d’inventar, d’imagi-
nar, d’emocionar-se i d’interactuar 
amb els altres.

Ecosalut
Aquest projecte engloba 
el programa XEST 
(Xarxa d’Escoles per a la 
Sostenibilitat de Terrassa)
i programes de promoció 
d’Hàbits Saludables a les 
Escoles.

Tecnològic
El nostre col·legi ha de donar 
resposta a les demandes socials 
actuals i per tant ha de ser capaç  
d’adaptar i modifi car la manera 
de fer, amb l’objectiu de que 
l’alumnat s’incorpori perfectament 
al món tecnològic assolint una 
bona competència digital.

EntusiasMAT 
És un programa didàctic-pedagògic 

per a nens de 3 a 12 anys dividit 

en dues etapes (Infantil i Primària) 

i basat en les Intel·ligències 

Múltiples que permet treballar 

les matemàtiques d’una manera 

contextualitzada i adaptada a la 

realitat de l’alumnat.

Multilingüe
La nostra escola és una escola 
catalana i utilitza el català 
com a llengua vehicular en els 
aprenentatges. Apostem pel 
coneixement i domini d’altres 
llengües estrangeres introduint  la 
metodologia d’anglès AMCO  des de 
P3  i el francès com a segona llengua 
estrangera a 5è i 6è.

Projectes en acció
Primària
6 a 12 anys

www.santateresaterrassa.org

Siguin Tinguin

Facin

Bons comunicadors

Sensibles

Creatius

Perfi l 
d´alumne

Escolta-Diàleg

Esperit Crític

Consciència i gestió

de les emocions

Capacitació digital

Coneixements matemàtics

Coneixement del món i de Déu

Aprenentatge autònom

Treball Cooperatiu



Equip 
Docent

L’Escola Santa Teresa, amb més de 130 anys 
d’experiència, compta amb un  Equip Docent 

format per Mestres: � 

Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Terrassa

�Apassionats per la seva feina 
��Amb gran capacitat d’escolta

En continua formació
�Grans professionals

�Compromesos
�Emprenedors

�Innovadors
�Il·lusionats

�Creatius

I sobretot grans persones 
que donen el millor d’elles 
mateixes en bé dels seus 
alumnes.



Què ens diferencia? 
Els alumnes són els protagonistes de la nostra acció educativa i el nostre objectiu 
és oferir-los  espais i experiències d’aprenentatges per créixer i madurar en tots 
els aspectes de la seva personalitat.

El nostre col·legi és una institució educativa, sense ànim de lucre, promoguda per les Carmelites 
Missioneres, on destaca la qualitat humana i acadèmica. La nostra missió és educar l’alumnat per a 
que sigui capaç de donar sentit a la seva vida a través de la trobada amb sí mateix, amb els altres, amb 
l’entorn i amb Déu i es converteixin en persones involucrades en la transformació d’un món més just, 
humà, pacífi c, sostenible i solidari.

Volem ser reconeguts com una escola que ofereix:

www.santateresaterrassa.org

 ° Ambient acollidor i familiar

 ° Formació integradora

 ° Atenció personalitzada

 ° Educació emocional

 ° Desenvolupament dels valors i Acció Pastoral

 ° Formació acadèmica de qualitat 

 ° Clima afavoridor de l’aprenentatge 

 ° Metodologia oberta, fl exible i activa

 ° Innovació pedagògica

Col·legi Santa Teresa de Jesús
Terrassa

centre concertat per la generalitat de catalunya


