
EL NOSTRE PROJECTE
Som un escola pública d’una línia amb 24 anys d’història i arrelada al barri de
la Barceloneta.
Nosaltres volem que l’alumnat sigui protagonista del seu aprenentatge.
Els aprenentatges són interdisciplinars, significatius i contextualitzats, amb
treball cooperatiu, metodologia activa/reflexiva utilitzant les noves tecnologies i
cultura digital i tenint molt en compte el benestar emocional del nostre alumnat
com a punt de partida.
Volem aconseguir una educació global i integral de l’alumnat (estimar-se a si
mateix, estimar als altres, bona mirada al món, capacitat artística, competència
digital, cura del cos, comprendre i expressar-se, conèixer i respectar la natura,
raonament lògic matemàtic). També persones responsables, actives i
compromeses amb la millora de la societat, sempre respectant les seves
capacitats, necessitats, ritmes i interessos, acompanyant-los en la seva formació
i aprenentatge. 
Creiem en el equip i per nosaltres és clau la participació alumnat-docents-
famílies-entorn.
El nostre projecte educatiu es fonamenta en els valors de coeducació, inclusió,
empatia, pluralitat, estima, confiança, esforç, respecte, cura de l’entorn,
autoestima, cooperació, participació, responsabilitat.

ESCOLA
 MEDITERRÀNIA

 

QUÍ SOM LA GENT DE LA MEDITERRÀNIA?
 Alumnat: Som una escola petita, això ens permet conèixer molt bé la seva
realitat i necessitats. La multiculturalitat es una oportunitat que ens permet
treballar els valors profundament. Tenim 1 grup per nivell. Per nosaltres és
fonamental treballar amb l’alumnat a partir de la coeducació i igualtat de
gènere. Aconseguir un clima de respecte i convivència és fonamental perquè el
nostre alumnat tingui assoleixen uns aprenentatges de qualitat. El foment de la
col·laboració i ajuda mútua son bàsics. Ens agrada barrejar alumnat de
diferents edats i capacitats perquè les experiències siguin més enriquidores.
Tenim una unitat SIEI amb alumnat amb necessitats educatives especials, ens
definim com una escola inclusiva i diversa, treballant l’empatia, la
responsabilitat ,l’ajuda i acceptació de les diferències.

Equip professional: Els professionals de l’escola destaquem per la nostra
implicació, responsabilitat i estima per la feina i pel projecte de l’escola.
Entenem que és fonamental la formació a centre continuada per estar
actualitzats en les noves metodologies que van sorgint arrel de les necessitats
que ens marca la societat, potenciant la transformació i el canvi.



COM HO FEM?

Participem en plans d’innovació educativa com la Xarxa competències bàsiques.
Donem molta importància a l’experimentació, el desenvolupament del pensament científic, i el compromís cívic.
L’horari del nostre alumnat es seqüència en sessions i activitats amb un línia metodològica coherent des d’infantil as
primària.

La nostra manera de fer parteix sempre de les necessitats i ritmes del nostre alumnat, aplicant un metodología activa i
reflexiva, vivenciada i manipulativa, amb treball cooperatiu i emocional, incorporant progressivament la competència
digital, on el paper protagonista de l’alumnat i el paper de guia i acompanyant del professorat són essencials.

Conversa a la rotllana- Assembla
Activitats d’entrada relaxada
Espais d’aprenentatge i hort.
Racons de llengua- Pla lector i tallers d’escriptura
Racons de matemàtiques-Tallers de matemàtiques i resolució de problemes
Projectes de treball- Projectes de treball en català i castellà
Tallers de plàstica I Música
Psicomotricitat- Educació física
Educació en valors

Famílies: Ens agrada tenir confiança i sentir-nos propers amb les nostres
famílies establint nexes per la col·laboració, ajuda mútua i complicitat perquè
tenim un objectiu comú que son els nostres infants. La bona comunicació
(entrevistes, informes, etc.) el fet de poder compartir i realitzar activitats,
tallers i experiències fa que es tingui la possibilitat de participar activament a
l’escola. També a les festes i celebracions que contribueixen a fer escola amb
la participació de tota la comunitat educativa. El consell escolar és l'òrgan
col·lectiu de participació. Som afortunats de tenir una AFA (Assiciació de
Famílies d’alumnes) implicada i molt activa que col·labora molt estretament
amb l’escola

UNA ESCOLA QUE MIRA AL MAR
Context: Aprofitem els espais i el nostre entorn proper i llunyà a nivell
d’aprenentatges i espais de joc
Entitats del barri: Per nosaltres és necessària la col·laboració estreta amb
totes les entitats. Projecte comú escola pública.
Entorn mariner: sabem on hi som i ens agrada identificar-nos amb el trets
culturals del nostre barri i ciutat. La platja és un espai que ens dona
moltes oportunitats de treball. Tenim molta sort de ser una escola que està
a la vora de la mar.

UNA ESCOLA PLENA D'EXPERIÈNCIES

Activitats relacionades amb:
Esports: ball de bastons, esports aquàtics, escacs, dansa ara, roda jocs
Teatre: programa MUSE-E
Música: Orquestra i la coral.

Realitzem activitats que complementen el curriculum, importants i integrades
en el nostre projecte educatiu i col·laborem amb professionals especialitzats.

 


