Projecte
educatiu
del
centre

Nou Model Pedagògic

Jesuïtes
Educació,
transformem
l’educació

Infantil
MOPI

Jesuïtes Educació és la xarxa que integra les
escoles de la Companyia de Jesús a Catalunya.
El nostre model educatiu ofereix, en els vuit
centres, una educació fonamentada en la
pedagogia ignasiana, i s’inspira en els valors
evangèlics, que han caracteritzat la nostra tradició
educativa. El treball conjunt dels vuit centres de la
xarxa ens permet aprendre contínuament,
compartir experiències i construir un model
educatiu innovador, sòlid i rigorós.

Un estil de ser i de fer

per créixer
com
a persones

per als
altres

oberts
al món

Escaneja el codi QR
amb el teu mòbil
i descobreix més
informació de
l’Horitzó 2020

oberts a la
transcendència
i al compromís
social

Casp, 25
08010 Barcelona
Tel. 93 318 37 04
Fax 93 317 04 26
info.casp@fje.edu

www.casp.fje.edu

Com arribar-hi:
Metro: Línies 1, 2, 3, 4/ FGC: L6 i L7, S1, S2, S5, S55 (Catalunya)
odalies: R1, R3, R4 i R7 (Catalunya)
Autobusos urbans: 7, 14, H16, V17, 19, 22, 24, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 50,
54, 55, 58, 59, 62, 66, 67, 68, 91 / Autobusos interurbans: B20, B24 i B25
Carril bici: Gran Via Corts Catalanes
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Què
CERQUEM?

Com a escola de Jesuïtes Educació tenim com a missió cercar
el creixement integral dels nostres alumnes, formant persones
competents, compassives, compromeses i conscients.
En l’etapa d’infantil MOPI aquest propòsit es concreta en el fet
que cada infant esdevingui una persona:

Alegre
Autònoma

Competent

Curiosa
Creativa

Compassiva

Sensible
Implicada

Compromesa

com ho fem?
L’etapa d’infantil MOPI s’organitza en:

equip de professionals

família

Un equip de professionals, experts en
aquesta etapa evolutiva, que treballen junts
atenent l’alumne des d’una visió integral
de la persona i acompanyen en la descoberta
de les pròpies emocions i talents.

Família i educadors
col·laboren i participen
conjuntament
en la vida
de l’escola.

Conscient

L’anglès a educació infantil
Il·lusionada
per aprendre

Que
s’escolta

Que sap
expressar-se

espais
Espais acollidors i segurs i temps
flexibles, tots dos al servei de
l’aprenentatge.

què
OFERIM?
L’etapa d’infantil MOPI ofereix unes pràctiques
educatives en les quals es propicien experiències
significatives en les quals els alumnes es fan preguntes,
resolen reptes i són conscients del que i com aprenen.
Aquestes experiències:

Parteixen de situacions
de la vida real.

 ermeten desenvolupar
P
tots els sentits.

Utilitzen el joc com
a palanca d’acció.

 l llenguatge oral i escrit
E
són presents en un entorn
multilingüe de manera
natural i constant

«...users and learners are capable
of communicating and learning in a
multilingual environment.»

escenaris
d’aprenentage

A Educació Infantil l’aprenentatge de l’anglès està enfocat a maximitzar i prioritzar la comprensió i
l’expressió oral amb la finalitat de comunicar-nos. Volem que els nostres alumnes aprenguin la llengua
utilitzant-la. Així doncs, a Infantil aconseguim que els més petits comprenguin instruccions bàsiques i
senzilles, i que aprenguin vocabulari, tot associat a un context.

Hello, Let’s play!
(Specialist english teacher)

Volunteers Conversation
Assistants from USA

English

projectes

tallers

So i moviment

Els projectes, globalitzadors
i interdisciplinaris, parteixen dels
interessos, la realitat propera dels alumnes,
en què es proposen situacions noves que
connecten amb coneixements socials
i culturalment significatius.

Els tallers potencien en els
infants diferents talents a
partir de propostes concretes,
suggerents i enriquidores.

Constitueixen espais
per explorar i descobrir
les possibilitats del
propi cos mitjançant
la música i el moviment.

racons

inicis i finals de dia

Espais d’aturada

Els racons, de manera especial, fomenten
l’autonomia, l’experimentació i la
creativitat dels infants responent amb
llibertat als seus interessos.

Els inicis i finals de dia són espais
d’acollida i conformació del grup
que faciliten la calma i l’ordre per
iniciar les activitats diàries.

Espais que faciliten l’escolta
i ajuden els infants a identificar
les seves emocions i les dels
altres, a conèixer-se a ells
mateixos i els altres.

English Corners
(Home, Atelier, Board Games,
Sensory learning)

English in a Natural
Learning Context
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