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TRETS D’IDENTITAT I CARÀCTER PROPI
La Salle Premià, d’acord amb les línies del sistema educatiu català, és una escola:

- Catalana i plurilingüe
L’escola és transmissora de la cultura, les tradicions i la llengua pròpies del país. El català és
la llengua vehicular del centre i és la llengua utilitzada en l’aprenentatge de la lectura i
l’escriptura, comuna en les classes i els materials utilitzats, reunions, comunicacions amb
l’entorn i diferents activitats. El castellà i l’anglès són llengües d’aprenentatge curricular, amb
consideració també envers el francès i l’alemany a l’etapa de Secundària.
- Coeducadora i no-sexista
Educa per a la convivència i respecte envers els i les altres, basant-se en la coeducació, sense
cap mena de discriminació per raó de gènere.
- Inclusiva
L’escola accepta i acull la diferència. Educa en el respecte de la diversitat i ho valora com una
font d’enriquiment. La nostra proposta educativa considera que tot l’alumnat ha d’aconseguir
desenvolupar al màxim les seves capacitats, tot utilitzant metodologies i estratègies diferents
segons les seves característiques.
- Democràtica i participativa
Facilita les vies de comunicació necessàries perquè tots els estaments vinculats al centre, la
Comunitat Educativa en general, puguin participar en tot allò relacionat amb al fet educatiu.
Promou activitats on hi pugui participar tothom, potenciant la responsabilitat i fomentant el
sentit de pertinença. Facilita el viure en un entorn en el que tothom es senti part integrant i
implicada, amb les responsabilitats vinculants pròpies de cada moment.
- Formadora
Està oberta a acollir estudiants en pràctiques procedents de les diferents universitats
col·laboradores i altres professionals o institucions que realitzin estudis, projectes, treballs de
camp o treballs de fi de grau. Col·laborem, entre d’altres, en la inserció laboral de persones
vinculades amb la Fundació Maresme i participant en iniciatives de Càritas com Escoles amb
Cor, mitjançant voluntaris i voluntàries que sensibilitzen en valors els i les alumnes de Primària
i Secundària.
- Respectuosa amb l’entorn i el medi ambient
Treballa en un ambient de consciència mitjançant les pròpies programacions i actuacions
específiques ja sigui en horari lectiu o de serveis com el menjador, cap a una gestió sostenible
de tota mena de recursos: energies, residus, mobilitat, natura, entorn i reutilització. Inculca el
respecte envers els recursos naturals del planeta i promou l’ecologia, la reducció i separació
de residus i el consum responsable.
- Compromesa amb la salut
Pretenem aconseguir uns hàbits saludables pel que fa a l’alimentació, higiene, exercici físic i
esbarjo fomentant la responsabilitat per obtenir i mantenir unes condicions físiques i de
consciència corporal saludables. Participem en el Programa de Revisió de Menús Escolars
(PReM) dins del PAAS (Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i
l’alimentació saludable). També seguim el calendari prescriptiu de vacunacions i revisions
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bucodentals gestionades per l’Institut Català de Salut i concretament amb l’equip sanitari del
CAP de referència EAP Premià de Mar.
- Oberta i arrelada al municipi
A partir de la descoberta sensible, dels interessos i de les experiències que l’alumnat ja té,
l’escola procura que els infants adquireixin uns valors que els ajudin a respectar, a conviure i
a millorar l’entorn on viuen i també a descobrir que tenen al seu abast una font importantíssima
d’informació i d’aprenentatge. Col·laborem amb entitats del poble i participem en les activitats
que es programen, ja sigui per iniciativa de l’Ajuntament (Consell d’Infants, Anem al Teatre!,
sortides de proximitat) com d’entitats esportives (col·laboració amb el Club Esportiu, el Centre
de Natació o organitzant curses com la Marina Trail) o d’altres associacions/institucions de
caire divers (cantades de Nadal o Aprenentatge i Servei als casals de la gent gran, campanyes
de la parròquia, participació en programes de Ràdio Premià de Mar etc.).
La nostra Identitat i Missió es centra en aquests aspectes:
- Proposta cristiana i lasal·liana
La Salle fonamenta la seva acció educativa en la concepció cristiana de la persona i del món.
Assumim el desafiament constant d’oferir un projecte d’evangelització en el qual el centre és
la persona.
- Al servei de la infància i de la joventut
La missió de l’escola lasal·liana és l’educació humana i cristiana dels infants i joves, amb una
sensibilitat especial envers aquelles persones que més ho necessiten.
- Al servei de la societat
Ens comprometem en la construcció d’una societat més justa i solidària i desenvolupem una
consciència social crítica i compromesa en tots els membres de la Comunitat Educativa.
Volem donar resposta a les realitats socials i ser el seu element transformador mitjançant la
solidaritat i la promoció del voluntariat, en col·laboració amb altres organismes. S’ofereix com
a proposta educativa respectuosa amb les conviccions personals i expressa el seu compromís
per la integració social de les persones de diferents cultures i religions que hi acudeixen. Entén
la diversitat com a element que enriqueix la Comunitat. Les obres lasal·lianes volen ser escola
per a la vida. Per això cuiden amb especial atenció les relacions amb el seu entorn.
Amb aquestes consideracions de base despleguem el nostre estil educatiu, concretat en la
nostra proposta d’Educació en Valors:
- Suscitar la responsabilitat.
Ajudem els infants i joves a descobrir el sentit de l’esforç, del deure, de l’assumpció
del treball com a enriquiment de la pròpia persona i com a aportació valuosa a la
societat. Convidem el nostre alumnat a prendre decisions coherents amb els seus
valors i creences, conscients de les seves obligacions i de les conseqüències que se’n
deriven.
- Desenvolupar la creativitat.
Contribuïm al creixement personal estimulant la capacitat de creació, d’iniciativa i de
mirar la realitat des d’òptiques diverses que permetin oferir les respostes més
adequades. Els infants i joves troben oportunitats per a assolir la seva autonomia, el
desenvolupament de l’originalitat, la intuïció, l’esperit innovador i l’esperit crític.
Entenem que tot això és necessari per tenir flexibilitat de pensament, estima a la
dimensió estètica i per a la construcció del seu projecte personal.
- Estimular la convivència.
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Impulsem l’acceptació mútua, la cooperació, les relacions fraternes, la sensibilitat
davant les diverses realitats que ens envolten, el respecte de les opinions i de tota
creença, idea, costum o realitat personal. En la nostra societat multicultural i
multireligiosa, donem especial importància al respecte a la diversitat i singularitat de
les persones, la diferència com a possibilitat d’enriquiment, la participació en l’exercici
democràtic, la igualtat, la creació de llaços entre les persones, l’estima de la pròpia
cultura com a font d’enriquiment personal i de grup i mai com a causa d’exclusió.
Promoure la justícia.
L’escola lasal·liana té com a meta que els infants i joves coneguin, interpretin i
transformin el món; és a dir, que siguin persones i ciutadans/es responsables. Insistim
en la importància de l’ecologia i del respecte a la integritat de la creació, la pau, els
Drets Humans i els Drets dels Infants i la cooperació desinteressada per a la
consecució del bé comú. Educar en la justícia i per a la justícia, la pau i la solidaritat
suposa per a nosaltres apropar els nens i joves ales realitats concretes de les persones
més vulnerables. Des d’aquesta proximitat facilitem el seu coneixement, potenciem la
sensibilitat, l’estudi i la reflexió sobre aquestes realitats.
Cultivar la interioritat.
Estem convençuts/des que en el més profund de cada persona ha de construir-se un
projecte de vida en el qual formin un tot harmònic les idees, la dimensió corporal, les
emocions, les creences, els valors i els comportaments. Volem que els nostres infants
i joves desenvolupin les competències d’aprendre a ser cada cop més reflexius, optar
amb criteris ètics i llegir la realitat des d’un pla més enllà del que és anecdòtic. Amb
això guanyaran en dimensió simbòlica, en ser capaços d’integrar el silenci en les seves
vides, cultivar el compromís i unificar la seva persona.
Obrir-se a la transcendència.
L’escola lasal·liana proposa, convida i ajuda tota la Comunitat Educativa a descobrir
la seva dimensió transcendent. Com a escola cristiana possibilitem el fet de viure
l’experiència creient i el seu compromís cristià des de l’Evangeli i els valors de Jesús
de Natzaret, descoberts en itineraris de creixement personal en el si de la comunitat.
Els i les alumnes, nois i noies, des de la invitació i el respecte a les opcions personals,
troben oportunitats per fer seus els valors evangèlics, viure el seu propi itinerari
personal acompanyat per adults, i celebrar la seva fe i el seu compromís.

C/ Abat Oliba, 17 - 08330 Premià de Mar - Tel. 93.752.42.20 – Fax: 93.752.36.00
Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

