L’escola acreditada amb el Segell Smart garanteix un alt nivell
de qualitat educativa i innovació, amb una visió transversal del
procés educatiu, centrat sempre en la figura de l’alumne i el
desenvolupament de les seves competències personals.

Segell Smart

Les escoles Smart són participatives i plantegen les metodologies més actuals per al desenvolupament
personal dels alumnes amb una visió global de totes les etapes educatives amb processos educatius
actius i assegurant l’assoliment d’un bons resultats competencials i acadèmics.

Acompanyem a l’alumne en el seu
desenvolupament personal amb valors
i competències. Tots tenim talents que
hem de potenciar.

Tenim un equip directiu amb visió
estratègica i capacitat professional
amb experiència.

Fem inversions de forma continuada
en els nostres espais, les tecnologies i
la integració de noves metodologies
adaptades a les necessitats
educatives actuals i futures.

Ens assegurem que les noves
metodologies que integrem en el
nostre projecte educatiu ajudin
l’assoliment de bons resultats
acadèmics. Aprenem sent creatius i
crítics i amb bons resultats.

Treballem per tenir el millor equip
docent, implicat i en constant formació
per acompanyar de la millor forma als
alumnes.

Integrem els idiomes de manera
quotidiana i transversal des de les
primeres etapes.

El Segell Smart acredita a escoles obertes al seu entorn,
que col·laboren activament amb les famílies i situen als
alumnes en el centre de tots el processos de l’aprenentatge.
Escoles amb gran capacitat d’innovació i adaptació dels
seus processos pedagògics als nous reptes de la nova
societat del coneixement.

Finalment, els nostres alumnes són persones creatives
amb valors, competències i habilitats amb gran capacitat
d’aprenentatge, adaptació i preparats per afrontar els
reptes del futur i aprofitar les oportunitats que dóna un
entorn cada vegada més àgil i canviant.
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