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DENOMINACIÓ DEL CENTRE: COL·LEGI “SANTA CRUZ” 

(ESCOLA INFANTIL) 

 

ADREÇA: C/ PALLETER, 12 

 

TELÈFON DE CONTACTE: 637 62 11 81/ 96 383 53 42 

 

CORREU ELECTRÒNIC: secretaria@colsantacruz.es 

 

ETAPES EDUCATIVES: Infantil 1r Cicle (Cicle subvencionat); Infantil 2n Cicle, Primària, ESO i Cicle 

Formatiu de Grau Mitjà, Gestió Administrativa: etapes concertades. 

 

NOMBRE DE LÍNIES DE QUÈ DISPOSA EL CENTRE: 1 línia. 

 

HORARI 

- De setembre a juny: 9:00 a 12:30 hores i de 15:00 a 16:30 hores. 

 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE: 

- Valencià→ 46% Castellà→ 46% Anglés→ 8% 

- Les tres llengües immerses en el currículum de l'etapa. 

 

OBJECTIUS EDUCATIUS:  

• La nostra escola infantil té com a principal objectiu crear un entorn d'afecte i confiança on 

els xiquets i xiquetes desenvolupen la seua pròpia autonomia i això els prepare per a la vida 

quotidiana. 

• Un dels aspectes fonamentals de la nostra escola és la metodologia que utilitzem: una 

metodologia basada en el treball experimental, sensorial, actiu i dinàmic. D'aquesta 

manera, els xiquets i xiquetes reben una educació més real, on a través del joc aprenen i 

interioritzen les habilitats i continguts que es treballen. 

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

i socioculturals i prioritzant la màxima participació en l'entorn escolar i social. 
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• Som un centre laic i pluralista, obert a la diversitat cultural de l'alumnat i les seues famílies; 

un centre on el respecte a aquesta diversitat es treballa com a base per a una educació en 

principis i valors inspirada en els drets humans. 

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

d'obertura a totes les cultures, especialment a les dels alumnes procedents d'altres països. 

• Apostem per un projecte basat en una educació en valors: la inclusió, la coeducació, la 

interculturalitat i el compromís comunitari. La cooperació i el foment de la creativitat ens 

permeten promoure el desenvolupament integral dels xiquets i les xiquetes. En aquesta 

concepció de l'educació integradora juga un paper fonamental la participació de tota la 

comunitat escolar: professorat, alumnat, l'entorn del centre i, d'una manera especial, les 

famílies. 

 

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 xiquet i xiqueta: 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. 

L'horari del menjador és de 12:30 a 15:00 (migdiada de 14:00 a 15:00) 

 

FUNCIONAMENT ESCOLA MATINERA/VESPERTINA:  

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

hores) com de vesprada (16:30 a 17:30). S’hi realitzen diverses activitats programades per a cada 

dia de la setmana. 

 

ALTRES PROJECTES SIGNIFICATIUS DEL CENTRE: 

Som una escola oberta i en contínua relació amb les famílies, on prima la inclusió i el treball en 

valors per a afavorir l'educació del nostre alumnat. 

Per a potenciar el desenvolupament integral dels més xicotets, programem diverses accions i 

projectes: 

• Activitats manipulatives. 

• Tècniques de relaxació. 

• Activitats per a la sensibilització musical. 

• Tallers de cuina. 

• Contacontes. 

• Psicomotricitat basada en el joc i estimulació dels sentits. 

• Treball per projectes. 

• Activitats basades en el mètode Montessori.  



 

HORT ESCOLAR 

Disposem d'un hort propi, elaborat i gestionat per tot el professorat i l'alumnat del centre. El projecte 

s'utilitza com a eina educativa que permet desenvolupar en l’alumnat experiències en les quals posen 

en pràctica actituds, hàbits de cura i responsabilitat mediambiental. Part fonamental d'aquest 

projecte és la col·laboració de les famílies. 

 

AULA CIENTÍFICA 

Comptem amb una aula científica, on treballem diverses activitats. Els xiquets i xiquetes es 

converteixen en investigadors i investigadores, observant i elaborant les seues pròpies conclusions a 

través de les seues experiències en les activitats. 

 

NEUROCIÈNCIA 

Apliquem eines pràctiques i sistemàtiques a l'aula, que tenen com a objectiu potenciar el 

desenvolupament cognitiu, emocional i social dels xiquets i xiquetes. 

 

UNA ESCOLA SOSTENIBLE 

Comencem a treballar els Objectius de Desenvolupament Sostenible que presenta l'Agenda 2030 a 

l'entorn de l'escola infantil. Així, transmetem al nostre alumnat la importància de tindre cura del 

medi ambient i així millorar la vida de tots sense deixar ningú enrere. 

 

WEBS D'INTERÉS: www.colsantacruz.es 

 

CENTRE D'ADSCRIPCIÓ: Oferta educativa a partir d'Infantil 3 anys al nostre centre. 

 


