Primària
Inicial

Un estil
de ser i de fer
Volem educar els nens i les nenes
en el saber, el saber fer i el saber ser.
La finalitat de la Primària Inicial 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.

En el marc del projecte H2020
en el qual estem immersos
totes les escoles de Jesuïtes
Educació, Casp inicia una nova
etapa per als cursos de 1r a 4t
de Primària. Una etapa que
dona continuïtat als elements
pedagògics i metodològics
iniciats al MOPI (E. Infantil)
i que promou la formació
integral dels nostres alumnes
per a una societat diferent.
Amb aquest objectiu neix la
PIN, la Primària Inicial.

PIN la nova primària
de 1r a 4t
Avaluació del procés
d’aprenentatge

Educació emocional
Aprenentatge experiencial
a través de l’observació,
manipulació i experimentació

Treball individual,
cooperatiu i
col·laboratiu
Autonomia
de l’alumne

Eines i llenguatges:
verbal (tractament integrat de
les llengües), artístic, tecnològic,
corporal i matemàtic

essencials

Compromís
social,
Canviem
el nostre món

Ambients
d’aprenentatge

de la PIN

Aprenentatge competencial:
programació per competències
i intel·ligències múltiples

Aprenentatge per
descobriment guiat
fomentant la creativitat
de l’alumne
Cultura
del pensament

Què volem
aconseguir
amb la PIN?
Assegurar l’adquisició de competències
i subcompetències pròpies de l’etapa.
Potenciar el desenvolupament de
les intel·ligències múltiples.
Personalitzar l’aprenentatge.
Facilitar l’aprenentatge de les llengües
(català, castellà, anglès).

Acompanyament
en els diferents ritmes
d’aprenentatge i projecte
vital de l’alumne

Famílies
Participació activa

Com?
Aprenentatge basat en Projectes.
Projectes d’investigació i experimentació.
Projectes en relació a l’entorn: Canviem el nostre món.

Desenvolupar el pensament matemàtic i científic.

Ambients d’aprenentatge.

 onèixer altres llenguatges: artístic, corporal,
C
musical, computacional.

Racons i tallers de llengua i matemàtiques.
Agrupacions d’alumnes flexibles.

Desenvolupar l’autonomia i la creativitat de l’alumne.

Seguiment personalitzat de l’alumne.

Utilitzar eines digitals per a la creació i l’aprenentatge.

Docència compartida.
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