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Objectius

pla anual - curs 2019/20
1.Avançar i consolidar la implementació del cronograma
d'innovació educativa de les escoles Manyanet 2021 per
aconseguir uns objectius d'aprenentatge útils per a la vida.
2.Treballar la cultura del cor mitjançant l'educació emocional,
perquè els nostres alumnes puguin fer front als seus reptes i
progressar aconseguint un millor benestar personal i social.
3.Treballar la cultura de pensament per arribar a una bona
comprensió d'aprenentatge i una aplicació d'aquestes destreses
que els permeti fer-les servir al seu entorn més immediat.
4.Arribar a la personalització de l'aprenentatge mitjançant eines
que els facilitin la comprensió i fomentant actituds i valors que
promoguin el seu creixement personal tot aportant una millora a
la societat. (Learning, Doing, Being)

pilars
del coneixement

L'educació s'estructura entorn
a quatre aprenentatges
fonamentals que en el
transcurs de la vida seran per
cada persona els pilars
del coneixement:
aprendre a conèixer, és a dir, adquirir els instruments de la comprensió;
aprendre a fer, per poder inuir sobre el propi entorn; aprendre a viure
junts, per participar i cooperar amb els altres en totes les activitats
humanes; i, per últim, aprendre a ser, un procés fonamental que
engloba elements dels altres tres.

calendari

Les escoles del Pare Manyanet volem ser reconegudes per la qualitat
humana de les persones, de la formació i de les relacions que establim
en el si de les nostres comunitats educatives. Per això ens
comprometem a preparar i acompanyar els alumnes mitjançant
programes, metodologies i activitats que promoguin el creixement
personal, l'excel·lència acadèmica i el servei als altres.

12 de setembre: inici de curs
del 14 al 20 de desembre: setmana manyanetiana
8 de gener: inici de classes
22-24 de gener: setmana de la neu
1 de juny: segona Pasqua
8 de juny: inici de la jornada matinal
19 de juny: últim dia de classe

Tutories
3rB: Carmen González García
carmen.gonzalez@lescorts.manyanet.org
Dimarts de 9.00h-10.00h

festes de
lliure
disposiciò

3rC: Margarita Villar Polonio
margarita.villar@lescorts.manyanet.org
Dijous de 8.00h-9.00h

4 de novembre
24 de febrer
4 de maig

3rA: Pedro Fernández Abella
pedro.fernandez@lescorts.manynet.org
Dimecres de 10.00h-11.00h

4tA: Elena Jorge Martin
elena.jorge@lescorts.manyanet.org
Dimecres de 8.00h-9.00h
4tB: Dolors Giménez Vilà
dolors.gimenez@lescorts.manyanet.org
Dimecres de 9.00h-10.00h
4tC: José Román Lozano López
román.lozano@lescorts.manyanet.org
Dimecres de 12.30h-13.30h

Altres
contactes
P. Marcel·lí Muñoz
direccio@lescorts.manyanet.org
Director General
Olga Durán Roca
direcció-sec@lescorts.manyanet.org
olga.duran@lescorts.manyanet.org
Directora d'ESO i Batxillerat
Arianna Candell Vilardaga
coordinació-eso3r-4t@lescorts.manyanet.org
arianna.Candell@lescorts.manyanet.org
Coordinadora de 3r-4t ESO
Secretaria - Thais Giménez
secretaria@lescorts.manyanet.org
Comptabilitat - Carlos Yanguas
administracio@lescorts.manyanet.org
Coordinació TIC - Gabriel Gisbert
tic@lescorts.manyanet.org

