
PERFIL DE SORTIDA DE L’ALUMNE 

Als centres educatius Sagrada Família d’Urgell treballem per tal que els i les nostres alumnes siguin 
persones: 

Atentes a la realitat 
Amb una actitud positiva i sensible i amb una mirada crítica envers la realitat en què viuen, cosa 
que els porti a comprometre’s amb la transformació cap a una societat més justa. Que respectin i 
valorin la diversitat com una riquesa cultural, lingüística i religiosa. 

Amb una ètica oberta a la transcendència 
Expertes en humanitat, és a dir, compassives i preocupades pels altres. Que es facin preguntes 
profundes, se sorprenguin davant de la realitat i es comprometin amb ella. Que cultivin la 
interioritat, la intel·ligència emocional i la resiliència. 
Autònomes i responsables, coherents i competents, amb capacitat de treball en equip, flexibles, 
creatives, curioses i imaginatives.  

Saludables 
Responsables de la seva pròpia cura i que, per tant, prenguin consciència de la importància dels 
hàbits saludables en tots els àmbits de la seva vida (alimentació, higiene personal, oci, relació amb 
el medi ambient, esport, dimensió emocional, etcètera). 

Amb consciència ecològica 
Compromeses amb la cura de la nostra casa comú: que prenguin decisions de consum crític i 
responsable i que es comprometin amb la sostenibilitat i amb la cura dels espais compartits.  

Comunicadores 
Transmissores de confiança i claredat, escolten. Quan comuniquen no deixen indiferent a l’altre, 
transmeten empatia. Desenvolupen un procés reflexiu i tenen habilitats comunicatives escrites, 
verbals i no verbals. Són competents en diferents llengües.  

Generadores d’aprenentatge 
Que analitzen fonts d’informació (textos, imatges, situacions de la vida real...). Mobilitzen els 
continguts coneguts i fomenten l’aprenentatge i la construcció de nou coneixement significatiu. 
Amb la competència d’aprendre a aprendre; capaces d’aprendre en un entorn nou, desconegut, i 
generar el propi aprenentatge. 

Investigadores i amb capacitat de resoldre problemes 
Comprenen els processos i procediments en profunditat mitjançant la investigació i utilitzen les 
competències STEAM (ciències, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) en la recerca de 
solucions a problemes o en la creació de nous productes a la vida quotidiana.  

Competents en l’ús responsable de les tecnologies 
Usen de manera responsable i ètica les tecnologies digitals amb coneixement de les seves 
possibilitats i limitacions; respecten la intimitat pròpia i la dels altres i coneixen els drets i deures 
a les xarxes socials. Creen nous continguts i generen productes digitals. 

Capaces de treballar en equip 
S’involucren en l’assoliment de fites col·lectives, són capaces d’arribar a acords, comprometre’s 
amb ells, delegar, resoldre conflictes i coordinar-se eficaçment. 
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