METODOLOGIA: AMCO

LECTOESCRIPTURA EN CATALÀ

AMCO és un mètode integral per a l’ensenyament de
la llengua anglesa mitjançant el qual els alumnes
aprendran d’una forma natural. Es basa en els següents
corrents pedagògics:
1. Intel·ligència emocional.

El nostre projecte
Neix de la voluntat del Claustre de professors d’aprofundir en la
lectura i l’escriptura, aspectes bàsics i fonamentals d’aprenentatge.
Consideram un deure ensenyar en llengua catalana per facilitar les
oportunitats socials, laborals i culturals pròpies de la nostra illa.
El taller de lectoescriptura s’inicia a l’etapa d’infantil en llengua
catalana.
A infantil es treballen les tres llengües: català, anglès i castellà
(matemàtiques).

2.
3.

Teoria de la Veu Generadora.
Intel·ligències múltiples (Howard
Gardner)
PVP curs 2018-19
EI i EP 86€
ESO 91€

Per què?
Els estudis científics demostren que els nins, fins als 7 anys, tenen
una alta capacitat per adquirir una segona llengua i aprendre que cada
idioma té una forma diferent per a comunicar-se, d’aquesta manera
ensenyam al cervell humà a ser flexible i a pensar en bilingüe o
trilingüe.
Com?
Es tracta de fer jocs i activitats que fomentin l’aprenentatge de la
lectura d’una forma lúdica i atractiva.
Objectius:
o
o
o

Aprendre de manera natural una llengua diferent de la seva.
Aconseguir alumnes plurilingües estimulant la capacitat per
aprendre les llengües catalana, castellana i anglesa.
Potenciar altres capacitats i aptituds que no siguin
específicament lingüístiques.

És una metodologia que incorpora les 8 intel·ligències múltiples i les
competències bàsiques perquè els alumnes puguin aprendre
conceptes matemàtics des de la manipulació, l’experiència i el joc.
 Ensenya estratègies de pensament matemàtics.






Aprenen d’una forma divertida i diferent.
Introdueix conceptes matemàtics des d’edats
primerenques.
Utilitzen les matemàtiques dins i fora de l’escola. L’alumne fa
les matemàtiques reals.
Es realitza treball cooperatiu i d’assemblea.
PVP curs 2018-19
EI 35€+32€ (estoig) i EP 52€+39€ (estoig)

Treballam per projectes
En els últims anys, hem incorporat a les nostres aules d’Infantil la
metodologia de treballs per projectes, fet que ens permet transmetre
continguts de les diferents àrees curriculars (autonomia personal,
coneixement de l’entorn i llenguatges) mitjançant activitats globalitzades
que tenen interès i significat per a l’infant.
Un cop decidit el tema de treball, els alumnes investiguen, experimenten i
viuen cada un dels processos d’ensenyament-aprenentatge amb el
goig d’anar descobrint noves realitats. Tot això permet a les famílies
participar amb els seus fills i elaborar així un treball conjunt on escola i
família es veuen implicades.

Educació Infantil
Col·legi LA IMMACULADA
Aprendre amb projectes
de treball que permetin
expressar-se, ser creatius i
curiosos. Investigar,
manipular, experimentar.
APRENDRE JUGANT I
JUGAR PER APRENDRE.

Alguns exemples de projectes realitzats:
Establir relacions socials i
afectives que afavoreixen
la convivència.
Projecte: Sistema Solar.
Els alumnes observen el
dia i la nit al planeta
Terra.

Projecte: El cos humà.
Exposició de treballs
d’investigació del cos
humà.

Esperam que aviat els vostres fills/es formin part del nostre centre.
Per a qualsevol informació, podeu consultar la nostra pàgina Web:
www.immaculadapm.com

Afavorir la identitat i l’autonomia dels vostres
alumnes per aconseguir seguretat i benestar
emocional a través d’hàbits que els ajudin a
guanyar confiança.

