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Ens il.lusiona una persona...
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AutÒnoma
Segura de si mateixa, capaç de dirigir la seva 
pròpia vida i prendre decisions fonamentades 
en el seu propi criteri, amb tolerància i respecte 
cap als altres. Capacitada per desenvolupar-se 
en un món canviant i complex.  

Que no tingui por a dubtar, que sigui capaç de 
construir i argumentar les seves opinions 
fugint de les pressions socials. Capaç de 
qüestionar-se i ser conscient dels seus propis 
límits. Que sàpiga contrastar i debatre l’allau 
d’informació que rep de manera constant.

Que sigui capaç de trobar solucions diverses i 
innovadores a les diferents situacions que es 
pugui trobar al llarg de la seva vida. 

crítica

creativa

Que converteixi una idea en un projecte, que 
generi innovació i beneficis socials o 

econòmics.  Que perseveri en el desig de 
saber i aprendre al llarg de la vida.

emprenedora

Implicada amb l’entorn de manera activa i autònoma, amb 
consciència d’allò que li pertoca. Que vulgui ser un ciutadà 
responsable, solidari i implicat en els afers comuns.

compromesa

Capaç de comprendre i gestionar les 
pròpies emocions i les dels altres per 
conviure de manera respectuosa i pacífica. 
Una persona que trobi sentit a la seva vida 
descobrint els altres, que s’ estimi i sàpiga 
estimar. 

lLiure
Lliure en  la forma de pensar, en la de 
relacionar-se i en la d’actuar, des de  la 
responsabilitat i el respecte a les diferents 
visions i creences del món que l’envolta. 

COMPETEnT
Capaç de desenvolupar-se en un món 
canviant i complex. Format com a ciutadà 
digital i amb habilitats comunicatives 
multilingües.

EMpàtica

Que sap cooperar, participar, aportar i sumar en projectes comuns. 
Que sap aprofitar les habilitats i capacitats dels qui els 

acompanyen en benefici de totes i tots. Amb capacitat per treballar 
en equip  i assolir fites comunes i també individuals. 

col·laboradora



marc educatiu
El nostre eix central és “l’alumnat que ens 
il·lusiona” i el seu creixement integral com a 
persona. Amb el compromís de tots els professionals 
de les escoles Cor de Maria i la complicitat de les 
famílies donem resposta a aquest objectiu.

Alumnes
5 Reflexionen sobre allò que aprenen i com ho aprenen i 
desenvolupen un autoconcepte sòlid basat en les seves pròpies 
evidències.

5 Participen del seu aprenentatge i assumeixen amb responsabilitat 
les conseqüències de les seves decisions.

Aprenentatge

Entorn

5 Genera activitats d’aprenentatge globals, contextualitzades i amb 
sentit.

5 Parteix d’una mirada inclusiva i dels valors humans que defineixen 
el tarannà Cor de Maria

5 Reconeix la riquesa de la singularitat de totes les persones i 
personalitza les propostes educatives.

5 Persegueix l’interès per aprendre tot cercant una motivació 
intrínseca dels infants i adolescents.

5 Promou les experiències de l’alumnat per assolir una comprensió 
significativa.

5 Desenvolupa la capacitat per emprar els aprenentatges per a 
resoldre situacions noves i hi fa posar en joc habilitats transversals

5 Transforma els aprenentatges en resultats, productes o serveis 
amb repercussió en les  persones i l’entorn.

5 Diversifica els llenguatges i les maneres de presentar, tractar i 
exposar la informació.

5 Proporciona habilitats comunicatives que  permeten expressar-se 
de forma fluïda en diverses llengües.

5 Utilitza metodologies diverses en funció de l’objecte d’aprenentatge

5 Incorpora l’ús responsable de les tecnologies digitals.

5 Transforma les aules en espais multifuncionals d’aprenentatge.

5 Entén l’avaluació com un procés:
- inherent a l’acte d’aprendre
- coherent amb el perfil de sortida de l’alumnat
- que desenvolupa habilitats d’autoconeixement i presa de decisions
- que dona a l’alumnat estratègies per a seguir avançant

5 Agent educador, punt de trobada de la pluralitat de realitats, opcions 
ideològiques i de pensament.

5 Motor de canvi i clau d’innovació

5 Presència de les famílies en el quotidià escolar, amb una relació 
basada en la confiança, la proximitat i l’escolta

5 Font de recursos per als docents en la construcció de coneixements.

5 Xarxa de treball entre escoles, sinèrgies que enriqueixen.  

5 Col·laboració amb institucions i agents socials.

5 Relació oberta i flexible.
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