Ave Maria Casa Madre
Ave Maria Casa Madre - katolicka szkoła podstawowa zlokalizowana w Grenadzie (Cuesta
del Chapiz, 3, 18010 Granada, Hiszpania). Szkoła znajduje się w dolinie Valparaíso, nad
rzeką Darro, u podnóża Alhambry, w historycznych dzielnicach Albayzín i Sacromonte.
Szkoła otoczona jest lasami, które zajmują ponad 1km.

Panorama na Ave Maria Casa Madre.
Don Andrés Manjón założył szkołę Ave Maria w 1889 roku, z oryginalną myślą
chrześcijańską
i pedagogiką. Jego pragnieniem była praca na rzecz kulturalnej, społecznej i religijnej
promocji społeczeństwa, w którym żył.
Ave María jest chrześcijańskim centrum szanującym wszystkie wyznania i ideologie, których
naucza, kształcąc od 1889 roku, promując wśród swoich uczniów rozwój moralny, społeczny,
religijny
i intelektualny, poprzez wysiłek i współpracę wszystkich zgodnie z zasadami
pedagogicznymi założyciela D. Andrés Manjón.
Ave María chce być odniesieniem do edukacyjnego centrum mieszkalnego, poświęconego
formacji uczciwych ludzi, zaangażowanych w swój czas i środowisko, niezależnie od ich
pochodzenia, rasy, wyznania czy statusu.
W codziennej pracy niektóre z przepracowanych wartości są następujące: szacunek,
posłuszeństwo, punktualność, solidarność, pokój, wytrwałość, wysiłek, odpowiedzialność,
rozwaga, uczciwość, uczciwość, miłość.

CEL SZKOŁY
Rozwijaj pełen potencjał ludzki każdego dziecka, promując jego rozwój emocjonalny,
społeczny, intelektualny, moralny i religijny, poprzez wspólny wysiłek całej społeczności
szkolnej; w postawie głębokiej miłości i szacunku dla osoby, rodziny, ojczyzny i religii;
oferując swoim uczniom wyraźne ogłoszenie ewangelicznego przesłania w sposób
progresywny i odpowiedni dla ich wieku i na szczęście, że wiedza, którą studenci zdobywają
od życia, świata i człowieka, jest oświecona przez wiarę.
Wyznawane wartości:
Profesjonalizm przejawiający się w odpowiedzialności, uczciwości, uczciwości i zdolności
do innowacji i pracy zespołowej. Zaangażowanie w przesłanie chrześcijańskie i ideologiczne
bez narażania szacunku i tolerancji dla różnorodności. Oddanie rodzinom, poparte naszym
powołaniem do służby i hojności.

EDUKACJA PODSTAWOWA
Nasze Centrum ma 6 autoryzowanych i zaaranżowanych jednostek na tym etapie w wieku od
6 do 12 lat.
Jest to pierwszy obowiązkowy okres systemu edukacji. Naszym ogólnym celem podczas tych
kursów jest to, że uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności i rozwijają swoje
umiejętności
w maksymalnym możliwym zakresie, ucząc się czerpania przyjemności z pracy i osobistego

wysiłku oraz przyjmując dobre nastawienie do nauki, nauczycieli i szkoły.
Zajęcia są od poniedziałku do piątku od 8:15 do 14:45.
Dni szkolne przypadają na poniedziałek-piątek.
Przedmioty nauczania:
● Wychowanie fizyczne
● Języki obce
● Język hiszpański, język odpowiadający społeczności autonomicznej i literaturze
● Matematyka
● Edukacja artystyczna, podzielona na edukację muzyczną i edukację plastyczną.
● Znajomość środowiska naturalnego, społecznego i kulturowego.
● Edukacja obywatelska

Usługi, które szkoła oferuje:
● Poranna klasa od 7:30
● Transport szkolny
● Jadalnia z własną kuchnią.
● Angielski i muzyka z wczesnej edukacji.
● Klasa przyrodnicza i szkolny ogród.
● Biblioteka i laboratorium.
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Księgarnia
Siłownia i sala wielofunkcyjna.
Klasa komputerowa
Tory sportowe
Zajęcia pozalekcyjne
Letnie kolonie w Motril.
Kaplica

Usługi pedagogiczne szkoły:
● Indywidualna uwaga dla studentów.
● Zajęcia na wolnym powietrzu.
● Uwaga na różnorodność dzięki Jednostce Wsparcia Edukacji Specjalnej i Integracji.
● Gabinet psychopedagogiczny.
● Bezpośrednia uwaga na rodziców.

EDUKACJA SPECJALNA
W naszych jednostkach pracujemy indywidualnie, wszystkie umiejętności programowe
dostosowane do każdego ucznia. Opiera się na poprzedniej ocenie
psychologiczno-pedagogicznej
i stosuje się techniki ułatwiające naukę uczniom, którzy osiągają szybki postęp.
W naszych jednostkach zwrócono uwagę na wszystkie kompetencje: umiejętności
rozumowania, rozwiązywania problemów, umiejętności społeczne, nabywanie wartości,

szacunek dla środowiska
i otaczających istot, nawyki pracy, promocję badań, smak czytania i wszystkie te działania,
które pobudzają entuzjazm i ciekawość uczniów.

EDUKACJA WTÓRNA OBOWIĄZKOWA
Obowiązkowa edukacja średnia jest ostatnim etapem obowiązkowej edukacji, która składa
się
z 4 kursów w wieku od 12 do 16 lat.Celem tego etapu jest zapewnienie uczniom szkolenia w
celu włączenia ich w świat pracy lub dostęp do szkolenia zawodowego średniego lub
maturalnego,
Nauczanie odbywa się na 4 obowiązkowych kursach, jednocześnie w 2 liniach, co daje w
sumie 8 grup kursantów.
PODSTAWOWE SZKOLENIA ZAWODOWE
Podstawowe szkolenie zawodowe ma na celu przyczynianie się do rozwoju osobistego i
nabywanie umiejętności zawodowych niezbędnych do umożliwienia integracji
społeczno-zawodowej studentów. Podobnie podstawowe formacje zawodowe ułatwią dostęp
do edukacji i szkoleń przez całe życie

NASZE FUNKCJE
● Zaangażowanie w szkolenie kompletnych mężczyzn i kobiet.
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Postawa związana z działaniami społecznościowymi.
Szacunek dla wszystkich wyznań i ideologii.
Uwaga na różnorodność.
Środowisko naturalne i historyczne.
Odległość personelu od studentów i rodzin.
Ciągłe doskonalenie w poszukiwaniu jakości i doskonałości.

BIBLIOTEKA
Najbliższa biblioteka to nasze własne centrum, zatrzymaj się i idź dalej i czytaj. Obok klas
licealnych jest to przyjemne miejsce do pracy, nauki i czytania, do usług całej społeczności
szkolnej.

Wyposażona jest w około 10 000 tomów, sklasyfikowanych według tematów zgodnie
ze standardami CDU. Ma 40 stanowisk do czytania. Otwarta jest od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 9:00 do 13:00, otwarte podczas przerwy. Biblioteka, oprócz tego, że jest
narzędziem roboczym i informacją do zadań szkolnych, jest także miejscem rekreacyjnego
czytania.
Większość zasobów bibliotecznych można wypożyczyć. Możemy mieć je w naszym domu
na 15 dni, z możliwością przedłużenia na kolejne 15 dni, o ile książka nie znajduje się na
liście oczekujących. Muszą być zwrócone w idealnym stanie; Te, które zostały utracone lub
uległy pogorszeniu, należy wymienić. Prace referencyjne (słowniki, encyklopedie, inne
ogólne prace referencyjne), a także niektóre książki specjalne (ze względu na ich wartość,

wiek, wielkość)
nie kwalifikują się do wypożyczenia. Biblioteka jest otwarta na
organizację wszelkich innych działań związanych z książką, czytaniem, bibliotekami i
ogólnie kulturą, które są proponowane.
REGULAMIN:
Biblioteka jest miejscem pracy i nauki, przez cały czas musisz milczeć. W bibliotece nie
można jeść ani pić. Korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione. Kolejność stołów
i krzeseł będzie przestrzegana.
Struktura organizacyjna Ave Maria Casa Madre

