Escola Montseny
LA NOSTRA IDENTITAT

INNOVACIÓ
Som escola
pionera del
programa
STEAMcat.

QUI SOM?
Som una escola pública, catalana i feminista
El nostre tret d’identitat més evident és ser una escola de natura, situada en un entorn
privilegiat, al costat del Parc Güell i amb accés preferent al Bosc de Turull.
Com a escola d’una línia, petita i familiar, treballem conjuntament amb les famílies
mitjançant les comissions mixtes i amb participacions a l’aula.
Un altre tret molt definitori és voler preparar el nostre alumnat pels ràpids canvis de l’entorn.
En un món cada cop més tecnificat hem de potenciar aquelles habilitats que ens fan més
humans: empatia, creativitat, pensament lateral, treball en equip, resolució de problemes…

DUA

Programem tenint
en compte el
Disseny Universal
de
l'Aprenentatge.

A l’escola tenim l'oportunitat de créixer personalment i professional, estem a Vallcarca i
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ESCOLA NATURA

METODOLOGIES

MANS, COR I MENT

Tenim un bosc al costat i
l'aprofitem constantment sortint
i experimentant.

Actives i dinàmiques, treballem
per projectes amb metodologia
STEAM, ambients i espais
d'aprenentatge autònom.

Posem en marxa l'emoció la
racionalitat i la vivència.

ELS 7 PRINCIPIS
Basem la nostra
pràctica educativa
en els set principis
de l’aprenentatge.

ESCOLA MONTSENY - LA NOSTRA IDENTITAT
formem part de la zona nord de Gràcia, uns barris que es
caracteritzen per tenir un teixit associatiu ampli i
reivindicatiu, que ens ofereixen un entorn de reflexió
constant amb recursos i amb un ambient constructiu i
favorable al canvi.

Les mestres al Montseny
Reflexives, constructives i proactives
Treballar amb infants de forma activa i participativa
transforma la pràctica educativa de les mestres.
Les mestres potencien els projectes de ciència que
fomenten l'esperit crític i incorporen la investigació i la recerca basant-se en el mètode científic per fer front als reptes que
planteja la societat actual i de futur, són agents de canvi i innovació.
Al Montseny totes són úniques i diferents, però tenen en comú la reflexió constant sobre la pràctica docent, que
comparteixen amb els altres membres de la comunitat educativa.
La formació, l’autocrítica i l’avaluació entre companyes, sempre encarada a la millora, formen part del seu ADN, així com
la confiança, la comunicació i la col.laboració amb les famílies, que intervenen molt activament a la vida del centre.

“Les mestres són agents de canvi i innovació.”
La seva mirada és respectuosa, lluny de judicis, de comparacions, d'etiquetatges que condicionen i no deixen ser.
Consideren a tot l’alumnat, sigui o no del seu grup, com a responsabilitat seva.
Entenen que un conflicte és una oportunitat de restauració, ho fan a través dels cercles i les preguntes restauratives.
Estableixen límits compartits amb l'infant que són part del procés d’ensenyament/aprenentatge i els ajuda a anar
incorporant actituds i actuacions favorables a la convivència per desenvolupar relacions socials que fomentaran la
pertinença de grup.

LES NENES I ELS NENS A L'ESCOLA MONTSENY
A l'escola Montseny les nenes i els nens viuen aquesta etapa compromesos
amb l'entorn perquè són capaços de meravellar-se cada cop que surten,
perquè el senten seu, perquè l'han investigat i han sentit com els jocs cobraven
sentit en aquest entorn que esdevé màgic.
Creixen en una escola on la coeducació està molt present, fomentant el
reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l'alumnat
independentment del seu sexe, potenciant així la igualtat real d'oportunitats i
l'apreciació de la diferència com a riquesa.

