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Per conèixer més sobre el
projecte educatiu La Salle i els
seus programes Hara, Ulisses,
Irati, Optimis, Aprenentatge
Cooperatiu, Lectura Eficaç i Crea,
així com sobre el Nou Context
d’Aprenentatge (NCA), entra a la
nostra web colegioslasalle.org
o utilitza aquest codi QR.
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Una proposta educativa que potencia:

Nou Context d’Aprenentatge

Seminaris, Tallers i Projectes La Salle són part
d’una aposta i una proposta d’educació integral
que uneix aprenentatge cooperatiu, creativitat
i visió solidària i que es recolza en els nostres
principis pedagògics.

Fent realitat una
nova forma d’educar i
d’aprendre.

L’educació a La Salle s’adapta a un món canviant i ofereix
una proposta de materials innovadors que fan realitat el Nou
Context d’Aprenentatge (NCA), una forma innovadora de
pedagogia enfocada en les persones que cerca desenvolupar-ne
els talents i fer que siguin competents per construir el seu futur.
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SEMINARIS
Els quaderns del Seminari
La Salle per a les matèries
de Ciències Socials, Ciències
Naturals, Matemàtiques,
Llengua i Anglès permeten
connectar el coneixement
amb l’alumne d’una forma
creativa i diferent.

PROJECTES
Gràcies als projectes propis
La Salle i recolzant-nos en
quaderns de treball individuals
i d’equip, aprenem a aplicar
els coneixements d’una forma
pràctica i interdisciplinària i
donant resposta als reptes que
se’ns plantegen.

TALLERS
Aprenem fent i, amb els tallers
La Salle per a les matèries
d’Educació Física, Arts Plàstiques
i Música, som protagonistes en la
construcció de la nostra persona,
en la trobada amb les nostres
qualitats, experimentant i donant
solució a problemes del món real.

