20

FAPEL

LES NOSTRES ESCOLES

Una escola de pedagogia activa

Escola L’Avet Roig
Redacció

L

’Escola L’Avet Roig és una escola
privada-concertada laica que ofereix un desenvolupament integral
des dels 3 anys fins als 16. Empoderem els i les nostres alumnes per tal que
siguin homes i dones lliures, autònoms,
crítics i compromesos. Ho fem en català
com a llengua vehicular, comptant sempre
amb la participació de les famílies i amb
l’ajuda d’un entorn incomparable com
és el Montseny per fer un aprenentatge
proper, actiu i vivencial, en el qual es respecta en tot moment l’evolució individual
de l’alumne i es desenvolupen les intel·
ligències múltiples.

Escola L’Avet Roig
Carrer del Bruc, 4, 08470
Sant Celoni, Barcelona
(Barcelona)
Tel.: 938 67 39 23
www.avetroig.com
escola@avetroig.com

L’any 1966, moguts per la inquietud sobre
el tema de l’educació dels infants i davant
la problemàtica escolar a Sant Celoni, el
matrimoni format per Teresa i Antoni
Riera va iniciar una colla de contactes amb
gent que creien que podien estar interessats en la idea de veure quines eren les
possibilitats de fundar una escola catalana
de pedagogia activa.
A l’estiu de 1989 el senyor Jacinto Azcárate Sola es va fer càrrec de l’Escola, i va
aconseguir remuntar la matrícula i restaurar la confiança vers la continuïtat. En tot
moment va respectar els trets d’identitat
i l’estil pedagògic del Centre, i va vetllar

per la qualitat de l’ensenyament.
L’any 1997 va aconseguir ampliar l’Escola
i fer una línia pedagògica de 3 a 16 anys.
L’any 2006 es va realitzar el relleu generacional amb el seu fill Ignacio Azcárate
López, que va apostar per la innovació
pedagògica, la participació de les famílies,
les noves tecnologies i la potenciació de
l’anglès.
Finalment, l’any 2015, la Montse Boter i
Banús va acceptar el repte de dirigir l’Escola cap a noves metodologies d’ensenyament, amb la voluntat de donar continuïtat
i potenciar nous projectes educatius.
Els nostres trets d’identitat:
Creativitat
Som una escola creativa perquè sabem
que aquesta serà una competència bàsica
per encarar un futur ple de novetats pel
que fa a estudis postobligatoris i, com a
conseqüència, també ple de novetats a escala professional. Aprenem essent creatius.
Expressió
A L’Avet Roig potenciem l’expressió oral
i l’expressió corporal, utilitzant el cos i la
paraula com a vehicle conductor i facilitant
que els nostres alumnes estiguin habituats
a expressar-se en el més ampli sentit de
la paraula.
Potenciem el teatre com a recurs per desenvolupar les emocions i l’autonomia.

Potenciació de l’anglès
Formar nois i noies amb capacitat d’obrirse al món és un dels nostres èxits. Per això,
molts dels nostres alumnes acaben estudiant o treballant en projectes internacionals. Garantir una comunicació plurilingüe
és un dels objectius del nostre Projecte
Educatiu.
Raonament lògic
Treballar el raonament lògic permet que
els nostres alumnes puguin desenvolupar
les intel·ligències múltiples donant-los
eines i recursos diferents dels convencionals per resoldre problemàtiques futures.
Aprendre a aprendre
Sabem que els aprenentatges es consoliden
amb la curiositat, amb el plaer que ens aporten els coneixements. Conscients que avui
en dia és imprescindible la formació continuada per afrontar una carrera professional,
sigui quin sigui el seu àmbit, fomentem
entre el nostre alumnat el plaer d’aprendre
constantment: aprendre a aprendre.

Empoderem els i les
nostres alumnes per tal
que siguin homes i dones lliures, autònoms,
crítics i compromesos
Treball cooperatiu
Dins del nostre Projecte Educatiu, el treball cooperatiu té un pes molt important.
Actualment, aquesta és una competència
bàsica, imprescindible per afrontar amb
garanties qualsevol projecte de futur. No
només els donem les eines necessàries
sinó que també treballem els valors que
engloben l’aprenentatge cooperatiu.
Obrim l’escola a les famílies.
Les famílies cedeixen a l’Escola una
bona part de la responsabilitat d’educar els seus fills i filles, que romanen al
Centre un mínim de 6 hores al dia. És
bàsic, no només que se’ls informi, sinó
també que se’ls mostri com treballen els
nens i les nenes, com és el dia a dia de
l’Escola. I fins i tot, que en participin
en la mesura que sigui possible.
Quan parlem d’Obrir l’escola a les famílies, ho fem en el sentit més ampli:
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programem xerrades d’interès general i
mostrem tot el que fem a través de les
xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram i web). També pensem que és
important facilitar a les famílies informació de caràcter educatiu i pedagògic,
motiu pel qual pengem articles que
considerem interessants de divulgar.
Tubab
Ens omple d’orgull poder dir que som una
escola amb ONG pròpia. La solidaritat
és un valor que no només ensenyem sinó
que inculquem amb el dia a dia als i les
nostres alumnes i, una vegada més, en fem
partícips les famílies amb les seves aportacions voluntàries. Organitzem tota mena
d’actes per recollir diners i enviar-los a
Bandiagara, un poble de Mali que està
agermanat amb la nostra escola.
Cuina pròpia
El menjador amb la cuina pròpia és
una extensió del Projecte Educatiu de

la nostra Escola. Hi potenciem l’anglès
fent tallers així com altres activitats lúdiques.
Som una petita escola on formem grans persones!!! Enguany farà 50 anys que creixem
plegats. En aquest 50è aniversari engeguem
un nou projecte. Volem que el desenvolupament integral dels nostres alumnes arribi als
18 anys. Preparem un nou Batxillerat per a
la nostra escola! Per molts anys! g

Som una escola creativa perquè sabem
que aquesta serà una
competència bàsica per
encarar un futur ple de
novetats

