Unha proposta educativa que potencia:
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Podes coñecer máis sobre o
proxecto educativo La Salle, os
seus Programas Hara, Ulises,
Irati, Optimis, Aprendizaxe
Cooperativa, Lectura Eficaz e
Crea, así como o Novo Contexto
de Aprendizaxe (NCA) na nosa
web colegioslasalle.org
ou utiliza este códiglo QR.
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Novo Contexto de Aprendizaxe

Seminarios, Obradoiros e Proxectos La Salle son
parte dunha aposta e proposta de educación
integral que xunta aprendizaxe cooperativa,
creatividades e visión solidaria e que se apoia
nos nosos principios pedagóxicos.

Facendo realidade
unha nova forma de
educar e aprender.

A educación en La Salle adáptase a un mundo cambiante,
ofrendo unha proposta de materiais innovadores que fan
realidade o Novo Contexto de Aprendizaxe (NCA), unha
innovadora forma de pedagoxía enfocada nas persoas que
busca desenvolver os seus talentos e facendo que sexan
competentes para construír o seu propio futuro.

1º de Primaria

SEMINARIOS
Os cadernos de Seminario
La Salle para as materias de
Ciencias Sociais, Ciencias
Naturais, Matemáticas, Lingua
e Inglés permiten conectar
o coñecemento co alumno
dunha forma creativa e
diferente.

PROXECTOS
Grazas aos proxectos propios La
Salle e apoiándonos en cadernos
de traballo individuais e de
equipo, aprendemos a aplicar
os coñecementos dunha forma
práctica e interdisciplinar, dando
resposta aos retos que se nos
presenten.

OBRADOIROS
Apendemos facendo, e cos
obradoiros La Salle para as
materias de Educación Física,
Artes Pláticas e Música somos
protagonistas na construción
da nosa propia persoa, no
encontro coas nosas calidades,
experimentando e dando solución
a problemas do mundo real.
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