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Escola Internacional del Camp de
Tarragona
Innovadora, oberta al mon, activa, tecnològica, creativa, dinàmica,
multicultural...una nova manera d’aprendre
INTERNACIONALITZACIÓ. En sentit ampli i pràctic: multiculturalitat,
mobilitat, mentalitat oberta i relació amb professorat, alumnes i escoles
d’arreu del món. Multilingüe: domini de l’anglès, el català, el castellà i
aprenentatge del xinès. Intercanvis amb escoles europees i asiàtiques.
EXCEL·LÈNCIA EN L’ÚS DE LES TECNOLOGIES. No com a fi, sinó com
a mitjà per donar valor afegit per un millor aprenentatge. Seleccionada
com a Escola pilot a nivell Europeu on només 2 escoles catalanes
treballen amb projectes d’innovació en TIC. A més, implementa amb
èxit ja demostrat, el programa 1x1 en Ipads més transversal d’Espanya.
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT. Programes de Mentoratge:
relacions entre els alumnes de diferents edats i Aprenentatge i Servei:
formació en valors complementària a l’acadèmica que els relaciona
amb la societat (pràctiques amb gent gran, col·lectius desfavorits...),
amb vocació d’aconseguir una millora en l’educació acadèmica i de
valors, alhora que fer-los partícips de la societat en la que viuen i els
envolta.
SOSTENIBILITAT: Sensibilització i òptima gestió dels recursos. El propi
edifici és un exemple d’aprofitament de recursos com el sol, el vent i
l’aigua. Però sobretot, es promou el valor de l’ austeritat i l’autonomia
personal de l’alumne.

EIC, és una Escola viva, afectiva i plena d’activitats
per alumnes i pares: Summer Camp (Irlanda
i catalunya), música (instruments, cant coral,
mètode Suzuki), teatre, esports (zona esportiva
coberta), dansa...

Excel·lent nivell d’aprenentatge acadèmic assolit
pels alumnes durant el curs 2012-13. Contrastat
amb proves comparatives de nivell oficial, d’àmbit
nacional i internacional.

Inici del curs 13/14 el dia 16 setembre.
Matriculació oberta tot l’any. Curs 13/14: 2 línees
de P1 a Primària i cursos fins a 4art d’ESO. Previsió
de BAT curs 14/15 (homologació en procés per
Batxillerat Internacional).

