PROJECTE MÈDOL
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Presentació
El projecte educatiu de Secundària de les Carmelites prepara l’alumne/a
perquè aconsegueixi l’èxit personal, sigui una persona autònoma, amb criteri
propi i que obtingui la formació necessària (educació en valors, intel·lectual i
tecnològica) per viure en societat.
Amb el projecte MÈDOL, acompanyem els alumnes en el desenvolupament de
les seves capacitats, fent-los protagonistes del seu camí d’aprenentatge per
assolir els següents objectius:

Ser crítics
davant la
societat

Treballar de
manera
activa i
cooperativa

Ser
autònoms

Alumne/a
Carmelites
Interpretar,
representar
i crear

SECUNDÀRIA
Assolir
l'excel·lència

Valorar les
diferències

Respectar
el medi
ambient

Gestionar les
emocions

Expressar-se
de forma
competent

Fer recerca
científica

Despertar el
gust per la
lectura

Per això, ens basem en:

Ensenyament multilingüe: Potenciem
l'çus comunicatiu de la llengua anglesa i la
seva utilització com a eina d'accés al
coneixement de matèries no lingüístiques.
Introduïm la llengua alemanya
(complementària) i la russa
(extraescolar).

Atenció psicopedagògica: Servei
d'atenció per a alumnes i famílies a fi de
detectar, atendre i fer seguiment de les
necessitats que puguin aparèixer durant el
desenvolupament i el procés
d'aprenentatge dels alumnes.

Intel·ligències múltiples: Treballem en
diferents projectes (Robòtica, Expressió
corporal, Laboratori, Hort escolar, Ràdio,
Pla lector...) a fi de potenciar les diferents
capacitats de l'lalumne/a i superarels
punts febles per assolir l'excel·lència.

Compromís mediambiental: Promoció
dels bons hàbits en matèria de reciclatge,
alimentació i respecte del medi ambient,
per aconseguir alumnes responsables i
compromesos amb el seu entorn.

Diàleg i orientació: Acompanyament
personalitzat, entrevistes personals amb
els alumnes i les famílies per
acompanhyar-los en tot el seu procés
pedagògic i personal.

Obertura al món: No estem sols en el
camí de l'educació, per això
complementem la nostra activitat
participant en projectes educatius externs,
concursos, certàmens i activitats diverses.

TIC: Posem a disposició dels alumnes la
utilització de pissarres digitals i recursos
TIC en el seu procés d’aprenentatge i en
fomentem un ús responsable

Llegat: Cerquem l'excel·lència dels
nostres alumnes i això exigeix recordar i
potenciar tots els valors del nostre
fundador Franscesc Palau: autoestima,
esforç, convivència, saber escoltar,
respecte, solidaritat, compromís...

