Nou espai de coneixement
Seguint amb la missió d’ajudar els nostres alumnes a ser
protagonistes de les seves vides, portem a la pràctica el
nostre ideari guiats per tres grans línies estratègiques que
ens marquen els objectius pedagògics. En primer lloc, volem
mantenir actualitzat de forma permanent el Projecte Pedagògic
del mestre Pere Vergé s tot incorporant-hi les noves
necessitats formatives dels alumnes i seguint les noves
aportacions de les ciències de l’educació. La segona línia és
desenvolupar sinèrgies i dinàmiques de treball entre els
equips de les dues escoles que ens permetin enriquir el
projecte educatiu. I en tercer lloc, volem explicitar el
coneixement que es genera en la pràctica educativa del dia a
dia i compartir-lo amb un entorn ampli per tal de ser fidels
als nostres valors de compromís amb la societat.
Vinculada a la tercera línia estratègica, aquest curs
2017-18,
entre altres novetats neix el nou Espai de
Coneixement a la pàgina web com a via per difondre i compartir
experiències i innovacions per als professionals de l’Escola
i també per al sector educatiu en general.
Partint de les nostres finalitats educatives i fugint de les
fronteres de les etapes educatives, de les matèries i de la
forma clàssica d’entendre l’escola, volem aportar al sector
educatiu les nostres pràctiques i experiències millors o
aquelles en les quals ens hem inspirat per a fer més real el
nostre model de Ciutat-Escola.
Cada mes tindrem un parell d’articles sobre algun dels àmbits
en què s’estructura l’equip d’innovació de la Fundació Escoles
Garbí: l’àmbit lingüístic i de comunicació; el científic,
tecnològic i matemàtic; l’àmbit social, d’estètica, salut i
esport; l’àmbit d’orientació; el de programes d’intercanvi;
i el de recerca i selecció de la informació.

En definitiva, obrim un nou espai des d’on podrem col·laborar
i aportar idees al canvi metodològic que actualment està
emprenent l’Escola del nostre país.

