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Escola Internacional: LA SOCIETAT CIVIL
MOTOR I BENEFICIÀRIA
Fa vuit anys, des del Fòrum Cívic del Camp,
un grup d’alts directius d’empreses i diverses personalitats del món de la cultura i el
coneixement van plantejar una solució a
la mancança al Camp de Tarragona (sud
de Catalunya) d’una Escola internacional amb
idiomes. En aquest territori de més de
600.000 habitants no hi havia cap escola
en anglès. El curs 12/13 va obrir les seves portes l’Escola Internacional amb un
sistema educatiu propi: el “Sòcrates Educa” ideat pel Sr. Gabriel Ferraté, exrector
de la UPC i fundador de la UOC.
UNA Escola DEL SEGLE XXI QUE PROPOSA UNA NOVA MANERA D’APRENDRE
El mètode docent “Sòcrates Educa” és
un sistema que va més enllà de l’aprenentatge d’idiomes i està basat en 4 pilars fonamentals.
La internacionalització: els alumnes
acabaran dominant l’anglès, el català i el
castellà, i es potencia l’aprenentatge d’una
quarta llengua, el xinès a partir de 3r de
primària. Els alumnes aprenen i viuen la INTERNACIONALITAT com quelcom real, pràctic i normal, que forma part del seu dia a
dia dintre de l’Escola: muliticulturalitat, mobilitat, mentalitat oberta i relació amb professorat, alumnes i escoles d’arreu del món.
■ L’Excel·lència en l’ús de les tecnologies:
Incorporació d’aquestes com a mitjà allà on
puguin aportar valor afegit respecte les tecnologies actuals, que no són substituïdes,
sinó complementades.
Pel seu model educatiu i per l’impuls real
donat a les TIC, l’EIC ha estat seleccionada per Apple com Escola pilot a nivell Europeu en el programa “Lighthouse School”,
on només dues escoles catalanes entren
en una selecta xarxa de treball a nivell europeu amb les escoles de projectes més
avançats i/o innovadors en TIC.
Això dona un impuls definitiu al projecte
de l’EIC en noves tecnologies, amb recursos addicionals i posicionament privilegiat
del professorat, dels alumnes i de la comunitat educativa.
■

‘El curs 12/13 va obrir les
seves portes amb un
sistema educatiu propi’
■ Compromís amb la comunitat: Programes
de Mentoratge, relacions entre els alumnes de diferents edats. I l’Aprenentatge i
Servei, en que els alumnes reben una formació complementària a l’acadèmica que
els situa en el món real i posa en pràctica
els coneixements adquirits a l’Escola: pràctiques fora de l’Escola amb col·lectius a qui
puguin ajudar (gent gran, col·lectius desfavorits...).
Els alumnes des d’edats molt primerenques, prenen responsabilitats individuals
i col·lectives (servei de menjador, de jardineria, de biblioteca, editorial de revista de
l’Escola, canal de TV...).

Sostenibilitat: Òptima gestió dels recursos existents. L’Escola els ensenya a la pràctica l’aprofitament del sol, del vent i de l’aigua...El Sòcrates Educa promou el valor de
l’austeritat personal com a millor garantia
d’actitud sostenible en el futur. L’EIC par■

L’edifici, així com les aules, està adequat per una formació òptmia de l’alumne.
ticipa en un programa amb Gas Natural que
promou la sostenibilitat.
ELS ALUMNES APRENEN A COMUNICARSE AMB NORMALITAT EN ANGLÈS, CATALÀ, CASTELLÀ I UNA QUARTA LLENGUA.
EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVA PER MILLORAR EL POTENCIAL HUMÀ i ECONÒMIC DEL
TERRITORI i una nova oferta educativa
per atraure el talent de fora.
Projecció econòmica, social i cultural per
un territori, on faltava una oferta educativa com la que proposa l’EIC.
Impacte econòmic i de valor afegit molt important: més de 40 nous llocs de treball
directes i uns 40 indirectes. Amb un creixement anual de fins a 100 llocs de treball
directes en els pròxims anys. Així com altres serveis associats a una Escola amb
activitats d’hivern i d’estiu.
Formació de futurs professionals amb projecció i ben formats amb esperit internacional i emprenedor, amb domini de diverses
llengües i perfectament adaptats a l’ús de
les noves tecnologies.
Es suma com a nou reclam pel territori el
valor educatiu per atreure inversions de
companyies multinacionals, donat que el nou
centre donarà opcions educatives als fills
de professionals d’altres països que vinguin
a treballar al territori o per tots aquells que
pot ser hagin de sortir algun dia a treballar
fora i els convé que els seus fills estiguin
en disposició de seguir els estudis allà on
vagin. És un avantatge competitiva pel Site Tarragona respecte altres llocs d’arreu
del món per multinacionals implantades al
territori com poden ser DOW, BASF ( que ja
donen suport al projecte) o projectes de
nova creació com el del Barcelona World i
per possibles nous inversos d’arreu ( Xina, Rússia, Anglaterra, India, USA...)
Situa al territori en primera línea del mapa
educatiu nacional i internacional.

L’EIC és una realitat que en el seu primer curs ha confirmat tots
els objectius proposats, confirma el bon nivell d’aprenentatge
acadèmic assolit pels seus alumnes i ja contrastat amb proves de
nivell comparatiu amb escoles del territori Català, Espanyol i de l’entorn Pisa.
En actiu tots els serveis i activitats al voltant de la vida Escolar:
sortides d’estudi arreu del territori català, col•laboracions amb
universitats, col•laboracions amb empreses, que fan d’aquest primer any de funcionament un èxit en el seu conjunt.
BAT previst pel curs 14/15.
En previsió especialitats de Cicles Formatius on empresa i escola
combinin la formació dels alumnes.
L’EQUITAT D’ENTRADA, L’EXCEL•LÈNCIA DE SORTIDA.
PRESENTACIONS CADA DIMARTS A LES 17.00
confirmar assistència al correu electrònic

info@Escolainternacional.org o al tel.: 977 325 620
Pel curs 13/14 l’oferta serà de P1 a 4rtESO i està oberta a incrementar els
cursos convenients en la segona línia si la demanda així 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. Cada dimarts a les 17.00.
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