Citant unes paraules...

"Món global...
Notícies d'actualitat"

AGENDA
07.12.15 Festa lliure
disposició
08.12.15 Festa
15.12.15 Recollida aliments
Avismón
22.12.15 Fí del primer
trimestre
31.12.15 Fí classes Llar
d'Infants
SORTIDES
11.12.15 3r-4t Teatre
Nacional de Catalunya
11.12.15 2n Turó Parc
18.12.15 P5 a 6è Concert de
Nadal a les 15.30h

*BAUMAN, Zigmut
(2007): Els reptes de
l’educació en la
modernitat líquida,
Arcàdia.

A l'escola ens plau construir espais que estimulin el
gust per aprendre. Els mestres anem tenint el paper
de guies de l'aprenentatge autònom i significatiu.
Confiem i els donem eines i materials per poder
treballar, pensar i saber sense oblidar el currículum.
El treball cooperatiu és vital i la curiositat, el
compartir sabers, els dubtes, les hipòtesis i fins i tot
la possibilitat de potenciar i valorar l'error ens
porten a desenvolupar la competència d'aprendre a
aprendre. I els nostres alumnes en saben. Només cal
sentir-los quan fan activitats dins i fora de l'escola.
Dóna gust veure'ls com creixen i es van formant com
a persones lliures.
Donem cabuda a allò que és imprevisible, l’interès o
les seves preguntes, la notícia d’actualitat, els temes
que ens ofereix l’entorn social i natural... Per tant,
fugim una mica de models de programació estàndard
on tot està previst. Les preguntes del món són
g l o b a l s i p r e c i s e n m o l t s r e c u r s o s, e i n e s,
procediments, llenguatges diferents per comprendreles i comunicar entre nosaltres les nostres
descobertes.
Com diu Bauman*, destacat sociòleg, l’educació en
l’era de la modernitat líquida ha d’adaptar
constantment els seus objectius a una realitat en
permanent canvi. La flexibilitat i la diversificació
dels processos d’aprenentatge són claus en els
processos per aconseguir aquesta implicació
personal que comporta el transmetre el gust per
aprendre. I tots, alumnes, escola i famílies de la
Nausica, som els actors que fem possible aquesta
manera d'entendre l'aprenentatge. Gaudim-ne així
del teatre de la vida!
...i sense perdre l'essència de l'ESCOLA NAUSICA.
Anna Bayó
Directora
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