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SERVEIS DEL CENTRE

Vigilància de patis a les entrades de l’escola
L’alumnat del centre pot fer ús dels diferents espais destinats a les entrades a l’escola en les següents franges horàries:

Franja matí
7.45-8h
8.45-9h

Franja de tarda
14.45-15h

Cadascun dels espais compta amb la vigilància de membres de la comunitat educativa.

Assegurança escolar
Aquest servei cobreix a l’alumnat en cas d’accident escolar, malaltia o dissort familiar.
Permet en cas d’accident ser atès amb la major brevetat possible pels centres mèdics adherits a l’asseguradora del centre.

Activitats extraescolars
Quan parlem d'activitats extraescolars ens referim a aquelles activitats organitzades pel centre que es fan fora d’horari lectiu: als
descansos de l'hora de dinar o bé després de la jornada escolar ordinària de la tarda.
Objectius que pretenem treballar amb aquestes activitats:

- La possibilitat de socialització: és a dir, l'oportunitat d'aprendre, d'altres maneres i amb altres persones, normes,
valors i pautes socials.

Serveis
del centre

- Trobar nous amics.
- La relació amb nous referents: noves persones de qui aprendre coses, de qui rebre orientacions.
- La possibilitat de descobrir nous interessos i habilitats.

Servei informàtic
Per tal de mantenir les infraestructures informàtiques de l’escola en un estat adequat que n’optimitzi la utilització i minimitzi les
incidències es disposa d’un servei preventiu planificat de proximitat.
Dona resposta i és l’entrada de les incidències, consultes, peticions o queixes relacionades amb els serveis TIC que proporciona l’escola.

Descobreix
l'Escola

Divina
Providència
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SERVEIS DEL CENTRE

Menjador escolar

SERVEIS DEL CENTRE

Mediació escolar

El nostre menjador és un espai on l’alumnat cobreix una de les seves necessitats més bàsiques com és l’alimentació, on també aprenen
sobre els aliments i en gaudeixen, adquireixen hàbits alimentaris i de vida saludables i comparteixen una estona relaxada i d’esbarjo amb
els seus companys.

La mediació és un intent de treballar amb l’altre i no contra l’altre, a la recerca d’una via pacífica per afrontar els conflictes, en un entorn de
creixement, d’acceptació, d’aprenentatge i de respecte mutu.

És un moment del dia que forma part del procés educatiu i socialitzador que du a terme l’escola on l’alumnat aprèn hàbits de conducta
imprescindibles, es relaciona amb els altres i menja variat i de manera saludable.

Es dirigeix a tot l’alumnat de la nostra comunitat educativa. Consisteix en un procés voluntari, flexible i participatiu de resolució de
conflictes, en el qual dues parts enfrontades recorren voluntàriament a una tercera persona imparcial el mediador/a, per arribar a un acord
satisfactori.

L’escola ofereix el servei de menjador amb càtering.

Desenvolupa la capacitat de diàleg i la millora de les habilitats comunicatives, sobretot l’escolta activa, l’empatia i l’assertivitat.

Franja horària
13:05h

13:10h
14-14:45h

Activitat
Agrupament d’alumnat
Fila per entrar al menjador
Neteja de mans
Acció de gràcies i inici de l’àpat
Higiene dental
Joc dirigits mitjançant la dinamització de diversos tallers
Taller de deures
(a càrrec de monitors de menjador)

Permanències matí i tarda
Per tal de poder conciliar la vida personal, familiar i laboral l’escola ofereix el servei de permanències en dues franges horàries:

Franja matí
8-8.45h

Franja de tarda
17-18h

Hores a convenir amb les famílies
Durant aquesta permanència l’alumnat gaudeix d’una estona de lleure supervisada per un membre de la comunitat educativa.

Assessorament psicològic
La intervenció del psicòleg de l’escola implica:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Demanda d’intervenció per part del tutor/a.
Entrevistes prèvies amb pares i/o tutor
Sessions exploratòries amb alumne/a.
Realització de diferents proves en cas necessari.
Devolució de la intervenció realitzada als pares i tutor/a del Centre.
Derivació externa en cas necessari.

Biblioteca escolar
La finalitat que té la biblioteca del centre és fomentar l’hàbit lector i el gust per la lectura mitjançant el servei de préstec de llibres.
Altres activitats que es realitzen:

Espai on poder dur a terme els tallers de lectura.
Espai on dinamitzar alguna lectura.
Espai per a poder realitzar treballs en grup fora de l’horari lectiu (petició prèvia).

El servei de permanències és un espai lúdic-educatiu, amb clara i definida referència al Caràcter Propi de la nostra escola tot oferint un
servei a les famílies que el requereixin.

Conferències a pares i mares
Els diversos serveis relacionats amb conferències i xerrades adreçades a les famílies té la finalitat de crear espais de trobada i convivència
entre les famílies i l’escola i sobretot ser una font de coneixement de diferents temes sobre l’educació dels fills/es.
S’intenta oferir xerrades sobre temàtiques que cobreixin els interessos, inquietuds i dubtes de les famílies com ara: hàbits d’estudi,
educació emocional, pas d’etapes, ús segur d’internet, hàbits saludables, etc.

Patis ESO
L’alumnat de l’ESO gaudeix dels diferents patis dels que disposa l’escola per tal de fer-ne ús durant l’estona d’esbarjo al matí sota la
vigilància de professorat del centre.

