PROJECTE EDUCATIU
DEL NOSTRE CENTRE
Tothom té dret a l’educació i a la llibertat d’ensenyament, com
ho reconeixen la Constitució, les lleis i les declaracions
internacionals. És a dir, la societat democràtica i pluralista ha de
garantir l’exercici dels drets i llibertats següents:
ü El dret dels infants, adolescents i joves a una escola que
promogui el ple desenvolupament de la persona i la seva
capacitació per a la vida professional.
ü El dret dels pares a decidir sobre el tipus d’educació que han
de rebre els seus fills, a elegir l’escola que prefereixen, i a ser
respectats en llurs conviccions.
ü El dret de les persones i grups socials a crear i dirigir escoles i
a impartir-hi un determinat tipus d’educació: definir i garantir
el seu Caràcter Propi.
ü El dret dels professors a realitzar la seva acció docent amb
llibertat, d’acord amb les característiques pròpies del Centre
i el nivell educatiu que els correspon.
L’escola és la institució social que d’una manera més directa
complementa l’acció educativa de les famílies, ajudant
l’alumne a créixer en tots els aspectes de la seva personalitat, a
estimar, a viure comunitàriament i a bastir un món més humà.
En el nostre país coexisteixen diverses visions de l’home, de la
vida i del món; en el camp educatiu, aquest pluralisme cultural
es configura en una diversitat d’escoles.
Els poders públics, com a responsables del bé comú, han de
garantir tant la pluralitat d’escoles com la lliure opció dels pares.
És a dir, han de fer possible l’exercici pràctic del dret de tothom
a l’educació, bo i assegurant la gratuïtat de les escoles i la
llibertat d’ensenyament.

LA NOSTRA
PROPOSTA EDUCATIVA
Com a centre d’Església promovem la formació integral dels
alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la
vida i del món, i cerquem una síntesi entre fe, cultura i vida, que els
prepari a participar en la transformació i millorament de la societat.
Sintetitzem la Proposta Educativa de la nostra Escola en els
principis següents que defineixen el tipus d’educació que oferim i els
criteris d’actuació que garanteixen la fidelitat de l’acció educativa
a aquests principis.

EL NOSTRE CENTRE
L’Obra Benèfic Social Nen Déu, juntament a les Germanes
Franciscanes dels Sagrats Cors, ofereix un servei a la societat i a
l’Església amb el seu centre educatiu. És per això que:
ü Dóna resposta a una opció educativa que molts
pares reclamen, i s’obre a tothom qui desitja per als
propis fills una educació que allibera i personalitza,
preocupada més per l’ésser que pel tenir.
ü Cerca el finançament públic que garanteixi la
gratuïtat de l’educació i eviti tota discriminació per
motius econòmics.
ü Compta amb un equip de professors i col·laboradors
que es comprometen a donar una educació
coherent i de qualitat a tots els alumnes
ü Té el suport i l’estímul dels pares dels alumnes,
compromesos amb l’acció educativa pròpia del
centre
ü Segueix les orientacions i els criteris pastorals de
l’Església Catòlica.
ü S’insereix en la realitat sociocultural del seu medi com
a expressió de la seva identitat cristiana i de la seva
vocació evangelitzadora.

L’EDUCACIÓ CRISTIANA
L’escola és un lloc de promoció de l’home i d’evangelització.
Ens els nostres Centres volem:
Ajudar els alumnes a descobrir i potenciar llurs possibilitats físiques,
intel·lectuals i afectives, i a acceptar les pròpies qualitats i
limitacions.
Propiciar el creixement de la dimensió social de l’alumne com a
aspecte bàsic del seu creixement integral.
Potenciar el desenvolupament de la seva dimensió ètica i
transcendent, obrir la nostra acció educativa en la recerca del
sentit de l’existència humana i presentar el missatge de Jesús sobre
l’home, la vida, la història i el món.
L’acció educativa de l’escola es realitza mitjançant la relació viva i vital
amb el patrimoni cultural i propi i el compromís d’aconseguir una inserció
responsable i constructiva en el món.
Ensenyem la religió catòlica i promovem la formació d’uns
alumnes conscients i responsables, a través d’un plantejament
fonamentat i crític de la qüestió religiosa.
Afavorim la coherència entre la fe i el conjunt de sabers, valors,
i actituds dels creients, de manera que desemboqui en la síntesi
entre la fe i la vida, i en la seva participació activa en la
comunitat eclesial.
Fomentem, des de l’Evangeli, les actituds i valors que la
persona avui dia viu particularment amb més sensibilitat, com
són: actitud d’acolliment, optimisme i joia, honradesa i
senzillesa i la capacitat de silenci.
Eduquem per a la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau, com
a valors que enriqueixen l’acció educativa i perquè el conreu
d’aquests valors és especialment urgent en la nostra societat.

LA NOSTRA COMUNITAT EDUCATIVA
Aquest model d’educació cristiana exigeix que el nostre Centre sigui
una autèntica Comunitat Educativa, creadora d’un ambient i d’unes estructures
que afavoreixin la realització de la persona segons els valors evangèlics.
El conjunt d’estaments i persones que la formem ens integrem
harmònicament a través d’una participació efectiva i d’una acció educativa
coherent.
L’Entitat Titular,l’Obra Benèfico Social Nen Déu és responsable
de la definició i continuïtat dels principis i criteris d’actuació
que garanteixen l’estil i la qualitat de l’educació cristiana que
volem impartir.
Aquesta Entitat treballa des dels seus inicis amb la
col·laboració de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors.
Els alumnes són els primers protagonistes de llur formació,
intervenen activament en la vida de l’escola segons les
exigències pròpies de l’edat i possibilitats i assumeixen
responsabilitats proporcionades a la seva capacitat.
Els professors juguen un paper decisiu en el Centre, ja que
estan implicats directament en la preparació, realització i
avaluació del Projecte Educatiu
El personal d’Administració i Serveis presta una valuosa
col·laboració complint funcions totalment necessàries per a la
bona marxa del Centre.
Els pares, com a principals responsables de l’educació dels fills,
participen en la vida del centre i li donen el seu suport sobretot,
mitjançant l’Associació de Pares i Mares d’alumnes.
La relació constant entre pares, tutors, professionals, educadors i
direcció del Centre dóna fecunditat i coherència a l’acció educativa, i
contribueix a assolir un bon nivell en la formació integral dels alumnes.
Segons el desig d’aquesta Entitat i segons l’esperit de la fundadora de
les Franciscanes dels Sagrats Cors, la Beata Madre Carmen del Nen Jesús, el
nostre Centre ha d’ésser una família, que visqui en un clima de senzillesa i de
pau, d’amor i confiança en el Pare que a tots ens fa germans, de simpatia i
acolliment vers totes les criatures i de lloança al Creador.
ANEXE III
NOF (NORMES D’ORGANITZACIÓ I CONVIVENCIA

ALGUNS TRETS BÀSICS
DEL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU
L’educació que desitgem oferir a les famílies i als alumnes
requereix una aportació coordinada per part de tots. Només així
aconseguirem que la nostra acció assoleixi els seus objectius. Per
això,
Orientem els alumnes en el seu treball formatiu
escolar per tal que descobreixin llurs aptituds i
limitacions, i aprenguin a autogovernar-se
i a
desenvolupar totes les seves capacitats i aprenguin a
ser el més autònoms possible.
Adoptem una metodologia didàctica oberta i
flexible, conseqüent amb els objectius educatius que
persegueix el Centre.
Donem la importància deguda al treball pedagògic
dels alumnes així com la formació en hàbits i
autonomia personal com el desenvolupament de les
seves pròpies capacitats dins de llurs possibilitats i
deficiències.
Potenciem les relacions de cooperació amb els
companys, fomentem l’adquisició de destreses i
habilitats, afavorim l’educació a través del moviment
i de l’expressió corporal.
Projectem l’educació més enllà de l’aula i de l’horari
lectiu amb les múltiples activitats formatives que
ajuden els alumnes a obrir-se a un món de dimensions
cada dia més àmplies i a prendre part en iniciatives
socials i pastorals
Un procés d’autoavaluació contínua per part de tota la
comunitat educativa, ens permet verificar el nivell de qualitat de la
nostra acció educativa i la seva adequació als interessos i a les
necessitats de les famílies i alumnes que atenem.
ANEXE1:
PLA TUTORIAL DEL CENTRE

EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ
Institució
Titular,
Direcció,
Pares,
Mestres,
Educadors,
Especialistes, Personals d’Administració i Serveis, Monitors, realitzem
conjuntament una tasca que ens aglutina i que dóna sentit als
nostres esforços i il·lusions: la formació integral dels alumnes . Amb
aquesta intenció,
Procurem que la participació de tots en la vida del Centre
ens ajudi a construir la Comunitat Educativa i a realitzar el
Projecte Educatiu des de la responsabilitat i la serietat dels
professionals que hi treballem.
El Reglament de Règim Interior regula el funcionament del
Centre i garanteix l’adequada coordinació de tots els
estaments i persones que intervenim en l’acció educativa
El Consell Escolar fomenta la corresponsabilitat d’algunes
decisions i aspectes del centre i recolza les accions que
s’han de portar a terme.
Aquestes idees són una breu síntesi del que volem fer i oferir
com a centre educatiu catòlic.
El coneixement i l’acceptació d’aquests principis i criteris
d’actuació faran convergir les il·lusions pedagògiques i l’acció
formadora de tots els qui constituïm la Comunitat Educativa
d’aquesta escola d’educació especial “Nen Déu”

ANEXE II
PLA DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE

L’OBRA BENÈFICA SOCIAL I
LA PRESÈNCIA DE MADRE CARMEN
I LA SEVA LABOR EDUCADORA.
Aquesta Obra Benèfico Social del Nen Déu, va ser fundada
l’any 1892. En aquesta obra col·laboren des dels seus inicis les
Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors, fundades en 1884, per la
Beata Madre Carmen del Nen Jesús, a Antequera.
En la nostra escola, volem fer present l’esperit de fraternitat
universal que comporta el servei als homes del nostre temps des de
l’educació en els valors cristians i humans.
Per aconseguir-ho, es proposa educar en un esperit de
caritat i llibertat evangèlica i de solidaritat amb tots els homes, a
través del sentit del deure i de la responsabilitat personal.
D’aquesta manera, volem contribuir al desenvolupament de
la personalitat cristiana dels seus alumnes i de les seves famílies a les
que atenem, fent una síntesi entre Fe i Vida i oferir al mon el
missatge evangèlic del Bé i la Pau.

“FORMEM EN LES VITUDS SÒLIDES, ELS CORS DELS INFANTS”

Forma part d’aquest Projecte EDUCATIU els següents documents
programàtics que el nostre centre creu que són indispensables per
un bon funcionament i organització de la nostra escola:
Ø LES NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.
Recull tota l’organització del centre i els òrgans més
importants que intervenen en el desenvolupament
de tota la tasca educativa. Normes, dret i deures.
Ø LES NORMES DE CONVIVÈNCIA AL CENTRE. Volen ser
un instrument de convivència i de valors per tal el
bon ambient al centre entre tots els estaments i tota
la comunitat educativa.
Ø EL PLA D’ACOLLIDA. Està pensat per fer més fàcil la
incorporació de nous membres a la nostra comunitat.
Especialment els alumnes i les seves famílies.
Ø EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL. És el nostre projecte per la
feina de tots els qui porten a terme la tasca
pedagògica però primer de tot, està orientada als
educadors- tutors d’acord amb uns objectius i mirant
sempre el progrés dels alumnes.
Ø EL PIL (EL PLA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTIC DEL CENTRE).
Plantegem la nostra idea de immersió i l’ús de les
llegües que creiem indispensable per un bon
aprofitament del la riquesa lingüística.
Ø LES NORMES GENERALS I ACORDS DEL CENTRE.Aquí
volem reflectir totes les normes que els alumnes i els
seus pares han de tenir present per un bon
enteniment en i amb el centre i evitar possibles
malentesos i conflictes.

