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Model educatiu
Metodologia diversa
Més que en una metodologia, ens
centrem en una filosofia de fer.
La nostra metodologia és diversa i no acostumem a
lligar-nos a cap estil concret perquè preferim tenir
la llibertat de generar nosaltres mateixos la pròpia
metodologia. Els anys d’experiència ens han demostrat
que tenir llibertat d’acció i modificació
ens permet adaptar-nos més ràpid als canvis i
necessitats dels infants i per tant, de la societat
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A través de l’experimentació i l’observació els
alumnes són capaços d’entendre el mon i
descobrir-lo a través dels sentits. A l’escola els
proporcionem els estímuls adequats per al seu
desenvolupament.

L’alumne és el protagonista
del seu aprenentatge en un espai
estimulant, familiar i acollidor en el
que se sent com a casa.
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Equip docent creatiu
i innovador
Mestres il·lusionades i compromeses en el
projecte. Acompanyem en el creixement dels
infants essent una guia, provocant situacions
que afavoreixen l’aprenentatge significatiu
i els ajuda a resoldre conflictes.

Atenció
personalitzada
La relació entre famílies i personal
del centre constitueix un aspecte
fonamental per al desenvolupament
integral de l’infant. Així doncs, forma
part de la nostra essència.

Creiem en el joc com a
una activitat fonamental
en la vida dels infants. Per
això, el considerem com a
mitjà educatiu essencial per
afavorir l’aprenentatge i el
coneixement. El joc és una
activitat que desperta la
intel·ligència en si
mateixa.

Portem el món a l’aula

Alumne protagonista
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El joc
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Famílies
Afavorim la participació
activa i la implicació de les
famílies en el dia a dia de
l’escola i de la vida dels seus
fills i filles estant al corrent
del procés d’aprenentatge i
de les activitats que
succeeixen a l’escola.

Espais educatius
L’escola és un espai acollidor
que proporciona moments pel
joc, activitats artístiques, repòs i
aprenentatges. Els espais amplis
ens permeten el treball en gran
grup o en grup reduït en funció
de l’activitat i considerem que
qualsevol espai de l’escola és,
en si mateix, educatiu, des
de la classe fins al pati.
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Noves tecnologies
La incorporació en el nostre dia a dia
de la PDI, els ordinadors, la robòtica i
el Ninus es converteixen en una eina
més de treball que ens aporta
recursos i motivació pels infants.
Aprofitem les tecnologies per enriquir i
potenciar el
coneixement.

Les nostres llengües

L’escola es caracteritza per ser
de parla catalana però també
fem ús del castellà
i l’anglès en diferents
moments i espais.
L’ús de les tres llengües es dona amb
normalitat i llibertat entre nosaltres.
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Atenció i adaptació
individualitzada
Plantegem activitats tenint en compte
el moment evolutiu de cada nen i nena fomentant
l’experimentació i el desenvolupament segons les seves
necessitats i respectant els ritmes individuals.

