ELS NOSTRES
OBJECTIUS
• Formar persones que aspirin a ser més que semblar.
• Educar amb llibertat i responsabilitat, eines necessàries per a una societat democràtica.
• Transmetre valors que fomentin una consciència
ciutadana.
• Afavorir l’autoestima, l’esforç i l’afany de superació en un clima d’afecte i respecte.
• Fomentar les rutines i destreses de pensament
que possibilitin l’èxit acadèmic.

PER QUÈ?
• Perquè som optimistes. Acceptem el repte d’educar a les
futures generacions.
• Perquè creiem en els nens i nenes. Cada un d’ells és
portador de nous valors.
• Perquè entenem l’escola com la continuïtat de la família.
Garantim la millor resposta al compromís derivat del procés
educatiu.
• Perquè som sensibles als canvis. La societat evoluciona,
nosaltres també.
• Perquè considerem que cada alumne és únic. Oferim un
procés d’aprenentatge adaptat al seu creixement personal
i intel·lectual.

Granollers

ALUMNES D’AVUI
CIUTADANS DEL DEMÀ

L’EDUCACIÓ AL S. XXI
ÈPOCA DE CANVIS VS CANVI D’ÈPOCA
La realitat que vivim actualment té molt poc a veure amb la que vivíem uns
anys enrere. Estem en una època de canvi i de transformacions constants, a
un ritme tan vertiginós, que podem afirmar que estem entrant en una nova
època.

FORMACIÓ SÒLIDA
EN VALORS

EMPRENEDORS
•
•
•
•
•

Iniciativa.
Confiança en ells
mateixos.
Creatius.
Amb esperit crític.
Capaços d’assumir
riscos.

•
•
•
•
•

Íntegres.
Honestos.
Responsables.
Compromesos.
Solidaris.

COMPETENTS
COOPERATIUS

•
•
•

Saber treballar i
pensar
cooperativament.

Resolutius.
Amb habilitats
personals i socials.
Tradueixen en
accions eficaces els
seus coneixements i
valors.

AUTÒNOMS

RICS EN
CONEIXEMENTS

AMB COMPETÈNCIA
COMUNICATIVA EN
ALTRES IDIOMES

AMB CAPACITAT D’APRENDRE
A APRENDRE

Constants descobriments tecnològics i científics
Coneixement cada vegada més complex.
Accés ràpid a la informació en qualsevol moment i qualsevol lloc
El docent deixa de ser l’únic transmissor de coneixement per passar
a ser un coach.
Noves maneres de generar coneixement
L’alumnat ha d’aprendre a accedir a la informació, a transformar-la
en coneixement i a aplicar-la a la seva realitat.
Avenços en la NEUROCIÈNCIA sobre COM S’APRÈN
Nous coneixements sobre com els alumnes poden aprendre més i
millor.
Diferents tipus de relacions socials, econòmiques i laborals
Un nou perfil de persona, amb nous coneixements i noves
competències professionals.

BONS PENSADORS
CRÍTICS I CREATIUS
MENTALITAT
OBERTA I FLEXIBLE
Per viure en un món
global.

Formant-se al llarg de tota la
seva vida.

RESILIÈNCIA
Viure els errors
com a oportunitats
d’aprenentatge, millora
i èxit.

