Escola d’educació infantil i primària

La Flor de Maig està regada amb calma, alimentada
amb amor i il·lusió. A poc a poc creix, crea ramificacions,
s’expandeix sempre acompanyada. Formant part d’una
globalitat, però sense perdre de vista la cooperació entre
els seus elements. Sense deixar de reflexionar,
d’investigar i imaginar allò que hi pot haver a dalt, de
creure que tot pot ser possible, sense perdre mai
la mirada d’infant.
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La llavor, la història.

La Flor de Maig neix amb força i empenta, amb una identitat
pròpia el curs 2017- 2018. Neix del desig de continuar tot el que
un grup d’agosarades vam somiar sobre el naixement d’una
nova escola.
La terra, l’aigua, la llum, l’energia... són necessàries per nodrir
aquesta LLAVOR que esdevindrà un arbre amb una escorça
forta, un arbre amb fulles que ens puguin acaronar, amb
l’aroma de les seves flors on a cada pètal està representada tota
la comunitat educativa. Quan tot s’enlairi aconseguirem un nou
fruit.

Ens acompanyes al llarg del viatge?
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La terra, l’equip pedagògic.

L’escola La Flor de Maig compta amb un equip il·lusionat,
compromès i amb voluntat de continuar formant-se i explorant
nous camps i àmbits educatius.
Els infants són els protagonistes de l’acció educativa i nosaltres
els acompanyem amb sensibilitat donant-los la mà. Des del
nostre paper d’acompanyants, desvetllem els seus desitjos,
il·lusions, passions i plaers per l’aprenentatge, removem les
seves curiositats per descobrir. Els acompanyem en el seu
procés de desenvolupament i creixement , dotant-los d’eines
que els permetin ser persones lliures, autònomes,
crítiques.
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Les arrels, els trets d’identitat.

El projecte de La Flor de Maig es basa en oferir reptes i no
respostes concretes a l’infant.
Escola pausada
oferint a cada infant el temps que necessiti per a pensar,
construir, imaginar, compartir, emocionar-se, comunicar-se i
expressar-se.
Escola plural i oberta
treballem per fomentar entre l’alumnat el respecte, el diàleg i la
comunicació.
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Espais exteriors
com a contextos d’aprenentatge i desenvolupament de les
habilitats cooperatives.
Plurilingües i interculturals
hi ha dos referents que es comuniquen en llengua
castellana i en llengua anglesa en tot moment amb tota la
comunitat educativa..
Treballs d’investigació
l'infant s’implica en un procés que parteix d’una pregunta,
inquietud o d’un repte. Va aprenent de forma autònoma, a
partir de la seva experiència, l’assaig-error amb
l'acompanyament de l'adult, estimulant el pensament crític i
creatiu.
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La tija, l’organització pedagògica

La nostra organització pedagògica està pensada per a promoure
de forma transversal i globalitzada l’adquisició d’hàbits i valors,
fomentar la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per
aprendre, crear, imaginar, compartir, emocionar-se i interactuar
amb els altres. desenvolupant la capacitat d’esforç i la cultura
de treball.
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Temps de Joc Compartit. És la primera hora del matí on les
famílies i els infants poden compartir una estona de joc
mitjançant propostes obertes i de lliure circulació.

Temps de Grup. Els infants estan amb el seu referent
principal i els seus companys i companyes de grup.

Espais d’Aprenentatge. Són Espais on hi ha reptes concrets
que desenvolupen diferents llenguatges basant-se en
l’experimentació, l’observació, la reflexió i la comunicació.
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Els fruits, els infants.

L’objectiu de La Flor de Maig és que l’infant sigui el centre i
el protagonista del seu propi aprenentatge mitjançant
estratègies organitzatives.
Aquestes li permetran experimentar, compartir, equivocar-se,
esforçar-se, créixer, evolucionar, estimar-se, respectar-se a ell
mateix i als altres. Sempre tenint en compte els diferents ritmes,
interessos i potenciant les intel·ligències múltiples de cada
infant.
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L’aroma, les famílies,

La Flor de Maig és una escola oberta, col·laboradora i viva. Un
lloc de trobada de la comunitat educativa.
Cal , doncs, que la família cregui en el desenvolupament del
potencial del seu petit o petita, confiant en l’escola i en el
seu equip pedagògic com el terreny on poder-lo desplegar.
És important, doncs, que coordinem la nostra acció educativa
en un marc de compromís, diàleg i respecte mutu situant les
necessitats dels infants com a objectiu principal.
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https://escolalaflordemaig.cat/
e-mail: escolalaflordemaig@xtec.cat
c/ La Llacuna, 87 – 08018 Barcelona

Tel. 93 348 61 09
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