
   

 

  

 

 

 

 

 

 

Carrer Ausiàs March s/n · 

08241 Manresa · Barcelona 

938 726 387 

a8067600@xtec.cat  

https://agora.xtec.cat/escolavalldaura/ 

 

La nostra escola vol 

Ser una comunitat junt amb les famílies, el barri  i 
la ciutat. 

Acollir i acompanyar amb respecte i  afectivitat. 

Contribuir a la igualtat de condicions i a la justícia 
social. 

Viure la diversitat com la riquesa que és. 

Aprendre des de l'autonomia personal, la 
responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la 
creativitat,  la participació i el compromís 
individual i col·lectiu. 

 Els fonaments 

 El respecte al desenvolupament i als temps de 
l’alumne. 

El compromís i la voluntat de l’equip docent  per 
tirar endavant el projecte. 

Un entorn que afavoreixi l’aprenentatge 
vivencial. 

Oferir les eines per a la comprensió, el saber, la 
convivència i el desenvolupament personal. 

El lligam i la responsabilitat vers l’entorn i la 
comunitat. 
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Aprenentatge 

vivencial i 

significatiu lligat 

a l’entorn 

Adequació del 

tipus d’ajut 

pedagògic al 

nivell de 

desenvolupa-

ment dels 

alumnes 

Desenvolupa-

ment de les 

capacitats de 

l’alumne: 

autonomia, 

responsabilitat, 

solidaritat, 

curiositat i 

creativitat 

Estratègies de 

consolidació i 

seguiment dels 

aprenentatges 

 

 

Ser autònom vol dir pensar, 

planificar, decidir, triar, en 

definitiva, un extens ventall 

d’accions  cognitives.       

Xavier Bornas 

Autonomia 

Projecte Educatiu 

 

Experimentació 
Experimentar implica posar en joc 

habilitats per resoldre problemes, 

per raonar, estimular el 

pensament crític i creatiu. 

                   Currículum d’infantil 

Participació 

 L’afectivitat inclou sentir-se 

acollit, estimat, acceptat, atès, 

respectat, escoltat, protegit, 

estimulat, creant oportunitats 

per crèixer i fer possible la 

meravella d’esdevenir persona. 

                               Loris Malaguzzi 

 

Afectivitat 

Comunicació 

Confiança 
Els millors mestres són els 

que creuen en l’alumne. 

                    Roser Salavert 

 Sentir-se part d’un 

mateix projecte i 

compartir objectius i 

siginificats. 

Equip de mestres de 

Valldaura 

 

 

Els infants tenen moltes maneres de 

comunicar-se, un simple gest i una 

bona complicitat poden generar bons 

moments . 

Equip de mestres de Valldaura  

 

La responsabilitat ens ajuda  a 

ser lliures, a ser més honestos, 

més autònoms i a ser persones 

en les quals es pot confiar. 

Equip de mestres de Valldaura 

Responsabilitat 

Respecte als límits 
Educar amb límits clars equival a 

oferir eines emocionals per  a tota 

la vida. Els ajudaran a formar-se 

com a persones segures i 

respectuoses i els permetrà crèixer 

i conviure en harmonia. 

Equip de mestres de Valldaura 

 

 

 

La creativitat és la capacitat de 

veure la realitat amb una mirada 

oberta i saber-li donar respostes de 

manera diferent. Ens ajuda a 

millorar l’autoconcepte, el 

posicionament davant els 

problemes i dificultats i la creació 

de noves idees. 

Equip de mestres de Valldaura 

 
Arrelament 
Sentir que formes part del lloc on 

vius, sentir-te acollit, respectat i 

estimat per ser qui ets, 

reconeixent, acollint i compartint 

els teus valors i els de la comunitat. 

Equip de mestres de Valldaura 

Creativitat 

Principis de 

nostra escola 
 

Espais i ambients 

Teatralització de 

problemes 

Joc i moviment 

Rutines 

Programacions 

ajustades a cada 

alumne 

Atenció 

individualitzada 

Reducció de ràtios 

Projectes 

Pla de teball 

Activitats i 

internivells 

 

Avaluació contínua 

dels procesos 

d’aprenentatge i 

dels alumnes 


