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L’aventura comença ara mateix
Preguntant, explorant, triant, equivocant-se.
Decidint per esdevenir
rents, sinó que també és una
via per descobrir la diversitat
a l’àula.

L’aventura, a St. Peter’s
School, comença el primer dia
que el nen arriba a l’escola.
Escoltar-lo i respectar-lo és la
base perquè comenci a ser ell
mateix, al seu ritme, amb la
curiositat innata pròpia dels
experts aprenents que són els
nens. Deixant-los explorar i
compartir l’emoció de les seves
descobertes, comencen a ésser,
a socialitzar-se, a jugar i a

agafar rutines que els atorguen
autonomia.
Que això ho facin en un context d’immersió lingüística és
part del joc i l’aventura. Jugar a
comparar com es diu “papa” en
català i com es diu en anglès no
només és el principi per adquirir una plasticitat lingüística
que els aportarà avantatges a
l’hora d’alternar tasques dife-

Aquestes primeres preguntes
són la base per a un aprenentatge que durarà al llarg de
la seva vida. Preguntes que
cerquen respostes i que a
St. Peter’s no se’ls hi donen
tancades. Perquè creuen en les
capacitats dels nens per equivocar-se i aprendre dels errors
en la cerca de la seva pròpia
resposta; una resposta que
han destriat després d’havers’hi dedicat amb entusiasme,
acompanyats pels professors i
els companys.
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Perquè d’això es tracta al
final: de prendre riscos en la
descoberta, d’aprendre a decidir i a fer tries conseqüents,
d’emprendre el camí que els
portarà al seu propi esdevenir.
És la premissa que se segueix

al llarg de tota l’escolarització
a St. Peter’s. Aquesta setmana
s’ha celebrat a l’escola el Programa de Desenvolupament
Personal i Universitari,
amb conferències i xerrades
d’experts de diferents àmbits,
i el lema continua sent el
mateix: Making your choices,
doing it your way. Els estudiants de Pre-U (Batxillerat)
han de prendre les darreres
decisions a l’escola abans de
començar la seva vida universitària, però les seves primeres
tries les comencen a fer a Nursery 1, amb només 18 mesos.
Amb projectes com el Project
Based Learning, llençat aquest
curs a Primària per treballar a
partir de projectes transversals
que connectin el coneixement
amb la vida real, animen els
nens a fer-se preguntes i a investigar allò que els interessa.
Descobrir allò que pot motivar
a un nen, ajudar-lo a fer les
tries adequades perquè el dia

de demà esdevingui allò que
vol ser, i veure com comença
a comprendre que aquesta
és una aventura en la qual
s’hauran d’arriscar i adaptar als
canvis, és quelcom que els professors de St. Peter’s treballen
per fer realitat.

50 anys fent-se preguntes
El projecte educatiu de St.
Peter’s School, de fet, es basa
en aquesta mateixa filosofia.
Innovar significa, per a ells,
fer-se preguntes, arriscar-se i
prendre decisions. Canviar per
avançar. Aquest any celebren
el seu cinquantè aniversari i
ho fan orgullosos de seguir
aprenent per garantir la millor
educació.
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