La motivació

com a aliada estrella
de l’aprenentatge
El principal tret
d’identitat del St.
Peter’s School és la
total immersió dels
més petits en la llengua anglesa. Fins als
cinc anys, els alumnes
no escolten una altra
llengua que no sigui
l’anglès.
El projecte educatiu del St.
Peter’s School és l’excel•lència
quant a transmissió de
continguts i la personalització de l’ensenyament.
La intel•ligència emocional
i l’adquisició d’habilitats
com la tecnologia i el 2.0,
l’emprenedoria o l’oratòria, que
incorporen paulatinament des
de preschool i fins al batxille-

rat, esdevenen clau. Amb els
idiomes passa el mateix: fins
als cinc anys les educadores
només parlen anglès amb els
infants; a primària, incorporen
el català i el castellà, així com
el francès i l’alemany, a les
aules.

Com abans, millor
Una de les premisses que
defensen més fermament al St.
Peter’s School és l’assistència
de l’infant a l’escola com abans
millor, i no esperar fins als
tres anys, que és quan s’inicia
l’educació obligatòria al nostre
país. “Com abans introduïm
els nens i nenes en el context
escolar i es relacionin amb els
seus iguals, millor. D’aquesta
manera comencen abans a
potenciar aspectes com la

socialització, la immersió
lingüística, les rutines i les
normes, etc., cosa que juga
molt a favor de l’adquisició
d’habilitats presents i futures”,
explica la Lourdes Barceló,
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cap pedagògica del centre. Els
infants d’entre 18 mesos i cinc
anys aprenen mitjançant el joc,

l’experimentació, la manipulació, etc., unes metodologies
que serveixen per reforçar la
seva autonomia, confiança,
constància, esforç i motivació.

Desenvolupament
integral
Els nens són convidats sistemàticament a desenvolupar
les seves habilitats personals
mitjançant l’estímul, representat en la figura de les educadores. Elles els conviden, per
exemple, a agafar gust per la
lectura durant les estones del
Reading book o a expressar
les seves opinions, debatre,
esperar el seu torn, etc. durant
les assemblees que els més
petits celebren setmanalment.
En aquest sentit, les mestres

de preschool escullen cada setmana l’estrella de la setmana
(Star of the week) de cadascun
dels cursos i se celebra un petit
acte d’entrega on els premiats
recullen el seu diploma davant
dels seus companys, que els
aplaudeixen i s’engresquen
com els que més.
A més de les activitats basades
en l’experimentació, els nens
desenvolupen les seves capacitats motrius mitjançant activitats d’exterior. Sovint es poden
veure els més petits pedalant
en tricicles al pati, cuidant
el seu propi hort o jugant al
vaixell de fusta de l’escola.
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