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Escola

Imatges d'arxiu de l'escola.

Amb més de cinquanta anys d'història en
la ubicació en què ens trobem en aquest
moment, l'escola sempre ha intentat ser
una part activa del poble de Calldetenes.

Aquest projecte és un recull d'actuacions i
de valors que representen la nostra
manera de ser i conviure.



Objectius

Assegurar i garantir la participació, la
implicació i el compromís de tota la
comunitat educativa.

Ajudar a cada alumne a relacionar-se
amb si mateix, amb els altres i amb el
món.

Potenciar l'equitat i el respecte a la
diversitat de l'alumnat en un marc de
valors compartits.

Fomentar la mediació escolar i la
cultura del diàleg com a eina bàsica en
la gestió del conflicte.

Fomentar una cultura de la pau i la
no-violència, juntament amb els valors
que fan possible preservar i enriquir la
vida de totes les persones.

 Aquest projecte té 5 objectius:
1.

2.

3.

4.

5.

Relacions



Relació mestre-alumne

Aula
El treball d'aula ens permet arribar
individualment a tot l'alumnat del centre. En
aquest treball té molta importància el professorat
que serà l'encarregat de gestionar l'aprenentatge
dels infants.



En l'apartat de centre és el Consell Escolar l'espai
de diàleg entre les diferents parts de la Comunitat
Educativa. El Consell Directiu és qui gestiona les
activitats i la cooperació entre el professorat.
L'equip directiu i les coordinadores de les
comunitats es reuneixen setmanalment per
treballar conjuntament des de tots els àmbits de
l'escola.

Relació escola i professorat

 Centre



Entorn
L'equip directiu conjuntament amb el Consell
Escolar tenen la funció d'obrir l'escola al poble de
Calldetenes. 

Construir una escola com a un espai
d'aprenentatge global que repercuteixi en les
activitats i en la vida del poble és un dels
objectius que ens marquem com a escola.

Fem poble



Valors i
actituds

Coeducació

Educació
intercultural



Educar per la pau

Educació
socioemocional

Educar en el
respecte



Educar en la
gestió positiva
dels conflictes

Educar en l'esforç i
la responsabilitat

Inclusió



Acollida
L'acollida és una de les actuacions més
importants de l'escola. Parlem de l'alumnat,
les famílies, el professorat i de tothom qui
vingui a col·laborar amb la nostra comunitat
educativa.

Comunicació
Tenir una bona comunicació entre els
agents de la comunitat educativa és una
eina bàsica  en el treball de l'escola.

Organització
del centre



Participació
Obrir l'escola a l'entorn és un dels propòsits
més destacats que tenim. Per això, s'inicien
processos participatius on la comunitat ens
ajuda en les activitats d'aprenentatge.

Gestió de recursos
Disposem de diferents recursos i treballem
per ampliar-los any rere any amb el suport
de l'AMPA i l'Ajuntament.



Gestió i
resolució
positiva
dels

conflictes

Absentisme

Treballem per millorar l'índex
d'absentisme amb una comunicació
directa amb les famílies

Conflictes greus

Tenim diferents estratègies per
resoldre els diferents conflictes que
afrontem en el dia a dia.



L'escola que volem

No jutgis un llibre per
la seva portada, a
dins hi ha un món per
descubrir.

Stephen Cosgrove



Escola 
Sant Marc

Construint el futur


