Acollida
Treballem
l’acollida als
esdeveniments
de cada dia.

Nou Context d’Aprenentatge

Projecte
Treballem
des de l’emoció
el saber
i saber fer.

Entorn
de nivell

Treballem des de
la comprensió
el saber
i saber ser.

Entorn
entre nivell
Treballem
el que sabem
ser compartint
experiències.

Nou Context d’Aprenentatge

a

Salle

Viu-lo!
El Nou context d’Aprenentatge (NCA)
és un marc de referència basat en
l’aprenentatge competencial, experiencial,
transversal, instrumental, social, adaptatiu i,
al mateix temps, contextualitzat en cada una
de les obres educatives de La Salle.

Tancament
Treballem
la reflexió
del que hem fet.
centreslasalle.org

a

Salle

Transformant
l’educació,
transformem
el món.
Moments d’aprenentatge NCA

Educació Infantil

Moments
d’aprenentatge

Acollida
Per acollir l’alumne,
per planificar el dia,
per treballar rutines,
per interessar-nos pels qui estan i
per preguntar-nos pels qui no han vingut
avui a la nostra trobada.

Projecte
Nuevo Contexto de Aprendizaje

a

Salle

a Salle
El Nou Context d’Aprenentatge
(NCA) que ja es
viu a les aules de La Salle se sustenta sobre una
innovadora proposta metodològica basada en
diferents moments d’aprenentatge.
Nuevo Contexto de Aprendizaje

Els moments d’aprenentatge són els entorns
didàctics que permeten articular el currículum
de manera integradora i estan interconnectats
entre si, assegurant l’aprenentatge des de
diferents mirades i a través de contextos propis
fent possible una escola que assumeix noves
realitats de coneixement.

Per aprendre continguts,
per investigar i
per compartir aprenentatges.

Entorn de nivell
Per comunicar-nos en diferents llengües,
per comprendre la lògica de l’entorn,
per connectar cos i ment,
per gestionar les emocions,
per descobrir la nostra fe i
per valorar els nostres costums.

Entorn entre nivell
Per a gaudir jugant,
per a aprendre amb Creativitat
i per a la construcció de l’ésser
des del manipulatiu.

Tancament
Per recordar el que hem treballat,
per revisar el que hem planificat,
per avaluar,
per celebrar i
per acomiadar-nos fins al següent dia.

