AUTÒNOMA: capaç de conduir-se a si mateixa, amb personalitat ferma i estable.
CULTA: amb voluntat de tenir uns amplis coneixements per "saber estar i fer".
INDEPENDENT: amb criteri propi, capaç de valer-se per si mateixa i d’elegir els
recolzaments humans segons pròpia voluntat.
INTEL·LIGENT:

capaç d’utilitzar al màxim les seves qualitats de raonament,

esperit crític i creativitat.
SENSIBLE: amb possibilitat d’emprar les seves capacitats perceptives i sensitives
amb fins emocionals, intel·lectuals i recreatius.
SOCIABLE: capaç de desenvolupar amb respecte unes adequades relacions
interpersonals en el pla afectiu, en el marc de la cooperació i de la solidaritat i en
el del comportament, amb generositat i tolerància
TRANSCENDENT: amb una consciència moral i ètica

El Projecte Educatiu del Col·legi Sant Lluís es sosté sobre les bases:

-

L’educació no és un acte acabat, inamovible, universal ni dogmàtic, sinó un
procés que canvia a través del temps, a raó dels subjectes d’educació i de
les circumstàncies ambientals

-

L’alumne és el protagonista de la seva educació, entesa com creixement
intel·lectual i personal i com un procés continu basat en la interacció entre el
propi alumne, la seva família i l’equip educatiu

-

L’escola ha d’assegurar una educació personalitzada amb respecte a
l’alumne, a les seves peculiaritats, ritmes d’aprenentatge i projecte de vida

-

L’equip educatiu ha de realitzar un treball rigorós i procurar que cada alumne
arribi al màxim de les seves possibilitats educatives i personals, accentuant
la dimensió social del procés educatiu

-

L’alumne ha de participar efectivament en el funcionament de les estructures
escolars i comprometre’s personalment en el bé comú i en l’exercici dels
seus deures i drets

OBJECTIUS de l’escola

- La formació de persones en l’àmbit de la responsabilitat i la llibertat, així
com en els principis democràtics i drets i llibertats fonamentals

- La transmissió als alumnes d’uns valors ètics d’igualtat, solidaritat,
compromís social i respecte pel medi i les persones.

- L’adquisició de coneixements per part dels alumnes, que els permetin la
creació d’un esperit crític i un raonament humanista.

- La utilització

d’una metodologia didàctica, oberta i flexible, adaptada als

nostres temps i a les diverses necessitats d’aprenentatge dels alumnes,
potenciant i valorant l’autonomia, la responsabilitat i l’esforç individual.

DRETS dels alumnes

- A ser respectats en la seva individualitat, llibertat de consciència, de
conviccions ideològiques i integritat física.

- A gaudir d’un entorn educatiu de qualitat que cobreixi totes les seves
necessitats educatives.

- A participar en el funcionament de l’escola.

- A gaudir i fer ús dels drets de reunió, associació i expressió.

DEURES dels alumnes

- Respectar tots els membres de la comunitat educativa.

- Participar i col·laborar activament en els òrgans de representació escolars.

- Observar les normes bàsiques establertes per la Comunitat Educativa en el
seu Reglament de Règim Intern

DEURES de l’equip pedagògic

- Respectar la individualitat del alumnes així com els seus Drets Fonamentals.

- Garantir la confidencialitat de les informacions relatives als alumnes.

- Afavorir un ambient propici per a l’aprenentatge dintre del complex escolar.

- Oferir una educació de qualitat atenent a les diverses necessitats de l’
alumnat.

- Promoure la superació personal dels alumnes afavorint la seva autoestima i
mantenint una relació empàtica, respectuosa i motivadora.

- Mantenir un contacte continu amb els pares mitjançant comunicacions
escrites i/o assegurant el contacte personal o per altres mitjans.

- Fer ús d’una vestimenta apropiada que asseguri una imatge professional en
concordança amb la imatge del Col·legi.

- Actuar de manera coherent amb el Projecte Educatiu i les línees de treball
proposades pels òrgans de govern del centre.

