NOVETATS CURS 2022-2023
NOU CURRÍCULUM
Us informem que enguany entrarà en vigor el nou currículum d’educació
primària. Aquest currículum es conforma com un instrument del model
educatiu per aconseguir una societat més justa i democràtica, cohesionada,
inclusiva que contempli totes les persones i on sigui possible la igualtat
d’oportunitats i la igualtat real i efectiva; una societat fonamentada en una
ciutadania crítica, activa i constructiva, que doni resposta a les aspiracions
personals i col·lectives, sostenible, digitalitzada, més equitativa, més verda,
més feminista, més cohesionada, sense desigualtats socioeconòmiques i més
democràtica. Al mateix temps, comportarà que l’aprenentatge sigui
competencial i motivador per als infants i que es treballi el seu benestar
emocional. Des de l’escola ens congratulem que, de mica en mica, l’ordenació
del procés d’ensenyament-aprenentatge i tota la normativa que ho ha de
regular vagin cada cop més en la línia dels nostres plantejaments educatius.

STEAM
Aquest curs també introduirem a educació primària les STEAM. Aquest terme és un
acrònim en anglès que sorgeix de les paraules Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i
Matemàtiques (de l’anglès, Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). El
fet que cada cop hi hagi més demanda de professionals qualificats i amb carreres
tècniques que necessiten disposar d’aquestes habilitats generals genera una demanda
que no s’està podent cobrir per la manca de formació dels estudiants en aquestes
àrees. Per això és necessari treballar-ho i aprofundir-hi des de les escoles. Els estudis
que s’han fet constaten que aquesta tendència al món professional anirà a l’alça en els
propers anys. Així doncs és important fomentar l’interès dels infants per aquestes
àrees i preparar-los per al futur que els espera, que estarà estretament lligat amb la
tecnologia. El fet de poder treballar les STEAM a l’escola serà possible gràcies a la
col·laboració del nostre ajuntament que ha facilitat la formació necessària al personal
del centre així com també la dotació del material de Legorobòtica necessari per a durho a la pràctica. Al llarg del primer trimestre encetarem aquest nou projecte.

nt i no
L'equip doce
scola
docent de l'e
bon
n
u
a
j
t
i
s
e
us d
nt
començame
-2023
de curs 2022

Escola Mas Maria

