Quina educació
compartim?
• Les bases del nostre projecte són el respecte, la diversitat, la convivència i la cultura de l’esforç.

Com ens veu la comunitat?
Què valores més del centre?
Mare de
l’escola

• Centrem la nostra pedagogia al voltant de les noves tecnologies i la
transformació digital.
• Apostem per la innovació educativa.
• Impulsem una metodologia activa i participativa.

Què has vist en els teus fills?

• Vetllem per un bon aprenentatge de les llengües.
• Activem la socialització com a font d’aprenentatge relacional.
• Promovem una educació emocional com a part essencial del benestar
individual i promotora de l’èxit personal en la vida.
• Comptem amb un pla d’acció tutorial que incorpora activitats per a
contribuir a la formació integral del nostre alumnat, a nivell acadèmic i
personal.
La convivència al centre educatiu és clau per a fomentar espais de calma, benestar i creixement personal. Tots aquests ingredients ajuden els
nostres alumnes a sentir-se acompanyats en un espai amable i segur que
permet anar adquirint l’aprenentatge significatiu en el dia a dia de l’escola,
i que és clau per a l’èxit educatiu. La tutoria entre iguals, la mediació escolar i els espais de reflexió s’uneixen per formar part d’un dels eixos del
nostre projecte educatiu de centre.

L’ambient familiar que ens dona tranquil·litat i confiança
als pares i mares del centre. Que tingui sempre les portes
obertes i ens convida molt sovint a participar en les activitats que s’ organitzen. Això ens permet ser més a prop
dels nostres fills i filles i ens fa sentir part de la vida escolar
del centre.

Mare de
l’escola

El meu fill entra sempre content a l’escola. De fet, els dies
festius no li agraden perquè diu que no hi ha “cole”. Els
ulls dels nostres nens i nenes reflecteixen il·lusió i orgull
quan parlen de la seva escola


Què t’emportes?
Alumna en
pràctiques

Una motxilla plena d’experiències d’ensenyament aprenentatge molt potents. L’escola ha fet una aposta molt
forta en l’àmbit de la tecnologia i la descoberta digital. Les
metodologies innovadores es viuen en tots els espais i
persones del centre.
L’acollida i l’acompanyament que he rebut per part de
l’equip educatiu han estat molt positius
Quan siguis gran i recordis l’escola
què creus que sentiràs?

Alumna de
l’escola

Construïm
ponts cap al
coneixement

Recordaré tot allò que m’ha fet sentir bé. Com les activitats que organitzen els mestres al voltant de la tecnologia,
les estones d’esbarjo amb moltes propostes de jocs variats, les sortides i sobretot els meus “profes”, que sempre
han tingut una estona per escoltar-me i fer-me sentir bé.  
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Com s’hi arriba?
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Institut Escola
Rec Comtal
Educació infantil, primària i secundària
De 3 a 16 anys

Educació Infantil, Primària
i Secundària (3 a 16 anys)
Serveis escolars

Espais i instal·lacions

• Servei d’acollida
• Menjador escolar
• Cuina pròpia
• Servei d’atenció a l’alumnat
• Activitats extraescolars gestionades
per l’AFA
• Llibres socialitzats

• Edulab/Minilab
• Aula de música
• Gimnàs i vestidors
• Biblioteca escolar/aula d’estudi
• Patis i pistes poliesportives
• Sala d’actes / sala polivalent
• Sala de psicomotricitat
• Teatre
• Espai per ràdio i televisió

Activitats escolars 

Com eduquem
i aprenem?

Partim d’un enfocament globalitzador
Organitzem espais d’aprenentatge
Fem agrupaments internivells
Potenciem l’us de les TAC
Ensenyament de matèries en anglès
Atenem als diferents ritmes d’aprenentatge
Treballem en equip per assolir els objectius
Aprenem en grups cooperatius
Participació activa de les famílies
Treballem en petits grups

A infantil i primària:

A secundària:

• Espais d’aprenentatge
• Comunitats d’alumnes
• Tecnologia a les aules
• Juguem junts
• Grups cooperatius
• Treball globalitzat per projectes
• Robòtica i experimentació
• Programa Èxit
• Pla d’impuls de la lectura

• Comunitats d’alumnes
• Tecnologia a les aules
• Diversificació curricular amb estada a
empreses
• Salut i escola
• Convivència i mediació escolar
• Programa Creadors en residència als
Instituts
• Projecte educació emocional i contra
la violència de gènere.
• Autors a les aules
• Programa Èxit 2

• Sortides pedagògiques
• Colònies
• Piscina
• Festes i tradicions
• Activitats curriculars amb el barri
i l’entorn
• Participació en activitats esportives

“Educar un nen no és
fer-li aprendre alguna
cosa que no sabia,
sinó fer d’ell algú que
no existia”.
John Ruskin

“L’art d’ensenyar
és l’art d’ajudar
a descobrir”. 
Mark von Doren

“Tot és possible i ho
podem aprendre”. 

Fem xarxa

Les diverses entitats del nostre barri ens
permeten treballar en xarxa. La Biblioteca José  Barberó, el Centre Cívic, el
Casal d’Avis, el Centre d’Adults, l’Escola
Bressol i el Poliesportiu del barri formen
part d’aquesta xarxa. Aprofitem els esdeveniments del barri per crear situacions
d’aprenentatge que ens enriqueixen com
a persones i ciutadans de ple dret.

