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DENOMINACIÓ DEL CENTRE: COL.LEGI SANTA CRUZ 

(INFANTIL-PRIMÀRIA – SECUNDÀRIA – FP (grau mitjà)) 

 

DIRECCIÓ: C/ PALLETER, 12 

 

TELÈFON DE CONTACTE: 608 88 55 94/96 383 53 42  

 

CORREU ELECTRÒNIC: secretaria@colsantacruz.es 

 

ETAPES EDUCATIVES: Infantil 1r cicle (subvencionada). Infantil 2n cicle, Primària, ESO i Cicle 

Formatiu Grau Mitjà, Gestió Administrativa. Etapes concertades. 

 

Nº DE LÍNIES QUE DISPOSA EL CENTRE: 1 línia 

 

HORARI: 
 
INFANTIL I PRIMÀRIA 

- Juny i setembre: de 9 a 13h. 

- Resta de el curs: De dilluns a dijous de 9h a 13h i de 15h a 16:30 hores. 

          Divendres, de 9:00 a 12:00 hores. 

 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE: 

L'ensenyament i l'ús vehicular de les llengües curriculars, atenent la Llei 4/2018 en la qual es regula 

el Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI), té en el nostre centre la següent estructura 

i percentatges: 

2n CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL: 

• Valencià       64% 

• Castellà        26% 

• Anglès        11% 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 

• Valencià       50% 

• Castellà       34% 

• Anglès        17% 

mailto:secretaria@colsantacruz.es


OBJECTIUS EDUCATIUS: 

• Oferim una educació inclusiva per a tot l'alumnat, atenent les seves necessitats educatives i 

socioculturals i prioritzant la màxima participació en l'entorn escolar i social, utilitzant 

diferents metodologies educatives. 

• Ens definim com un centre laic i pluralista en el qual es respecta la diversitat cultural o 

religiosa    de l'alumnat i les seves famílies i es treballa perquè, en tot cas, aquesta sigui 

coherent amb els principis i valors que emanen de la Declaració Universal dels Drets Humans. 

• Donem a conèixer i promovem els valors propis de la societat d'acollida en un clima 

d'obertura a totes les creences i cultures, en especial a les dels alumnes procedents d'altres 

països. 

• Apostem per un projecte basat en una educació en valors: la llibertat, la cooperació, la 

democràcia, la creativitat i, en definitiva, tots aquells aspectes que fan possible un 

desenvolupament integral de l'infant i del jove. En aquesta concepció de l'educació realment 

integradora juga un paper fonamental la participació de tota la comunitat escolar: 

professorat, famílies, alumnat i el propi entorn de centre. 

• Aquest model pedagògic acaba inspirant i impregnant totes les activitats de centre, des de 

les estrictament acadèmiques fins a les de caràcter més lúdic, amb l'objectiu d'ajudar a nens 

i joves a desenvolupar àmpliament la seva faceta com a persones. 

 

FUNCIONAMENT MENJADOR ESCOLAR: 

Comptem amb menjador en les etapes d'Infantil 1r i 2n cicle, Primària i ESO. Disposem d'un menú 

adaptat a cada nen i nena. Menú general, menú infantil, menú musulmà, menú amb pollastre Halal 

i menú per a al·lèrgics i intolerants. 

El servei de menjador està en funcionament des de setembre fins a juny. 

 

FUNCIONAMENT ESCOLA MATINERA / vespertina: 

El nostre centre ofereix a les famílies una ampliació d'horari escolar tant de matí (8 a 9: 00hores) 

com de tarda (16.30 a 17:30) on es realitzen diverses activitats programades per a cada dia de la 

setmana. 

 

ALTRES PROJECTES SIGNIFICATIUS DE CENTRE: 

Etapa infantil: 

✓ Projecte Leeduca, fomenta l'ampliació del vocabulari i l'aprenentatge de la lectura i 

escriptura. 

✓ "Aula Científica", mitjançant el joc, els nens i nenes adquireixen coneixements i habilitats a 

través de la seva pròpia experiència investigadora plena de valors i actituds. 

✓ Mètode ABN, els alumnes aprenen al seu ritme i desenvolupen una gran capacitat per al 

càlcul mental i la resolució de problemes. 



Etapa primària: 

✓ Llegim en parella. 

✓ Tertúlies dialògiques. 

✓ School to school, el col·legi coopera amb la Fundació Vicent Ferrer. El programa promou 

l'intercanvi cultural entre escoles d'Espanya i de l'Índia. 

✓ Projectes europeus eTwinning, afavoreixen una millora en la competència digital i 

comunicativa en anglès. 

✓ Apadrinament lector. 

✓ Aula Científica. 

 

Centre: 

✓ Projecte de Recerca i Innovació Educativa "Creant vida, lliurant màgia": pati coeducatiu i 

hort escolar. 

✓ Millorem l'atenció i el Raonament. 

✓ Portfoli Europeu de les Llengües, afavoreix la promoció del plurilingüisme per mitjà de 

l'aprenentatge de llengües i cultures al llarg de tota la vida. 

✓ Aprenentatge per projectes. 

✓ Projecte d'emocions. 

✓ Aprenem llengües amb les TIC: Actuació que afavoreix la comprensió i expressió mitjançant 

l'ús de les noves tecnologies. 

✓ Som centre PEAFS: Centre Promotor de l'Esport, Activitat Física i la Salut. 

✓ Disposem d'un Pla de transició entre etapes: Infantil-Primària; Primària-ESO 

✓ Treballem l'Agenda 2030 mitjançant els Objectius de Desenvolupament Sostenible per 

transmetre als nostres alumnes la importància de tenir cura del medi ambient i així millorar 

la vida de tots sense deixar enrere a ningú. 

 

WEBS D'INTERÈS: www.colsantacruz.es 

 

CENTRE D'ADSCRIPCIÓ: Etapa ESO al mateix centre. 


