Projecte
educatiu
del
centre

Educació

Jesuïtes
Educació,
transformem
l’educació

El nostre compromís és
educar, en estreta col·laboració
amb les famílies, perquè
els alumnes descobreixin
tot el seu potencial
i desenvolupin un
projecte vital
personal.

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.

Etapes educatives d’implantació progressiva
en funció del Projecte Educatiu de cada Escola de la Xarxa de Jesuïtes Educació
MOPI
nou model
pedagògic
de l’etapa
infantil
El nou model pedagògic
a l’etapa d’Infantil és la segona
iniciativa de Jesuïtes Educació
per avançar en la concreció
del nostre projecte de canvi
profund de l’educació, que
té com a objectiu formar
persones integrals per a una
societat diferent.

PIN
nova
primària
Seguint les línies del nou
model educatiu de Jesuïtes
Educació, implementem
una nova primària (PIN)
que permet a l’alumne continuar
amb un procés d’aprenentatge
per descobriment guiat i
experiencial. Una etapa on
s’aprofunditza en les
intel·ligències múltiples tot
adquirint un compromís
social.

Nei
la nova etapa
intermèdia
de 5è de Primària
a 2n de Secundària
Dels 10 als 14 anys comença una nova
etapa en la maduració personal i en el
desenvolupament cognitiu dels infants.
La nova etapa intermèdia (NEI) que
implantem a Jesuïtes Educació va de
5è de Primària a 2n d’ESO i respon a
l’evolució natural d’unitat i coherència
psicopedagògica d’aquestes edats. És
una etapa en què es potencien amb
molt d’èmfasi les intel·ligències
múltiples de cada alumne.

TQE
nous tercer
i quart d’ESO

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

Moment clau i fonamental
en el desenvolupament vital
de la persona, que de forma
conscient i inconscient
s’endinsa en la construcció
de la seva pròpia personalitat.
Per aquest procés, és
rellevant el treball de
l’autoconeixement i la
interioritat que ajuden
a l’alumne a créixer d’una
manera integral i harmònica
tot cooperant.

Escola INFANTIL (edifici La Salut)
Cicle inicial (1r i 2n EP)
Mare de Déu de la Salut, 17-29
08024 Barcelona
Tel. 93 213 01 81
info.kostka@fje.edu

Escola INTERMÈDIA (edifici Antequera)
Cicle Mitjà i Superior (3r a 6è EP)
Riera Can Toda, 29-31
08024 Barcelona
Tel. 93 210 36 05
info.kostka@fje.edu

www.kostka.fje.edu

www.kostka.fje.edu

Com arribar-hi:
Metro: L4 Alfons X, L3 Lesseps
Autobusos urbans: 92, 24, 32, 39, 116, H6, 55

Què
aprenem?
Resolució
de conflictes
en la vida quotidiana

Programes
i projectes

Desenvolupament
de coneixements,
capacitats,
habilitats i actituds
Atenció
personalitzada

Presa de decisions
eficaç i amb sentit

Els tutors són facilitadors que ajuden i acompanyen a cada alumne
en aquesta etapa evolutiva per tal d’aprofitar les seves capacitats i
predisposició respecte a l’aprenentatge.

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

Compromís social,

Bona expressió
en llegua
estrangera

Llengües
estrangeres

Apliquem la metodologia AICLE, que consisteix a fer servir l’anglès
més enllà de l’assignatura d’aquesta llengua, en àrees com la
Plàstica, el Medi o l’Educació física.

Avaluació
del procés

Aprenentatge experiencial

a través de l’observació,
manipulació i experimentació.

d’aprenentatge

com ho
aprenem?

Plantem,
treballem i recollim

A Primària afavorim el desenvolupament de les múltiples
competències i intel·ligències. L’alumne és el protagonista del procés
d’aprenentatge. Utilitzem metodologies didàctiques proactives
com el treball per projectes.

Treballem per competències

fomentant la creativitat de l’alumne.

Canviem el nostre món.

Els alumnes participem

Fonamentem l’aprenentatge a través de
l’assoliment progressiu de les competències
bàsiques. Mobilitzem coneixements, capacitats,
habilitats i actituds dels nens per a resoldre
eficaçment situacions quotidianes.

Potenciem les activitats d’aprenentatge fonamentades en
metodologies actives: recerca, exposicions orals,
experimentació, tallers, projectes, treballs interdisciplinaris,
sortides culturals, etc. Apostem pel treball cooperatiu
perquè comporta aprendre amb els altres.

 Som digitals

 Parlem idiomes

Les tecnologies de la informació i comunicació
formen part de l’escenari d’aprenentatge
quotidià de l’alumnat a l’escola. La presència
d’aquestes eines i recursos s’estén a tota
l’escola i esdevé un element clau per al treball
escolar.

Creiem que l’escola ha d’estar oberta al món. És per això
que des de Primària, a més de l’assignatura d’anglès, fem
servir aquesta llengua en d’altres moments i àmbits
escolars. Apliquem la metodologia AICLE d’introducció de
l’anglès en àrees curriculars no lingüístiques com la
Plàstica, el Medi o l’Educació física. A més, a partir del cicle
superior de Primària es pot cursar una segona llengua
estrangera: el francès o l’alemany, que es podrà seguir fins
a batxillerat.

Les TIC
a l’aula

Projecte d’hort ecològic escolar que gestionen els alumnes d’Infantil i
Primària al llarg del curs, on aprenen a reutilitzar, coneixen la
temporalitat dels aliments i treballen en equip.

Cultura
del pensament

Les tecnologies de la informació i la comunicació estan molt
presents a l’escola, formen part del nostre escenari
d’aprenentatge.

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

Eines i llenguatges:

essencials

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

de la PIN

Acompanyament

Aprenentatge competencial:

programació per competències
i intel·ligències múltiples.

Famílies

Participació activa

Treball individual,
cooperatiu i col·laboratiu

