model pedagògic

Les 3C d’El Collell
En un treball conjunt entre l’equip de Monitoratge
i Direcció, es va idear el Model Pedagògic que ens
caracteritza: les “3C” d’El Collell.
Aquest model inclou tres eixos:
Creixement, Coneixement i Consciència.
Tres termes que impregnen totes les activitats
educatives i de lleure amb la ﬁnalitat d’ajudar a
educar i transmetre valors que impulsin a la mainada a un desenvolupament correcte i integral
com a persones.
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Creixement

coneixement

consciència

Potenciem sobretot el creixement com a
persona, la imaginació, l’adquisició
d’habilitats, l’interès i el treball en equip.
Créixer en l’esforç i en el treball per un
objectiu, amb constància i responsabilitat. Créixer en tolerància davant les capacitats i habilitats dels companys. Créixer
en l’autoestima i l’autoconeixement.

S’entén per coneixement, com la capacitat
de l’ésser humà per comprendre la naturalesa, les qualitats i les relacions. Fomentarem el coneixement històric, cultural,
cientíﬁc, medi ambiental, a l’hora que
estimulem l’interès i l’admiració, el respecte, la tolerància i la creativitat.

Fomentem la consciència moral, social i
medi ambiental dels nens i nenes. Activitats que impulsen la consciència de la
seva pròpia existència i de les coses que
veu, diu i fa. La seva responsabilitat amb
el medi ambient, les capacitats que ell
mateix té, el valor de l’esforç, l’amistat i
l’autosuperació.

La joventut és l’edat del creixement i el
desenvolupament, de l’activitat i la vivesa,
de la imaginació i l’ímpetu.

Té millor coneixement del món, no el que
més ha viscut, sinó el que més ha observat.

La consciència només pot existir d’una
forma, i és tenint consciència que existeix.

Arturo Graf

Jean Paul Sartre

José Martí

10

2

eixos d’animació i treball de síntesi
Creixement

Eixos d’Animació

Coneixement

CI

CM

Consciència

CS
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Creixement
Escola de Mar
Viu l’esport a la platja!
Actitud s’escriu amb C

Coneixement
Els animals marins
El Mediterrani, quin mar !

Consciència
Neptú i el seu misteri
En Barba Roja i els seus
Planta cara al Bullying

Tractar el Bullying en un context
diferent, com les colònies, és una
molt bona idea! Els nostres
alumnes han pres més consciència
d’aquesta realitat. Molt bon treball
per part vostra, professional i
seriós.
Comentari Facebook

Quan escollim casa de colònies,
és molt important el número
de monitors que tindrem.
Ens agrada molt la vostra
claredat en aquest punt!
Meritxell M.C. (mestra)
Colònies al Maig, 54 pax
Escola de Barcelona

Teniu l’opció de fer les colònies en anglès!
Amb els nostres monitors trilingües, podeu realitzar
activitats concretes en anglès o bé el 100% de l’estada.
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creixement
Escola de Mar

Viu l’esport a la platja!

A través de diferents activitats, adaptades a cada nivell
escolar, us ensenyarem tots els misteris del mar! Despertareu la creativitat als tallers mariners: nusos, collarets, cuina... i experimentareu amb el toca-toca!

Trekking pel Camí de Ronda, torneig esportiu a la platja
i les activitats aquàtiques més divertides: Sup Games,
Kaiak i Paddle Surf.
Sol, mar i molt d’esport per començar l’estiu ben entrenats!

Actitud s’escriu amb C
Mitjançant aquest eix d’animació, els
alumnes agafaran consciència que l’actitud
determina la bona o la mala sort.
Veurem com una situació té uns resultats
absolutament diferents en funció de com
l’afronta la persona que la viu.
Cada un dels alumnes representarà un paper
per adonar-se que la motivació, la ﬁxació
d’objectius i el seu compromís són la clau del
resultat de les seves accions.

La bona o mala sort no existeixen,
l’actitud determina la nostra vida!

coneixement
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Els animals marins

El Mediterrani, quin mar!

Introduïu-vos al món submarí i coneixereu els seus
animals utilitzant els cinc sentits.
Treballareu la morfologia i la funció dels peixos.
Quins són? Com viuen? En voleu veure i tocar?

Coneixem el nostre mar: ecosistemes, llegendes,
història... i tot el necessari per fer del mar un món
extraordinari! Aquest centre us permet un apropament
a diferents hàbits i espècies mediterrànies.

consciència
Neptú i el seu misteri

En Barba Roja i els seus

Quin és l’estat del mar? Calma, onades, tempesta...
descobrireu que Neptú hi té molt a veure... Sabeu per
què sempre porta un trident?
Viatjar amb el rei dels oceans serà tot un misteri!

Un vaixell ha encallat a la Costa Brava... Pirates a la vista!
Voleu formar part de la seva tripulació? Apunteu-vos a la
seva escola i els acompanyareu a la recerca de tresors i
aventures!

Planta cara al Bullying
El Bullying és un “Monstre” que s’apodera de
persones que intenten amagar els seus propis
complexes o les situacions negatives que estan
vivint. Fa que et riguis dels problemes dels altres i
que et tornis dominant i violent.
En aquesta creuada, els alumnes rebran un
entrenament en habilitats socials, prendran
consciència d’aquesta problemàtica i junts desemmascararem aquest “Monstre” que s’alimenta
d’agressions físiques, verbals i socials.
L’objectiu és conscienciar als alumnes de la
gravetat d’aquest problema i ensenyar la manera
de prevenir-lo i detectar-lo.

L’objectiu és fer un petit pas
per acabar amb el Bullying!

treball de síntesi
Nosaltres i el mar
Amb aquest treball de síntesi els alumnes coneixeran i sentiran el mar i el seu entorn en tots els seus
aspectes.
Es composa de 6 unitats: Situació i clima; Arts i
ormeig de pesca; El Port; Morfologia i animals
marins; Comunitats marines; La platja.
Activitats, tallers, teoria... i tot el necessari per ser
uns experts mariners!
Si es contracta l’opció de l’autobús, aquest treball de síntesi té un
petit increment de preu per sufragar el cost del transport que es
realitzi el primer dia al Port de Palamós (pàg. 18).
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