Més de 200 anys
compartint fe i cultura

Fe i cultura a través
de la innovació
pedagògica

• Projecte d’innovació pedagògica ESCOLAIPAD basat en la renovació
metodològica a través de la incorporació de l’iPad i l’elaboració de materials
per part del professorat.
• Marc Pedagògic de Referència provincial que pretén implantar
l’aprenentatge globalitzat, interdisciplinar i competencial en totes les etapes
amb els objectius de:
◦ Una especial atenció als més pobres i la diversitat.
◦ Una priorització els coneixements nuclears bàsics de cada àrea.
◦ Treball cooperatiu i col·laboratiu en l’aula.
• Campaments d’estiu a Orea (Guadalajara) per a Infantil i Primària.
• Projecte Marc de Pastoral Arjé organitzat en diferents etapes des d’Infantil
fins a la vida adulta i que inclou el Moviment Calassanç com un camí de
creixement cristià adaptat a l’edat i compartit en grup.
• Oració contínua. Preparació de la Primera Comunió i de la Confirmació.
• Convivències inicials per cursos. Recessos en 4t d’ESO i Batxillerat.
• Experiències d’estiu del Moviment Calassanç de 5é de Primària a 2n de
Batxillerat: Orea, Peralta de la Sal, Cercedilla, Camí de Sant Jaume, Santo
Toribio de Liébana, camps de treball.

Reial Col·legi de l’Escola Pia de Gandia
Plaça Escola Pia, 7. 46701 Gandia
Tel. 962 873 846 – Fax 962 960 095
CENTRE CONCERTAT EN TOTES LES ETAPES

gandia@escolapiosbetania.es
www.escolapiagandia.org

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat

Oferta acadèmica
WEB > www.escolapiagandia.org

Instal·lacions per a la innovació educativa
• Dues aules d’informàtica amb 60 equips
informàtics actualitzats.
• Gimnàs amb vestuaris.
• Laboratori de física i química i de
biologia.
• Aula de Dibuix Tècnic, de Música.
• Taller de Tecnologia.
• Menjador renovat amb cuina pròpia.
• Dues biblioteques.
• Església col·legial.

• Tres capelles per a l’oració contínua.
• Informació online a les famílies a través
de plataforma digital.
• Accés wifi en totes les aules del centre.
• Pissarres digitals en totes les aules del
centre.
• Ambientació musical.
• Utilització de tabletes electròniques per
a l’aprenentatge des de 5é de Primària a
2n de Batxillerat.
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Ensenyament trilingüe: valencià, castellà i anglés.
Gabinet Psicopedagògic autoritzat per la Conselleria d’Educació.
Departament d’Orientació.
Aplicació de proves psicopedagògiques en totes les etapes.
Seu dels exàmens de certificació d’anglés de la Cambridge
University.
Uniforme, davantal i xandall.
Escola de Música i Dansa Calassanç autoritzada per la
Conselleria d’Educació que imparteix Fasolet de 4 a 7 anys,
elemental de música amb llenguatge musical, instrument i
conjunt instrumental i dansa amb nivells d’iniciació i elemental.
Coral d’alumnes de Primària i Secundària.
Estades lingüístiques en Irlanda i França en Secundària.
Viatges finals d’etapa: 6é Primària (Granja Escola), 4t ESO
(Pirineus) i 2n Batxillerat (Roma).
Diversa oferta d’Activitats extraescolars i esportives.

Escola Pia de
Betània
L’Escola Pia de Gandia inicia la seua activitat educativa en
1807 i actualment pertany a la província de l’Escola Pia de
Betània. Aquesta província està formada per 20 centres
educatius distribuïts per Galícia, Astúries, Cantàbria,
Castella i Lleó, Comunitat de Madrid, Castella - la Manxa,
Comunitat Valenciana i Canàries.
En l’Escola Pia som continuadors de Josep de Calassanç i
de la seua manera original d’educar, que vol ser el nostre
propi estil, que per a tu es fa viu i et dóna seguretat en la
teua formació. Respon a les següents característiques:

• Proximitat, acceptació i respecte cap a les persones, des
de la sinceritat i el diàleg.
• Disponibilitat per a acompanyar els alumnes en la seua
marxa personal.
• Cordialitat, confiança i senzillesa en el tracte quotidià.
• Educació preventiva: promovent l’educació no formal i
estils de vida saludable, fomentant activitats lúdiques i
esportives.
• Educar en igualtat des de la diferència i la
complementarietat.
• Favorables a la participació d’alumnes i famílies en la
vida del centre.

