Projecte
educatiu
del
centre

Educació

Jesuïtes
Educació,
transformem
l’educació

Infantil

Jesuïtes Educació és la xarxa que integra les
escoles de la Companyia de Jesús a Catalunya.
El nostre model educatiu ofereix, en els vuit
centres, una educació fonamentada en la
pedagogia ignasiana, i s’inspira en els valors
evangèlics, que han caracteritzat la nostra tradició
educativa. El treball conjunt dels vuit centres de la
xarxa ens permet aprendre contínuament,
compartir experiències i construir un model
educatiu innovador, sòlid i rigorós.
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Vida interior
i espiritualitat
Conduir la pròpia vida
Un projecte vital
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Acompanyar,
transformar, provocar
experiències amb
els altres i per
als altres,
evangelitzar
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Escaneja el codi QR
amb el teu mòbil
i descobreix més
informació de
l’Horitzó 2020
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+ Justa
+ Solidària

+ Sostenible

+ Humana

+ Inclusiva

Carrer de València 680
08027 Barcelona
93 352 50 52
info.clot@fje.edu

www.clot.fje.edu

Com arribar-hi:
Metro Línia 1 (El Clot, Navas) i Línia 2 (El Clot, Bac de Roda) / Rodalies R1 i R2. El Clot-Aragó
Autobus urbà 33, 34, 62, 192, H8, H10, V27, N9, B24
Punts d’ancoratge de bicis: València, 680.
Bicing: c. Aragó, 661(127); València, 621(104); c. Espronceda, 298 (238).

Què
aprenem?

Aprendre a

pensar i a comunicar

Programes
i projectes

Alumnes

digitals

Aprendre a

descobrir i
tenir iniciativa

Em moc
i traço

Amb la psicomotricitat afavorim l’autonomia i el control psicomotriu
corporal i millorem la coordinació dinàmica general. Ajudem
a desenvolupar la psicomotricitat fina a través de la manipulació.
Treball de traços i sanefes amb diferents materials i textures

Hàbits

Treballem els hàbits i l’autonomia, perquè una bona base
en aquests dos aspectes els ajudarà al llarg de la vida.

Aprendre a

Metodologia

ser i actuar de

forma cada vegada
més autònoma
Desenvolupar les

diferents
intel·ligències

Aprenentatge
significatiu

Partim de les experiències més properes
a la vida real dels alumnes, per tal de
despertar el seu interès i motivació perquè
esdevinguin els protagonistes actius
dels seus propis aprenentatges.

L’alumne construeix els nous aprenentatges
sobre la base dels que ja té assolits, així pot
adquirir noves estructures amb significat.

Aprendre a

conviure i
habitar el món

com ho
aprenem?

English

La nostra metodologia és flexible, vivencial
i manipulativa: els infants aprenen per descobriment.
E
 ducació activa
Estimular la iniciativa, despertar la inquietud
i ajudar els infants a adquirir una actitud
curiosa, crítica i investigadora, que mitjançant
la comunicació i el treball esdevindrà la base
de la seva formació i de l’adquisició dels
seus aprenentatges.

E
 ducació emocional
i habilitats socials
Per aconseguir l’autoestima que els
donarà seguretat i que els ajudarà
a sentir-se feliços.

Els docents
Interdisciplinarietat
Els sabers no estan compartimentats.
Els mateixos mestres creen els materials
d’aula i les programacions, la qual cosa dóna
la llibertat de treballar en cada moment el
que creuen necessari segons la demanda i
necessitat de cada infant. És, per tant, una
metodologia individualitzada i globalitzadora.

El docent és un guia i un acompanyant
del procés d’aprenentatge de cada un dels
alumnes. El seu paper no és només font
d’informació, és el que aporta recursos i
habilitats i proporciona espais educatius
on els infants poden desenvolupar les
seves capacitats i interessos.

Racó
del conte

Sensibilitzar l’infant progressivament vers la llengua anglesa i
familiaritzar-lo a una nova fonètica per tal que arribi a entendre l’anglès
com una llengua diferent a la pròpia, amb la qual també es
pot comunicar.

Els contes acosten els infants a un món màgic i de fantasia.
Els ajuden a treballar l’atenció, desenvolupen la imaginació, la memòria
i enriqueixen el llenguatge. Amb la dramatització dels contes que fan
els mestres treballem la desinhibició, i l’expressió de les seves
pròpies emocions.

Desenvolupament
harmònic

Raonem

Afavorim l’educació integral, respectant
l’evolució global de cada nen, valorant el propi
progrés, la confiança i l’esforç.

Ajudem l’infant a desenvolupar habilitats
mentals i d’ubicació espacial. Practiquem
l’observació, la descripció i la comparació per
tal de desenvolupar la capacitat de resoldre
problemes.

