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Conduir la pròpia vida
Un projecte vital
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+ Justa
+ Solidària
+ Sostenible

+ Humana
Inclusiva
+

Educació

Jesuïtes
Educació,
transformem
l’educació

Primària

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.

Escaneja el codi QR
amb el teu mòbil
i descobreix més
informació de
l’Horitzó 2020

	La metodologia
Potenciem la curiositat i la creativitat.
	



NEI

Nova etapa
intermèdia
de 5è de primària
a 2n d´ESO

L’alumne

	
És el centre del procés d’ensenyament i
aprenentatge. Es converteix en un alumne
actiu i autònom, desenvolupa projectes
personals i en equip.
El professor

	Els professors funcionen com a equip. Un equip
de professors reduït, amb titulació polivalent, que
treballa a l’aula i avalua conjuntament un mateix
grup d’alumnes

Metodologia variada amb increment del treball
autònom i el raonament científic, treball per
projectes i resolució de problemes relacionats
amb la realitat quotidiana de l’alumne.

	L’avaluació
U
 n model d’avaluació dels alumnes vinculat

a l’adquisició de competències i d’un coneixement
interdisciplinar.

	L’espai físic

 ns nous espais, més amplis i més enllà de l’aula,
U
alegres, amb colors, ben il·luminats i minimitzant
el soroll.

	Les famílies

 articipen i col·laboren en el procés
P
d’ensenyament-aprenentatge de l’alumne.

	L’organització
Continguts

 l treball per projectes esdevé l’eina bàsica
E
de l’aprenentatge. Els continguts es relacionen
amb les competències a desenvolupar.

 rups de 50-60 alumnes treballant sempre amb
G
2-3 professors simultàniament a l’aula, adaptant
el treball dels alumnes a grups a mida i
composició diversa segons l’activitat a realitzar.
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Què
aprenem?

Programes
i projectes

Aprendre

pautes de comportament
que permetin estructurar-se,
orientar-se i formar-se millor

Aprendre a

pensar i a
comunicar
Aprendre a

Aprendre a

descobrir i
tenir iniciativa

ser i actuar de

forma cada vegada
més autònoma

Aprendre a

conviure i
habitar el món

La nostra metodologia és flexible, vivencial
i manipulativa: els infants aprenen per descobriment.

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.

Treballem l’atenció i la comprensió oral i escrita, motivant
i estimulant el gust per la lectura i l‘escriptura.

Atenció a la
diversitat

Cada infant mostra unes capacitats pròpies que el fan únic, i a l’escola
les aprofitem per encaminar els nens cap a la seva pròpia excel·lència.
El ventall de capacitats és molt ampli i la nostra tasca és considerar-les
totes per tal que arribin al màxim de les seves possibilitats.

Creixement
personal

La nostra acció educativa integral ofereix l’alumne ocasions per créixer
i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat: l’afectiu, el físic,
l’intel·lectual, l’artístic, el social i el religiós, alhora que es potencia
i afavoreix l’educació en valors per a una bona convivència.

Treball
cooperatiu

Metodologia de treball conjunt i coordinat per tal de resoldre tasques
acadèmiques, on tots els alumnes sumen; el saber de tots genera diàleg
i debat i dóna com a resultat un aprenentatge social més profund.

English

com ho
aprenem?

E
 ducació activa

Taller
d’expressió

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.

Sensibilitzar l’alumne 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.

Projectes
interetapes

El treball compartit entre alumnes de diferents cicles i etapes
de l’escola, els dóna la oportunitat de socialitzar-se, respectar-se
i practicar l’experiència del servei als altres.

RACONS
MATEMÀTICS

L’alumne estimula i potencia el raonament lògic i matemàtic a
través de problemes quotidians. Aquests aprenentatges es
reforcen a través del joc.

PIN la nova primària
de 1r a 4t de primària
Aprenentatge per descobriment guiat

Compromís social,

fomentant la creativitat de l’alumne.

Canviem el nostre món.

Avaluació
del procés

Aprenentatge experiencial

a través de l’observació,
manipulació i experimentació.

d’aprenentatge

Eines i llenguatges:

essencials

Cultura
del pensament

verbal (tractament integrat de
les llengües), artístic, tecnològic,
corporal i matemàtic

de la PIN

Acompanyament

Aprenentatge competencial:

en els diferents ritmes
d’aprenentatge i projecte
vital de l’alumne

programació per competències
i intel·ligències múltiples.

Famílies

Participació activa

Treball individual,
cooperatiu i col·laboratiu

