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Centre educatiu trilingüe

Membre de la red “Escuelas Que Aprenden”
Ed. Infantil - Ed. Primaria

INNOVEM PERQUÈ APRENEM

Projectes Interdisciplinaris
Personalització de l’Aprenentatge

Pla Lector i Escriptura Creativa
Tutories Verticals

Competència Digital
Treball per Racons i Estacions
Celebració de l’Aprenentatge

Projectes Europeus

ESCOLA 



Apostem pel treball rigorós dels continguts de les 
diferents assignatures amb un tractament 
interdisciplinari. Les claus del treball per 
projectos en els nostres centres són:

· Connexió amb l’entorn
· Interdisciplinarietat
· Rigorositat curricular
· Metodologies actives que estimulen la
  comprensió
· Avaluació: Porfolio del projecte
· Participació de tota la comunitat educativa
· Aprenentatge cooperatiu

A l’escola Trilema Santa Ana apliquem 
un model d’innovació pedagògica basat 
en l’Aprenentatge per Projectes, 
l’Estimulació del Pensament, la 
Personalització de l’Aprenentatge i 
l’Educació del Caràcter.

Projectes Interdisciplinaris



Estimulació motora: 
Desenvolupament neuromotor, psicomotricitat, 
motricitat aplicada als continguts, consciència 
corporal, motriu i lateralització.

Estimulació integradora: 
Programa de reflexos inhibits, mètode Doman, 
estimulació multisensorial basada en el joc i a 
través de l’art.

Agrupem alumnes de diferents edats i, per tant, 
de diferents cursos que treballen i aprenen junts 
uns d’altres guiats per un tutor/a.

Són espais i temps d’aprenentatges cooperatius, 
on els alumnes conviuen, creen projectes, 
indaguen i investiguen junts.

Educar el caràcter

Potenciem un model de desenvolupament i 
estimulació del pensament centrat en l’alumne, a 
través del qual aprofundim en les 
característiques, habilitats i estratègies de 
control del pensament.

Estimulació Desenvolupament motriu, 
cognitiu y socio-afectiu

Tutories verticals

Aprendre a Pensar



A partir de necessitats reals i pròximes a l’alumnat,
fomentem el talent emprenedor des de quatre 
pilars fonamentals: el lideratge, la iniciativa, la 
innovació i les habilitats empresarials.

Emprenedoria Social i Ètica

Competència Digital i Audiovisual

Fem ús de les noves tecnologies i recursos 
multimèdia per a aconseguir el desenvolupament 
de la competència digital amb l’objectiu de 
millorar l’aprenentatge a l’aula. 

Un model d’aprenentatge híbrid (blended 
learning) en el qual els alumnes combinen 
presencialitat amb classes online, fomentant 
l’autonomia, l’organització i l’autogestió de 
l’aprenentatge en totes les etapes.



Comedor
Gratuït per als alumnes de 3 anys

Gabinet Sociopsicopedagògic

Extraescolars

Matiners

Des del centre es duen a terme un projecte 
Etwinning i un Erasmus+ com a punt d’eixida per a 
la millora de la competència lingüística estrangera 
i el desenvolupament personal de tota la 
comunitat educativa.

Horari

Serveis

Dilluns - Dijous 
9:00 - 13:00
15:00 - 17:00

Divendres
9:00 - 14:00

Projectes Europeus



Centre d’Educació Infantil (segon cicle) i Educació 
Primària trilingüe, dirigit i gestionat per la 
Fundació Trilema; entitat amb una llarga 
trajectòria en formació docent, investigació i 
innovació i gestió del cambi en centres educatius 
de tota Espanya.

LES NOSTRES ESCOLES

Colegio Trilema El Pilar (Madrid)
Colegio Trilema Sagrada Familia (Madrid)
Colegio Trilema Avda. América (Madrid)

Colegio Trilema Santa Ana 
(La Pobla Llarga, Valencia)

Colegio Trilema Soria
Colegio Trilema Zamora

Colegio El Carmen Manises (Valencia)

Coneix-nos

C/ Major, 12 - 46670 - La Pobla Llarga

962 970 791

trilemapobla.fundaciontrilema.org

CODI DE CENTRE: 46006811

santanapoblallarga@fundaciontrilema.org

@trilemapobla

(València)


