Educ ac ió Primà ria

UN ESTIL DE SER I FER
volem educar els nens i nenes en el saber, el saber fer i el saber estar
La finalitat de l’etapa d’Educació Primària de Jesuïtes Casp és proporcionar als infants una
educació que els permeti assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una
formació centrada en l’autonomia, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el
compromís individual i col·lectiu.

Comprendre i expresar-se

Conèixer el nostre entorn
geogràfic, la història i les
tradicions.

Experimentar

Treballar en equip

Àmbit ACADÈMIC

Competència Comunicativa
Lingüística (Català, Castellà, Anglès)
informació

Treball específic
comprensió
lectora

Taller expressió
oral i escrita

Espais de lectura

On air! Ràdio
Cicle Superior

Pre-AICLE
Cicle Inicial

Science

Road education

Music in English

Cicle Mitjà

5è

Proves YLE
University of
Cambridge

Certamen de
lectura en veu
alta

Sing with me

Maths and
Science, (5è,6è)

Cicle Mitjà

Cinema en
versió original
(de 3r a 6è)
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Competència Metodològica
Treball per projectes interdisciplinaris
A partir d’un tema o centre d’interès concret, treballem diferents competències (digital, matemàtica i aprendre a aprendre
entre d’altres), planifiquem la feina, treballem en grups cooperatius, seguim un guió de treball i exposem als companys el
què hem aprés.

Primer

Escrivim un conte

L’hort

Segon

Anem al mercat

L’aigua

Tercer

Els serveis municipals de Barcelona

Racons de geometria

Quart

Descobrim Catalunya

El món màgic de Picasso

Cinquè

Salvem la Terra

Roma

Sisè

Viatgem per les Comunitats

Canviem per dins, creixem per fora

Àmbit PERSONAL
Iniciem el dia amb una estona de reflexió, pregària o debat de temes d’àmbit personal, social i
cristià. Setmanalment dediquem una estona a la tutoria grupal, amb activitats i assemblees.
Atenem als nens i nenes individualment o en petit grup de manera sistemàtica. Potenciem la
relació família-escola mitjançant un contacte permanent .
El dia es tanca amb dinàmiques de treball de la interioritat i petites rutines per treballar
l’autonomia i organització personal.

Àmbit SOCIAL
Participem en campanyes de sensibilització social i ens impliquem en projectes solidaris de proximitat. D’aquesta
manera ens engresquem descobrint i valorant la importància de treballar al servei dels altres.

Projecte Agenda 21

Projecte Fem Salut

Àmbit PASTORAL
Descobrim en Jesús un model de vida Estones periòdiques de reflexió i/o pregària. Preparació voluntària per a les Primeres
Comunions en horari extraescolar; estona de pregària voluntària per als alumnes del cicle superior i vivència col·lectiva dels
temps litúrgics.

