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L’escola que volem...
Ha de vetllar perquè els alumnes adquireixin
les eines necessàries per comprendre el món
i moure-s’hi amb actitud positiva. Ha de ser integradora,
solidària, educar en valors, promoure l’esforç,
potenciar les diferents intel·ligències i fomentar
la creativitat en tots els camps.
Ha de vetllar perquè els alumnes esdevinguin autònoms,
es valorin i s’acceptin a si mateixos, siguin tolerants,
constants, empàtics, amb habilitats per comunicar,
capaços de resoldre conflictes, amb esperit crític
i respectuosos amb el món que els envolta.
Ha de vetllar perquè, a través de diferents metodologies
de treball i promovent la cooperació entre alumnes,
professors i famílies, puguin assolir una àmplia
cultura general, siguin coneixedors de l’actualitat
i capaços d’adaptar-se als canvis permanents de la societat.
A l’escola que volem..
El mestre guia i acompanya, motiva i dinamitza.
Fomenta l’experimentació i la vivència per tal
que cada alumne se senti el protagonista
del seu procés d’aprenentatge. Utilitza l’entorn
i els recursos externs, així com tot tipus de materials
i agrupaments per afavorir el procés
d’ensenyament-aprenentatge. Els alumnes disposen
de l’atenció docent necessària per tal de dur a terme
amb èxit les pràctiques educatives.
A l’escola que volem...
L’avaluació, en totes les seves dimensions,
és sempre per a la millora contínua, i valora
de manera individualitzada, l’evolució i el moment
en què es troba cada alumne. Les eines d’avaluació
són diverses, senzilles i clares, i compten
amb el seguiment del progrés en els aprenentatges.
S’aplica l'autoavaluació com una eina particular
a través de la qual, juntament amb la tutoria,
els alumnes reflexionen sobre el seu procés i prenen
les decisions personals convenients.
El docent inclou el feedback de l’alumne
com un element més per a la reflexió i millora
de la seva pràctica.
L’escola que volem...
Promou un model organitzatiu flexible
quant a horaris, espais i agrupaments.
Anirà adaptant l’horari escolar a l’europeu,
a fi d’afavorir els hàbits saludables, el rendiment acadèmic,
el disposar de temps per realitzar altres tipus d’activitats
i facilitar la vida familiar. Des de tots els estaments de l’escola
s’ha de vetllar perquè es disposi d’espais amplis,
lluminosos i agradables, amb un mobiliari còmode
i versàtil, i dotats de bons equipaments per afavorir
el benestar i optimitzar les possibilitats de treball
de docents i alumnes.
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