Nou Context d’Aprenentatge a

Salle (Educació Infantil)
Moments d'aprenentatge

Principis pedagògics
Cultivar la vida interior de les persones
permet la construcció de la seva personalitat
i el seu desenvolupament integral.

Educar el pensament possibilita extreure
el sentit ple a les vivències pròpies.
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Treballem l’acollida als esdeveniments de
cada dia. Moment per acollir l’alumne i per
interessar-nos pels qui estan o falten.

Salle

El Nou context d’Aprenentatge (NCA)
és un marc de referència basat en
l’aprenentatge competencial, experiencial,
transversal, instrumental, social, adaptatiu i, al
mateix temps, contextualitzat en cada una de
les obres educatives de La Salle.

Projecte

Treballem des de l’emoció el saber i saber fer.
Aprenem continguts i compartim els nostres
aprenentatges.

Generar moments per aprendre de forma
autònoma ajuda a viure el procés
d’aprenentatge com una experiència única.
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Conducta i activitat autoregulada
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Fonamentat en sòlids principis pedagògics
i en diferents moments d’aprenentatge.

Entorn de nivell

Aprendre més i millor

Treballem des de la comprensió el saber
i saber ser. Espai per comunicar, comprendre,
connectar o descobrir des de la fe
el nostre entorn.

Fomentar la curiositat de l’alumne
des de la seva emoció.

“Si desvetlla la meva curiositat i m’emociona,
aprendré més i millor”.
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Trencar amb l’aula tradicional potencia
la creativitat, l’aprenentatge i el
desenvolupament cognitiu.

Entorn entre nivell

Aprendre manipulant.

Treballem el que sabem ser compartint
experiències. Moment per gaudir jugant,
per aprendre des de la CREAtivitat.

“Deixa que ho faci jo i aprendré més i millor”.
Aplicar el mètode científic.

“Deixa que m’equivoqui i
aprendre més i millor”.
Dim

Ser respectuós amb els altres i
participar en les pràctiques socials i
culturals ens enriqueix.
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Dimensió social de l’aprenentatge

Tancament

Treballem la reflexió del que hem fet.
Moment per revisar, avaluar, celebrar
i acomiadar-nos.

Fer de l’alumne el protagonista
del procés d‘aprenentatge.

“Si és important per a mi, si em serveix per
a comunicar-me, aprendre més i millor”.

Pilars essencials
Comunitat Educativa

Acompanya i orienta a l’alumnat en
el seu creixement i desenvolupament
personal.

Escola

Espai on ser, experimentar, crear,
sentir, compartir i celebrar, son tan
importants com el saber.

Alumnat

Progagonista del seu propi aprenentatge.
Treballa transversalment i aprenent
sentint i fent.

Família

Acompanya en les experiències,
participa icelebra amb l’alumnat.

Avaluació

Integral i multidimensional.

