Programa

d’Experimentació
Sensorial
CONTEXT ESCOLAR i SOCIAL
El Drac és una escola cooperativa situada en El Vedat de Torrent
(València). Des dels seus inicis, en setembre de 1979, ha consolidat un projecte
educatiu laic, basat en l’educació en valors i les relacions personals que
afavoreixen el coneixement social entre alumnes, famílies i professionals de la
docència.
Considera l’escola com un espai vital i dinàmic, capaç de generar diverses
activitats, internes i externes al centre, que potencien la interrelació i
desenvolupen la participació. Basada en una pedagogia activa, innovadora i
personalitzada, gestiona un ample espectre d’activitats lingüístiques,
informàtiques, esportives i artístiques que enriqueixen i complementen el
currículum educatiu.

OBJECTIUS I VALORS
Pretenem ser una escola oberta a idees alternatives, amb una pedagogia
creativa i experimental; dins d’un ritme equilibrat i eficaç que ens porta
cap a un espai de convivència on fomentem el treball en equip.
Creguem en una educació fonamentada en el respecte mutu entre el
professorat, l’alumnat i les famílies; utilitzant el diàleg interactiu per
portar a terme un codi d’actuacions (normes, propostes d’acció)
prèviament pactat.
Creguem en una formació que els permeta conformar la seua identitat,
desenvolupant les seues actituds i valors de manera que moldetgent les
seues idees, sentiments i actuacions per a formar-se plenament com a
persones.
Per aconseguir-ho potenciem els valors d’Autoestima, Solidaritat,
Cooperació, Respecte i Responsabilitat.

METODOLOGIA
Som una cooperativa d’aprenentatge que té com a tasca principal i didàctica el
desenvolupament integral del xiquet/a valorant de la mateixa manera l’aspecte
afectiu, social, físic i intel·lectual; per a la qual cosa mantenim una estreta
col·laboració amb les famílies i un compromís amb el nostre entorn socio–cultural.
Apostem per didàctiques on l’alumne/a siga el protagonista principal de la seua
formació, com el Programa d’Experimentació Sensorial que avuí us mostrarem.

RESULTATS
Enguany és el nostre 35 aniversari!
I després de 35 anys exercint des de la vocació i l’estima…el nostre alumnat és feliç a la nostra escola, és sent acompanyat
i ha forjat un espèrit crític cap a la vida

