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         PROPOSTA DE VALOR
 

 

 

La proposta de valor són els eixos fonamentals en què basem l’educació que oferim als nostres 
alumnes de totes les etapes. Sota el paraigua del projecte educatiu de la FEDAC #avuixdemà 

que és comú a les 27 escoles i que ens permet compartir punts de vista, mirades i creixement 

amb les nostres escoles germanes, construïm l’educació del futur avui.  

Els projectes i proposes que fem amb l’alumnat de FEDAC Salt giren al voltant dels tres pilars 
fonamentals que defineixen la nostra tasca educativa. Són capacitats imprescindibles per a 

les persones del demà i estan enfocats en la nostra missió de transformar el món a través de 

l’educació. Seguim la nostra tasca a través de la Proposta de Valor que es materialitza en 
aquests tres grans aspectes: 

 

● Persona 

La motivació de la nostra tasca és la persona; és el 
nostre eix fonamental. Totes les nostres accions 

pedagògiques van dirigides a acompanyar els alumnes, 

les famílies i l’equip docent que conformen la 

comunitat de la nostra escola i ajudar-los a que 

ofereixin la seva millor versió.  

Els protagonistes de la nostra acció educativa són els 
alumnes. Els acompanyem en el seu desenvolupament 

personal, acadèmic i social. Portem a terme accions 

variades que ens apropen a formar persones 

respectuoses, crítiques, compromeses, líders de la seva 
pròpia vida, amb els coneixements necessaris pel demà 

i –sobretot- felices.  

El nostre projecte TUto+ és un enfocament innovador 
de la tutoria i l’acompanyament dels alumnes. A partir 

de les capacitats dels nostres alumnes personalitzem 

l’aprenentatge perquè s’ajusti a les seves necessitats. Amb la Interioritat i la TUtopia, 

introduïm una visió diferent de la vivència espiritual. Donem recursos i tècniques als alumnes 

perquè vulguin fer-se les grans preguntes de la humanitat i es desvetllin quan estiguin 

preparats. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donem resposta als reptes del món actual 
SALT 

 

● Comunicació 

Les activitats que es porten a terme a l’escola han 

de servir per donar veu a la nostra comunitat i per 

millorar el nostre entorn. Per a donar significat al 

que es treballa a FEDAC Salt, oferim als alumnes 
projectes i propostes variades que tenen una 

aplicació concreta en el dia a dia del nostre poble 

i que potencien tant la creativitat dels alumnes 

com el seu sentit crític.  

El nostre programa de ràdio “Fedac Salt t’explica”, 
el programa de televisió, els articles dels nostres 

alumnes en la revista digital de l’escola, la 

plataforma europea Etwinning, l’auxiliar de 

conversa o els projectes interdisciplinars ens 

permeten oferir una varietat propostes al nostre 

alumnat que els anima a donar el seu punt de vista 

i a ser motor de canvi del seu entorn. 

Posem en valor la tasca del nostre alumnat. 

 
 

● A.R.T. 

 
A.R.T. és l’acrònim de Art, Robòtica i Teal. Creiem que 

l’art ha de ser un dels puntals de l’escola; una eina per 
fomentar l’esperit crític en els alumnes i per dotar-los 

de recursos multidisciplinars que els permetin expressar 
el que porten dins i fer aflorar tots els seus talents.  
 

La robòtica i el pensament computacional és un dels 

llenguatges del futur. Ens cal formar nens i nenes que 
sàpiguen entendre aquesta nova manera d’expressar-
se, que dominin la metodologia que cal aplicar i que 
raonin amb sentit crític i coneixement què és el millor 

procediment per arribar als objectius desitjats.  
 

Teal és una nova manera d’organitzar-se. És una 
proposta idea pel coach d’empreses Frederic Laloux i es 

planteja la possibilitat de treballar en cercle. La nostra 
intenció és arribar a un repartiment equitatiu de les 
tasques i responsabilitats dins de l’escola.  
 

Fem un pas decidit cap a la participació democràtica de tota la comunitat; alumnes, mestres i 

famílies.  
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