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Eduquem amb el
respecte que cadascú

necessita.

Som una escola rural al servei dels nostres alumnes i dels
seus interessos; amb itineraris individualitzats, on els
mestres ens situem com a guies perquè ells siguin el
màxim de competents per la vida real i siguin capaços
d'habitar amb respecte el món: crítics, resolutius,
respectuosos, bons comunicadors, segurs de  sí mateixos
connectats amb  l'entorn que els envolta.
Amb metodologies innovadores que ens faciliten l'aprenentatge
de totes les intel·ligències múltiples.
Cuidem els espais que ens ajuden a potenciar un ambient
relaxat, còmode i de calma, amb cura dels nostres valors i
la seva conscienciació i gaudim de més recursos TAC, espais
polivalents i potenciem patis coeducatius i pedagògics. 
Les nostres famílies formaran part de la  vida quotidiana
de l'escola i rebran informació del nostre procés d'aprenentatge
de manera propera, directa i continuada.

La nostra visió d'escola

Com treballem?

Contacta'ns
T E L E F O N :
E - M A I L :  

 

Situacions d'aprenentatge.
Treball per projectes
Espais manipulatius
Itinerari personalitzat.
Eines instrumentals.
Ambients 1r i 2n.

A 'etapa de primària:

A l'etapa d'infantil:
Treball per projectes
Espais manipulatius a P.5 i 1r
Ambients i laboratoris.
Eines instrumentals.
Racons.

Junts com a escola i la ZER
PROJECTE BOSC. 
RÀDIO.
PROGRAMA D'ESTALVI ENERGÈTIC 50x50.
PROGRAMA (r) evolució+natura. Naturalitzem i
transformem el pati.
FESTES.
PROJECTES ARTÍSTICS: Fem dansa, Sardanes.

      Ball de bastons, Cantània Batukada...

 

a8015259@xtec.cat
93 847 50 31



GRUP DE PETITS:

AMBIENTS Potenciem el desenvolupament del joc simbòlic i
experimental representant situacions del món real i provant
experiències no viscudes tot despertant la nostra autonomia.

ARRELS: Afavorim el desenvolupament de l'experimentació i la
descoberta de l'entorn mitjançant l'observació d'elements naturals:
laboratoris, aula al carrer, projecte de bosc...

ARTÍSTICA: Aportem impuls al desenvolupament artístic visual,
plàstic, teatral i d'expressió musical. Els infants dansen i aporten
llibertat a la seva imaginació.

GAUDI'M: Acollim el desenvolpament lògic matemàtic formulant
hipòtesis per a resoldre petits reptes. 

IMAGINA'T:  Fem créixer la imaginació, l'expressió oral i el gust per
la lectura i la descoberta del medi social. Ens iniciem al codi del
nostre llenguatge.

MOU-TE: Activem en llenguatge psicomotor. Els infants juguem i
ens obrim a diferents propostes corporals que afavoreixen noves
dinàmiques i interconnexions.

PROJECTE DE BOSC:  Un projecte compartit amb la ZER i  basat en
el model nòrdic d’escoles bosc, que es vertebra en els següents
eixos: la natura, la convivència harmoniosa, l’acompanyament
respectuós, holístic i  lliure.

 

ESCENARIS
d'aprenentatge

COMUNITATS de MITJANS I GRANS:
ESPAIS I AMBIENTS : Afavorim la nostra creativitat, el
descobriment desde l'emoció, l'estimul d'experimentar i aprendre
fomementat l'autonomia. Els espais ens afavoreixen el treball
manipulatiu i experimental.

COMUNICACIÓ OBERTA: Desenvolupem un treball transversal de
les llengües (català, castellà i anglès) fomentant la nostra
expressió i comprensió interlingüística tot experimentant la
descoberta de l'entorn mitjançant l'observació d'elements
naturals: laboratori, aula de carrer, padrins i fillols de lectura.

ARTÍSTICA: En aquest espai potenciem el desenvolupament
artístic visual, plàstic i expressivo-musical. Els infants s'endinsen
al coneixement artístic a través de personatges referents.

SOLUCIONS PER AL MÓN ACTUAL: S'afavoreix el
desenvolpament lògic matemàtic formulant hipòtesis per a
resoldre repte real de la vida i resolent amb bones eines
matemàtiques els entrebancs i reptes matemàtics del nostre dia a
dia.

MOU-TE: Desenvolupem la part psicomotora a l'escola i al bosc. 

PROJECTE I ITINERARIS: A partir de les nostres inquietuds i
ganes d'aprendre obrim temes d'investigació i recerca que
desenvolupem als projectes i als itineraris.

CONNECTEM: Es busca afavorir el treball d'escoltar-nos i sentir-
nos, acompanyar-nos desde la consciència. Establir temes
d'interès que ens uneixin a l'espai d'assemblea.

PROJECTE DE BOSC: Igual que el grup de petits participem del
projecte iniciant-nos en els jocs de natura i la iniciació en la
pràctica del les eines i construcions naturals al bosc.

T'esperem a l'Alzinar!!

A partir d'aquest nou curs,
implantem l'aula 1-3 anys a
l'escola.

Et convidem a
veure què fem:

https://acaudebosc.org/que-oferim/valors/#natura
https://acaudebosc.org/que-oferim/valors/#joclliure

