
 

Aprenentatge significatiu és  
el que ens connecta a la nostra realitat  

i perdura al llarg de la vida. 

Creiem en l'aprenentatge 
significatiu: 

PTT Sant Celoni 
Informació pedagògica i vivencial 

Com som pocs alumnes 
les professores tenen 

més temps per a 
nosaltres.  

Elliot 

 

 

E 

Treballem en equip i 
ens ajuden a aprendre 
i a superar-nos, amb 
molta proximitat.  

                   Mariam 

Les pràctiques a les 
empreses són 
interessants, aprens 
a treballar. 

                 Kaoutar 

Auxiliar de muntatges elèctrics d'aigua i gas 
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 

L'aprenentatge significatiu 
és aquell que ens vincula al 
món que vivim, que ens 
ajudar a formar-ne part, a 
fer la nostra contribució 
constructiva per créixer 
com a persones.  
 

Al PTT treballem amb 
l'ànim de generar persones 

joves proactives que 
aporten un coneixement 

útil que deixa petjada a la 
la seva comunitat. 

 
Amb la il·lusió de fer de les 
persones joves un actiu de 
la seva comunitat 
treballem des de la 
metodologia de 
l'Aprenentatge Servei, amb 
la clara intenció que 
l'alumnat senti que la seva 
participació social 
construeix, que és 
important i exitosa.  
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Coneixem l'èxit 
de l'Aprenentatge Servei: 

L'Aprenentatge Servei preveu orientar totes les activitats, tant les 
d'aula com les de taller, a cobrir una necessitat de la comunitat; 
així les tasques prenen sentit en ser útils i compartides. Cada curs 
es fan llums de Nadal pel poble i les decoracions del Sax Sala.  
Anualment, dissenyem una campanya de donació de sang en 
col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits i també fem un projecte 
de caire més científic amb l'Institut de Salut Global; a banda de 
valorar les iniciatives de l'alumnat per generar propostes. 
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PTT SANT CELONI 
Correu electrònic: a8960027@xtec.cat  
Instagram: @pttsantceloni 
 
 

Aprenem tot fent i tot allò que fem té sentit! 

El PTT et gira la vida! 
Si necessiteu un canvi,  

teniu ganes d'aprendre coses noves, 
disposició per sumar  

i voleu aportar el vostre talent,  
aquí està el vostre lloc. Us esperem! 


