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Educació

L'Escola Internacional del
Camp arriba a la Selva
Redacció

Valls

El curs 2012/13 va
obrir les seves portes l'Escola Internacional amb un
sistema educatiu propi: el
"Sócrates Educa" ideat peí
Sr. Gabriel Ferraté, exrector de la UPC i fundador
de la UOC. L'única Escola
Internacional del Camp
de Tarragona.

L'Escola Internacional
connecta amb les comarques de l'interior
Tarragona amb autocars Llosa

El Sócrates Educa
Tot l'edifici, així com les aules, está adequat per a una forma- tents.
promou
el valor de l'austeció óptima de l'alumne.
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L'equitat d'entrada,
l'excel-léncia de
sortida

El métode docent "Sócrates Educa" és un sistema que va mes enllá de
l'aprenentatge d'idiomes
i está basat en 4 pilars fonamentals.
Presentacions cada
dimarts a les íz.ooh
confirmar assisténcia
al correu electrónic
¡nfo@escolainternacional.org o al tel.

Mentoratge, relacions entre els alumnes de diferents
edats. I l'Aprenentatge i Servei: practiques fora de l'escola amb col-lectius a qui
puguin ajudar (gent gran,
col-lectius desfavorits...).
Sostenibilitat: Óptima
gestió deis recursos exis-

LINIES D'AUTOBU
De la Selva del Camp a l'Escola
Internacional. L'escola internacional connecta amb les comarques
de I'interior de Tarragona amb
Autocars Llosa.
Parades intermedies a vonvenir
segons demanda (la Selva del
Camp, Reus...)

Altres línies
d'autobusus escolar a
l'Hospitalet de l'lnfant
i Torredembarra

fifiS Sócrates
\£f

Educa

Teiéfon: 977 325 620 * info@escolainternacional.org

l'apunt

977 32S 62

Els alumnes aprenen
a comunicar-se amb
normalitat en anglés,
cátala, castellá i una
quarta llengua

La internacionalització: domini de l'anglés,
el cátala i el castellá, i
aprenentatge del xinés a
partir de 3r de primaria.
La Internacionalitat és

quelcom real, práctic i normal, que forma part del dia
a dia deis alumnes: multiticulturalitat, mobilitat,
mentalitat oberta i relació
amb professorat, alumnes i

escoles d'arreu del món.
L'Excel-léncia en l'ús
de les tecnologies: Incorporado d'aquestes com a
mitjá allá on puguin aportar valor afegit respecte les
tecnologies actuáis, que no
son substituides, sino complementades.
L'EIC ha estat seleccionada per Apple com escola
pilot en l'ámbit europeu en
el programa "Lighthouse
School".
Compromís amb la
comunitat: Programes de

ritat personal com a millor
garantía d'actitud sostenible en el futur.
Peí curs 2013/14 l'oferta
será de Pl a 4t ESO i está
oberta a ser incrementada en la segona línia si la
demanda aixi ho reclama.
Totes les famílies interessades poden assistir a les
presentacions de l'Escola on
s'explica el model educatiu i
es visiten les instal-lacions.
L'EIC en el seu primer
curs ha confirmat tots els
objectius proposats, confirma el bon nivell d'aprenentatge académic assolit pels
seus alumnes i ja contrastat
amb proves de nivell comparatiu amb escoles del territori cátala, espanyol i de
l'entorn Pisa.
BAT previst peí curs
2014/15.
En previsió, especialitats de cicles formatius on
empresa i escola combinin
la formació deis alumnes.
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C o n t i n ú e n les sessions per experimentar
benestar i plenitud, ara en l ' á m b i t laboral
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