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LA REALITAT D’UN SOMNI: e-CIM

Ha arribat el moment de fer realitat l’escola que
somiem, de donar resposta als reptes que ens planteja
el futur. No sabem el món que ens espera, però sí que
tenim clar que serà fonamental que cadascú es conegui
i s’identifiqui tal com és, què li agrada, quins són els
seus talents, quins són els seus somnis i com vol que
sigui la societat de la qual forma part. Us presentem,
doncs, l’Experiència CIM, la concreció del nostre
projecte VEUS a les aules.

Xavier Oller
Director de Secundària
i Batxillerat

Al llarg de tres cursos hem estat treballant amb els
experts de la innovació educativa, hem escoltat la VEU
de tots els agents implicats en el procés educatiu de la
nostra escola (docents i famílies) i també la VEU dels
seus protagonistes, els alumnes. Entre tots hem
detectat les necessitats dels ciutadans del futur, que
hauran d’adaptar-se a situacions canviants, ser flexibles
i superar les adversitats, convertint les dificultats en
oportunitats des d’una perspectiva activa i implicada.

Verònica Sánchez
Directora d’Infantil i
Primària

Ja estem en condicions d’engegar, doncs, per a aquest pròxim
curs 2021-2022, un programa educatiu específic en cada etapa
escolar, des d’infantil fins a la secundària, passant per la
primària, que doni resposta a tots aquests plantejaments. Un
programa educatiu que canviarà les matèries per experiències
d’aprenentatge a l’aula, que posarà els continguts que marca el
currículum al servei d’un treball intensiu de les competències i
que farà que els nostres alumnes tinguin estratègies per seguir
aprenent i donant el millor de si mateixos en cada situació. En
aquest sentit, l’acompanyament personal i espiritual i l’ambient
de proximitat i familiaritat que ens caracteritza a l’escola serà
un dels eixos clau per assolir aquest objectiu.

Equip Impulsor Infantil

L’e-CIM a INFANTIL
i PRIMÀRIA
Les iniciatives que s’inclouen en el nostre nou projecte
d’escola afavoreixen una estructura més flexible i
continuada entre les etapes d’Infantil i Primària, donant tot
el protagonisme a l’infant i al seu creixement personal,
així com promovent una educació més personalitzada i
centrada en els talents i les intel·ligències genuïnes de
cada nen i nena, tot creant espais provocadors i
estimulants que els permetin ser qui són.

Així doncs, les experiències CIM ens porten propostes
educatives diversificades, afavorint un aprenentatge més
vivencial i significatiu i fugint del treball monòton, a través
de la cooperació, les metodologies actives, el benestar
personal, l’educació emocional i la creativitat. Hem passat
de la innovació a la veritable transformació, organitzant les
diferents experiències d’aprenentatge en les quals, de
manera més reposada i en franges de dues hores, es
persegueix un objectiu molt concret i ens permeten treballar
les capacitats i posteriorment les competències que
defineixen el perfil de sortida de l’alumne SSCC.

Equip impulsor Primària

A partir d’aquí, la setmana tipus s’organitza perseguint quatre
propòsits fonamentals:
· Una formació intel·lectual molt sòlida: aprenentatge de les
competències lingüístiques i de les matemàtiques.
· Una formació globalitzada en què l’alumne té llibertat per
concretar part del seu itinerari personal d’aprenentatge, amb
diferents propostes segons l’estil d’aprenentatge de cadascú,
a través dels ambients i els projectes.
· Una formació basada en l’acompanyament i el creixement
personal: a través de l’acollida d’inici i final del dia o setmana,
el treball del projecte de vida, l'autoconeixement, una vida
sana i saludable i la interioritat, permetent-los créixer amb
confiança, felicitat i una bona autoestima.

INFANTIL
Inici i final del dia
Estacions de treball lingüístiques
Healthy life
Estacions de treball matemàtiques
Ambients d’aprenentatge
Creixement personal i projecte de vida
English
Hands Up / Let’s go home
Projecte de ciències
Projecte interdisciplinar
Projecte de música i creativitat
Projecte artístic
Activitats complementàries

PRIMÀRIA
Inici del dia / Inici i final de la setmana
Ens comuniquem / Nos comunicamos
Healthy life
El laboratori de les matemàtiques
Ambients d’aprenentatge (activitats
complementàries)
Creixem
English
Hands Up / Hands on
L'aventura d'aprendre
1,2,3 acció
Projecte musical

Les experiències d’aprenentatge són experiències
dissenyades per arribar a un alumne protagonista
que aprèn fent amb els seus companys i amb la
guia de l’equip docent, un equip compacte i
perfectament coordinat.

Aquesta organització més compacta afavoreix un millor
coneixement de l’alumne, un millor acompanyament i
permet posar en joc la col·laboració, la creativitat i una
organització més lliure que permeti a l’alumne gaudir
mentre va definint el seu itinerari d’aprenentatge.

L’e-CIM
a SECUNDÀRIA
La nova mirada impulsada pel projecte VEUS ens porta a
estructurar l’educació secundària en experiències
d’aprenentatge que permetin el treball i el desenvolupament
de totes les competències que considerem claus pel futur.

Equip impulsor Secundària

Saber com ets, què vols aconseguir,
què pots aportar als altres, què és el
que et mou a la vida i què espera
Déu de tu permet anar construint el
teu projecte de vida i anar prenent
decisions de manera conscient i
serena. Per nosaltres, acompanyar
els alumnes en tot aquest procés
d’autoconeixement i promoure que
s’estimin i es cuidin en l’àmbit físic,
social i emocional és fonamental. Per
aquest motiu, l’equip de tutors tindrà
més presència a l’aula i tots els
professors actuaran com un equip
docent sòlid amb objectius i
metodologies comuns.

L’essència Sagrats Cors de la nostra escola ens
condueix a ser persones compromeses amb la
societat i el món. A l’ESO volem promoure
aquesta actitud en l’alumnat mitjançant el
coneixement de la nostra cultura i de l’actualitat,
la identificació de les necessitats presents a
diferents àmbits (a l’aula, a l’escola i a l’entorn) i el
disseny i implementació d’accions per millorar les
necessitats detectades. En aquest sentit, la
participació dels alumnes i el guiatge per part dels
professors serà de gran importància.

A banda de la realitat que ens trobem, les experiències i idees
prèvies de l’alumnat ens serviran de punt de partida per presentar
els continguts marcats pel currículum. Aquests continguts,
majoritàriament, seran treballats de manera significativa i
interdisciplinària, fomentant així la connexió entre les diferents àrees
de coneixement i la transferència del que s’aprèn a nous contextos.
La construcció del coneixement es farà seguint metodologies actives
i tindrà com a elements clau la creativitat, el treball cooperatiu i la
reflexió sobre el seu procés d’aprenentatge.

Tot aquest canvi metodològic anirà acompanyat d’un canvi en
l’avaluació. Així, més enllà de donar-li molt de pes a
l’assoliment dels objectius finals, posarem especial èmfasi en el
procés dut a terme al llarg de l’aprenentatge i promourem que
sigui l’alumne qui, amb l’ajuda del professor i altres companys,
detecti què ha après, com ho ha après i què ha de millorar.

D’aquesta manera, l’avaluació es converteix en un diàleg
entre alumnes, docents i famílies que possibilita
l’autoreflexió i l’establiment de mesures d’actuació que li
permetin a l’alumnat créixer acadèmicament i personal.

LA VEU DE LA
COMUNITAT
L’escola que necessitem avui dia és una escola que ens ha de portar sorpreses.
El món està canviant, i també ha de canviar l’escola: els seus continguts i les seves
metodologies; els seus espais, les seves eines i la seva avaluació... I aquests canvis
ens poden preocupar. Com deia el Director d’Educació de la OCDE, Dr. Andreas
Schleicher, "Tots ens posem ansiosos quan els nostres fills deixen d'aprendre allò que
solia ser important per a nosaltres [però] les coses que eren fàcils d'ensenyar i avaluar
són també fàcils de digitalitzar, automatitzar, externalitzar".

I de fet, en un món que es planteja assolir els
Objectius de Desenvolupament Sostenible, cal que les
escoles engeguin projectes valents i ben fonamentats
en la recerca educativa que existeix, que és molta.
Cal involucrar l'alumnat en projectes rellevants,
autèntics, contextualitzats, on es potencia el seu
pensament crític i la seva capacitat de treballar
autònomament i amb els i les altres; facilitar eines de
suport i andamiatges i fomentar l'autoregulació del
propi aprenentatge. Les disciplines han de donar
marcs conceptuals i pràctics per resoldre els
problemes del món, i interrelacionar-se més enllà de
l'encorsetament d'una assignatura o de l'horari.
En aquest canvi, les TICs formen part del repertori
d'eines que utilitzem, de forma natural, juntament amb
moltes altres d'analògiques, cognitives, discursives o
artístiques.... Crec que les escoles que s'inicien en
projectes educatius que fomenten aquests pilars no
poden més que ajudar al seu alumnat a esdevenir els
ciutadans que volem i esperem ja avui, i també demà.

Dra. Digna Couso
Lagarón
Directora del Centre
de Recerca per a
l'Educació Científica i
Matemàtica,
Universitat Autònoma
de Barcelona

Les experiències-CIM
Després de tres anys de treball, i d’escoltar la veu de tots els membres de la
comunitat educativa, ha arribat el moment de fer realitat l'escola que somiem.
Ja estem preparats per aplicar les experiències de Creixement dels alumnes
de manera Interdisciplinar fomentant la Motivació: e-CIM. L'iniciem al curs
vinent a P3, P4, P5, 1r EP i 1r ESO per seguir treballant en la producció dels
cursos següents. La resta de cursos aniran participant en molts casos en
determinades experiències com ambients d'aprenentatge, projectes
interdisciplinaris, innovamat… D'aquí a tres anys tots els cursos formaran
part de les experiències CIM.
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