Educació
Primària

La nostra finalitat educativa
és acompanyar els alumnes en
el descobriment i millora de les seves
CAPACITATS i COMPETÈNCIES

saber fer:
Potenciant l’autonomia de l’alumne.

Desenvolupant la capacitat de comunicació i
raonament.
Estimulant la creativitat i l’esperit crític.

Eduquem
l’intel·lecte i el cor!

saber ser:
Potenciant l’autoconeixement i l’esforç.
Ajudant-los a prendre consciència del valor del treball
individual i col·lectiu.
saber conviure:
Adquirint competències per al seu futur com a
ciutadans responsables i compromesos.

L’escola de tots
Afavorim un clima de confiança, per
a què cada alumne descobreixi les
seves fortaleses.
Les estratègies d’aprenentatge diversificades que
s'adeqüen a les necessitats de cada alumne.
Amb el treball cooperatiu, potenciem la interacció entre els
diferents membres del grup, els quals s’ajuden per
aconseguir una meta comuna.

El mestre de suport treballa dins l’aula
ordinària per afavorir l’atenció
individualitzada.

innovació educativa
Metodologies educatives que donen resposta a necessitats del segle XXI:
Gran quantitat d’informació a l’abast, ús de noves tecnologies i una societat en
transformació constant.
Preparem els nostres alumnes per:

Seleccionar, processar i comunicar la informació.
Raonar i tenir criteris propis amb fonament.
Ser creatius per afrontar reptes nous.
Utilitzar adequadament els recursos digitals i informàtics.
Conèixer i millorar les habilitats personals.
Responsabilitzar-se dels seus compromisos.

inNovació

Alumnes protagonistes
participen activament de tot el procés d’aprenentatge
L’èxit del grup
compromís i responsabilitat.
Intel·ligències múltiples
resposta als diferents ritmes d’ aprenentatge i
Fortaleses dels alumnes.
Tutoria entre iguals
dinàmiques d’intercanvi entre els alumnes :
Apadrinament lector i Escrivim en parella

Metodologies actives

El tutor és el docent més pròxim a l’alumne, el

Acció tutorial

que fa el seu seguiment personal, es comunica
amb la família i coordina l’acció tutorial amb
la resta de mestres.

L’ajuda en l’autoconeixement
de les pròpies capacitats i
aptituds.
Fa el seguiment del seu progrés
individual i l’orienta en
tècniques i hàbits d’estudi.
L’ajuda a resoldre els possibles
conflictes.

Potencia les dinàmiques de grup i la
integració de tots els alumnes.

EntusiasMAT

la manipulació de materials facilita el
raonament lògic.
els nens i les nenes troben solucions a
problemes reals.
el càlcul mental passa a ser una rutina diària i
millora la comprensió i agilitat de les
operacions bàsiques.

El gust per la lectura
Per aconseguir bons lectors s’ha de poder gaudir de la
lectura i és aquest l’objectiu que cerquem a l’hora d’oferir
als nostres alumnes activitats com la tertúlia literària,
l’intercanvi de llibres, l’apadrinament lector, la lectura de
còmics, o les estones de lectura personal, entre altres.

Als racons de lectoescriptura, els alumnes de
cicle inicial s’endinsen en el món de les paraules
amb activitats pensades per aprendre al ritme
que necessita de cadascú.

Educació socioemocional
per un entorn més feliç !

Descobrir i gestionar les seves emocions i sentiments
Millorar l’autoestima
Descobrir les pròpies fortaleses
Aprendre a gestionar els conflictes de forma positiva
Treballar l’empatia

Millorar les habilitats socials

Les activitats basades en
el llibre Com et sents,

El Monstre de Colors
d’Anna Llenas

d’Anna Carpena

Science
l’anglès és la llengua vehicular
amb el aprenem el medi natural.

l’hort ens posa en contacte
amb la natura.

Experiments:
descobrim que passa , deduïm i comprovem !

Educació
digital
Programació i robòtica
Recerca i transformació de la informació

Eines i programes digitals que ajuden en
la consolidació dels aprenentatges

A Cicle inicial i mitjà, l’Ipad és un recurs més.
A Cicle superior, cada alumne té:
el seu dispositiu personal (Chromebook)
el seu compte corporatiu que el permet tenir accés a:
*Classroom com a plataforma educativa.
*Drive per crear i compartir tasques.

Vídeo
robòtica

Una tarda a la setmana, els nens i nenes de 1r i 2n
participen conjuntament en els tallers.
Són 6 tallers rotatius al llarg del trimestre:
experiments científics, música, robòtica, art,
expressió corporal i jocs.
L’oferta d’activitats està inspirada en les
Intel·ligències Múltiples i permet als alumnes
descobrir les seves habilitats i preferències.
Una tarda per gaudir dels companys del cicle, tot
investigant i creant!

L’avaluació

L’aprenentatge dels
nostres alumnes el
valorem a partir de:

Una avaluació compartida amb
l’alumne per millorar la seva
autonomia i responsabilitat en el
propi aprenentatge.

Una avaluació on aprendre dels
errors i els ajudi a superar-se.

Una avaluació que té en
compte la diversitat de
l’alumnat.
La coavaluació entre els alumnes per
treballar el compromís i la
responsabilitat.

L’autoavaluació i l’avaluació compartida
Algunes de les eines d’avaluació per ajudar l’alumne a autoavaluar-se i
fer-lo conscient dels seus progressos són:

Les rúbriques
permeten conèixer els criteris d’avaluació amb anterioritat amb una gradació de
l’assoliment dels objectius. Les rúbriques ajuden els nens i nenes a gestionar el seu
treball, a controlar els seus progressos i a marcar-se fites.

Les exposicions orals dels treballs
que permeten comunicar i compartir els aprenentatges. A més a
més, faciliten aprendre dels companys i tenir models per millorar.

El portfoli
recull i selecció d’evidències del propi aprenentatge acompanyades d’una
reflexió personal que l’ajuda a créixer.

Què+fem!
Projectes interdisciplinaris
Projectes telemàtics
Cantata, Sona i Fira musical
Tallers d’hàbits d’alimentació i higiene
Educació viària

Excursions, colònies i sortides culturals
Xerrades formatives
Apadrinament lector
Fòrum d’autor a les aules
Anem al teatre

Celebracions i diades:
la Castanyada, Diada del P. Manyanet , Nadal, Pastorets,
Dia de la Pau, Carnestoltes, Sant Jordi, Setmanes familiars, etc.

Extraescolars
Robòtica
Anglès
Teatre
Esports: hoquei, bàsquet, patinatge i futbol
Cros de Sant Ramon

Podeu seguir de ben a prop el dia a dia de l’escola
des de les xarxes socials :

Facebook

Twitter

Youtube

i la revista digital de l’escola, elaborada pels alumnes de
4t d’ESO, que s’edita cada trimestre i a la qual podeu
accedir des del web de l’escola.

Instagram

Infantil

eso

projecte
pedagògic
comú

