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El nostre repte, el seu futur
L’acció educativa no es desenvolupa en un espai
asèptic, allunyat de qualsevol influència, sinó que
ho fa inserida en aquesta societat, la del nostre
temps. El procés educatiu mai és neutre, perquè implica una determinada concepció de l’ésser humà,
de la vida i del món.
La credibilitat de l’acció educativa de les persones,
de la família, de les escoles i de les institucions passa per la capacitat de generar acollida personal,
i tot això reclama dedicació i creativitat per ajudar
en la recerca del camí de cadascú. Parlar d’educa
ció demana parar esment en l’acompanyament
personal. Un bon nombre de pares i mares que cerquen instrucció i educació per als seus fills i filles
confien en les escoles cristianes i accepten i reconeixen la bondat del seu projecte educatiu.
Les Escoles Cristianes de Catalunya som una proposta educativa que, arrelada en una tradició més
que centenària, millorem cada dia i innovem per assolir un major i millor aprenentatge, i creixement
personal dels alumnes, cercant la màxima personalització des de l’acompanyament.

ESCOLA CRISTIANA, ESPAI
D’ACOLLIDA I CREIXEMENT
PERSONAL
Som un col·lectiu de quatre centenars d’escoles, que
presentem un seguit de valors i actituds que neixen
dels ensenyaments de Jesús, que oferim la possibi
litat d’aprofundir-hi d’acord amb els interessos i les
opcions familiars i dels alumnes.
Caminem vers grans canvis socials, com podem intuir i sovint comprovar, i això repercutirà en els sistemes educatius i també en la família. No hem de témer
els canvis, ans al contrari, els hem de promoure des
d’un diàleg que faci créixer en coneixements, en saviesa i en humanitat. Escola Cristiana, l’escola dels
fills!
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10 CONSELLS
Fundació Escola Cristiana de Catalunya - FECC

PER APROFITAR LES JORNADES DE PORTES OBERTES

En les properes setmanes, moltes famílies s’enfrontaran al repte de triar escola. Per fer-ho bé, el primer que cal és conèixer les diferents opcions i, tal i com es comenta més endavant, realitzar una entrevista és clau per fer una bona tria. Tot i
això, una de les primeres accions és assistir a la Jornada de Portes Obertes de les diferents escoles candidates. Mitjançant
aquesta activitat, els centres pretenen donar a conèixer, de forma cada cop més experiencial i creativa, quin és el seu pro
jecte educatiu, com és el seu professorat, el seu funcionament...; en altres paraules, què i com aprèn el seu alumnat. Però
com podem aprofitar l’assistència a la Jornada de Portes Obertes per al nostre procés de tria d’escola? Aquí teniu 10 consells per aconseguir-ho!

1

QUÈ ESPEREM DE L’ESCOLA? Cal
fer un llistat de les qüestions essencials que esperem per a l’educació
del nostre fill/a, de les expectatives
que dipositem en l’escola. Aquestes
qüestions partiran de l’estructura de
valors de la família, de la pròpia expe
riència escolar, etc., i tindran en compte aspectes com la formació multilingüe, la continuïtat en l’oferta educativa,
si fomenten la creativitat dels infants,
si treballen per projectes, si són una
escola laica o cristiana, etc.

2

PODEM FER UNA VISITA VIRTUAL? És recomanable visitar
prèviament el web de l’escola,
veure vídeos o imatges que ens expliquin les diferents activitats i projectes
que du a terme l’escola, visitar els blogs
d’etapa, etc. Es tracta d’un primer pas
per conèixer com és el centre i si encaixa en les nostres expectatives.

3

QUINES RESPOSTES VOLEM OBTENIR? L’última acció a fer abans
d’assistir a les Jornades de Portes
Obertes és preparar un llistat de les
qüestions que volem saber de totes i
cadascuna de les escoles que visitem.
Això ens resultarà molt útil per poder
comparar, en el moment de triar, si s’adeqüen a allò que volem, què ens ofereixen de diferent, quins són els elements
clau del seu projecte educatiu, etc.

4

QUÈ OPINEN LES FAMÍLIES
QUE JA TENEN ALUMNES EN
EL CENTRE? Ens pot resultar
molt útil conèixer el parer de les famí
lies que fa poc que han passat pel mateix procés de triar; saber si estan con-

tentes amb el centre, com ha estat el
procés d’adaptació dels infants, etc.
No totes les escoles ofereixen aquesta oportunitat, incorporant la participació de les famílies actuals en la Jornada de Portes Obertes, però si en
teniu l’oportunitat, aprofiteu-la!

5

COM SERAN ELS COMPANYS
DE L’ESCOLA? Aquesta activitat
també ens permet conèixer l’a
lumnat del centre, fixar-nos si estan
contents, si s’ho passen bé, quina relació tenen amb els mestres. Fins i tot,
algunes escoles aposten perquè els
alumnes més grans ensenyin el centre
o bé perquè antics alumnes expliquin
la seva experiència escolar.

6

COM ÉS EL PROFESSORAT DE
L’ESCOLA? Parlar amb el professorat és clau, ja que seran les
persones que estiguin dia a dia amb
els infants. Veure si ens parlen amb il·
lusió, compromís i coneixement de la
seva feina, quin és el grau d’estabilitat
del claustre, etc.

7

QUÈ APRENDRÀ L’ALUMNE?
Cal saber quins són els objectius pedagògics de l’escola. És
important saber si ja en les primeres
etapes l’escola incorpora en el procés
d’aprenentatge l’anglès, l’expressió artística i musical, les matemàtiques, la
lectoescriptura, la ciència o la psicomotricitat i quina és l’evolució prevista.

8

COM APRENDRÀ L’ALUMNE?
Els primers anys escolars els infants «aprendran a aprendre»,
per això hem de saber quina metodolo-

gia pedagògica utilitzen a l’escola. Si
fan treball cooperatiu, per projectes,
si disposen de material propi, si inte
gren la tecnologia en les diferents
àrees, si incorporen centres d’interès,
la intel·ligència emocional, etc.

9

LES PARETS TAMBÉ PARLEN?
Les instal·lacions no són un criteri de tria de centre, però sí és
important saber si l’escola en té cura,
si disposen d’aula d’informàtica, com
és el menjador, etc. Així mateix, és important veure si hi ha exposicions dels
treballs que fan els alumnes, no només perquè implica una dedicació especial del professorat en la seva preparació i reconeixement de la feina de
l’alumnat, sinó perquè també reflecteix què aprenen i com treballen.

10

L’ESCOLA M’ENTENDRÀ?
Per últim, hem d’estar segurs
que nosaltres també estarem bé a l’escola. Si podré parlar amb
l’escola sempre que ho necessiti, quins
són els espais de participació de les famílies, si disposen de servei d’acollida
quan ho necessito...
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Troba bona escola:
demana una entrevista!
Juanjo Fernández - Pedagog

En el procés d’elecció d’escola per als vostres fills convé, per poc que pugueu, que mantingueu una entrevista amb la direcció, que és normalment qui atén aquestes sol·licituds de les famílies interessades. Ja sigui
abans o després de les Jornades de Portes Obertes, les
escoles són les primeres interessades a rebre-us, conèixer-vos i donar-se a conèixer.
Les persones amb qui us entrevistareu hauran de repetir moooltes vegades allò que us explicaran a vosaltres, però ho faran amb molt de gust. Per això us pot
ser útil, si en teniu costum, de prendre nota de totes les
informacions que us donin i que rebeu amb interès
qualsevol material que us facilitin.
No us hi estigueu de plantejar totes les qüestions
i dubtes que us sorgeixin en relació amb tots els
aspectes més «conceptuals» o de contingut: quins
són els valors fonamentals del centre, què els carac
teritza, si són més innovadors o més tradicionals,

com treballen la interioritat, la formació integral
dels alumnes, quin percentatge hi ha de fills d’antics
alumnes? Pregunteu també, és clar, sobre els aspectes més pràctics: els serveis que ofereix (guarda
i cura, infermeria), les instal·lacions (biblioteca,
gimnàs), les activitats extraescolars (qui les gestiona, si van a una amb l’escola), la qüestió econòmica...
Aprofiteu també per parlar dels vostres fills, tan especials, tan diferents: aquest és el dia! Què us preocupa, què voldríeu per a ells, quines experiències escolars
prèvies han tingut...
Trobar una bona escola és un procés important; escollir bé és una decisió per a la vida. Sapigueu que l’entrevista és un dels passos més importants. Però recordeu: potser l’escola serà la segona llar dels vostres
fills, però és segur que la vostra llar és i serà sempre la
seva primera escola!
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Triaescolacristiana.cat
TRIAESCOLACRISTIANA.CAT
UNA EINA DIGITAL PER TRIAR
LA VOSTRA ESCOLA
La Fundació Escola Cristiana de Catalunya
disposa d’un espai web on podreu trobar
tota la informació que necessiteu per fer
una bona tria. Continguts digitals, vídeos,
cercador i mapa d’escoles, adaptat a tot
tipus de dispositius, obert i accessible per
a tothom.

Consells i recomanacions
a l’hora de triar escola

EL CERCADOR
D’ESCOLES
VOLEU SABER QUINES
ESCOLES CRISTIANES HI HA
A PROP VOSTRE? QUINA
OFERTA EDUCATIVA TENEN?
QUINA ÉS LA SEVA ADREÇA
O EL SEU WEB?

Ho trobareu tot a
www.triaescolacristiana.cat
Un espai en línia on cercar
les escoles segons l’oferta
educativa, la comarca,
municipi o districte on són.
Amb un sol clic podreu
demanar més informació i,
fins i tot, sol·licitar-hi
una entrevista.
Un espai en línia en el qual
podreu trobar la millor escola
per als vostres fills.

EN AQUEST APARTAT PODREU TROBAR TOT UN SEGUIT DE
CONSELLS PRÀCTICS QUE US AJUDARAN I ORIENTARAN EN
EL PROCÉS D’ELECCIÓ DE CENTRE

A l’apartat «Què cal saber?» podreu consultar diversos articles i
vídeos, per tal de conèixer diferents elements a considerar a
l’hora de triar escola, els drets
que us emparen respecte a la
llibertat d’opció per un model
educatiu concret, com el de l’escola cristiana, i qüestions més pràctiques com un bon aprofitament
de les Jornades de Portes Obertes o com preparar una entrevista.

En l’apartat «Tria bona escola»
podreu conèixer aspectes concrets del caràcter propi i dels
projectes pedagògics de les escoles cristianes, la formació en
valors, el tractament personalit
zat dels alumnes, l’ús de les TIC i
dels projectes innovadors, el tractament de les llengües,...
També podeu trobar informació a
twitter.com/EscolaCristiana i
www.facebook.com/pages/
Tria-Escola-Cristiana

