PROJECTE EDUCATIU
El nostre centre es defineix com escola catalana, cristiana i concertada. El nostre
objectiu principal és formar persones cultes, respectuoses, ciutadanes i constructives.
Treballem per aconseguir que l’alumnat es senti acollit, segur, estimat, que vingui
content a l’escola i que aprengui a desenvolupar-se com a persona.
Així doncs, el nostre centre defineix la seva tasca educadora, orientada i fonamentada,
en el desenvolupament integral del nen o nena, perquè pugui desenvolupar les seves
capacitats personals i socials i pugui forjar una voluntat que els faciliti assolir aquells
objectius que lliurament es proposin d’acord amb una concepció cristiana de l’ésser
humà, de la vida i del món.

PRINCIPIS
 Promoure la formació integral dels alumnes des d’una concepció cristiana
de la persona i de la vida, i segons els valors cristians.
 Participar activament en la transformació positiva de la societat i del món.
Procurem

formar en les virtuts humanes i cíviques que fomenten la

maduresa personal i l’adquisició d’hàbits de convivència i solidaritat,
buscant el be comú i el servei als altres, ajudant a crear un món més just.
 Obertura a les innovacions culturals i tecnològiques així com a la diversitat
social i a la integració de les diferents cultures.
 Educar des de la comprensió i el constructivisme.
 Vetllar i treballar per una coherència entre les etapes d’EI, EP i ESO.
Assegurem una mateixa línia pedagògica entre les diferents etapes. Els
canvis que es succeeixin són els requerits per edat madurativa i
cronològica, sempre, però, ajustats a cada individu, i seguint una mateixa
línia de treball.
 Potenciar al màxim el desenvolupament de les capacitats personals de
cada individu (atenció personalitzada) de manera que els nostres alumnes
esdevinguin persones amb els recursos necessaris per integrar-se a la
societat del futur.

 Per aconseguir-ho treballem molt des de la tutoria grupal

i individual,

disposem de comissió d’atenció a la diversitat (CAD), i d’un gran equip
humà que amb l’acompanyament i participació activa de les famílies fem
que les nostres personetes esdevinguin grans persones.
 Col·laborar en l’acció educativa que es porta a terme en l’àmbit familiar, ja
que els principals responsables de l’educació dels infants són els pares.
 Fomentar una estreta col·laboració família-escola i garantir la concordança
entre l’educació que els alumnes reben de les famílies i la que s’imparteix al
centre. És molt important mantenir amb l’escola una comunicació directa,
fluïda i freqüent que faciliti la coordinació educativa.
 POTENCIAR el desenvolupament de l’alumnat en totes les dimensions:
 Física i Intel·lectual
 Social i Afectiva
 Ètica i Sentit crític
 Moral i Transcendent
 DONAR RESPOSTA a:
 Una opció educativa que molts pares reclamen a Catalunya per als seus
fills, la cultura i la tradició autòctona.
 Una cultura oberta, acollint a tots sense cap discriminació.
 Les necessitats dels alumnes, amb un equip d’Educadors compromesos
a donar una educació coherent i de qualitat.
 METODOLOGIA:
 Basada en la reflexió constant per captar els aspectes educatius que cal
potenciar en cada moment.
 Partim de l’ensenyament aprenentatge constructiu i funcional. Quan la
persona capta la funció o l’ús d’un aprenentatge és quan l’està
interioritzant.
 Les metodologies són diverses, ajustades a les necessitats dels
alumnes

i

del

moment

d’aprenentatge.

Totes

parteixen

de

l’aprenentatge significatiu. El fet de treballar de diferents maneres fa que
el nostre alumnat aprengui a gestionar situacions diverses.
 Treballem perquè estimem la nostra feina, perquè estimem els nostres
alumnes i vetllem per la seva felicitat. La persona feliç, la persona
tranquil·la, la persona estructurada és una persona emocionalment

estable i preparada per aprendre els coneixements i valors necessaris
per al seu futur.
 VOLEM QUE ELS/LES NOSTRES ALUMNES
 Aprenguin a pensar i a comunicar.
 Aprenguin a ser i actuar autònomament.
 Aprenguin a descobrir i a tenir iniciativa..
 Aprenguin a respectar i ser solidaris amb el món.
 Aprenguin a ser crítics i reflexius.
 Aprenguin a desenvolupar l’empatia i el treball en equip.
L’Escola Ntra. Sra. de Montserrat es compromet a un ensenyament de qualitat segons
la normativa vigent i amb un estil propi inspirat pel Fundador el Dr. Josep Guardiet,
Prevere i Rector de la Parròquia de Sant Pere de Rubí a 1919.

