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Qui som?
Fundada a l’any 1.976, l’escola
Taiga és una escola concertada
amb oferta educativa per a infants
i joves amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns de conducta de
3 a 21 anys. Des de l’inici el nostre objectiu ha estat atendre als
alumnes durant la seva escolaritat, proporcionant-los eines i recursos per millorar la seva autonomia i els seus aprenentatges,
partint de les seves capacitats.
L’escola TAIGA fomenta l’educació
integral dels seus alumnes per
aconseguir l’equilibri i desenvolupament personal i l’adaptació
social.
La nostra missió és educar conjuntament amb les famílies, atenent les necessitats individuals
del nostre alumnat, oferint-los
els nivells de suport i adequació
que necessiten en cada moment
de la seva escolarització i potenciant el desenvolupament de les
seves capacitats en el camí cap a
la seva realització personal.
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Des de l’escola volem potenciar
la capacitat d’adaptació i acceptació social per ser capaços d’anar
creixent i desenvolupant recursos
per fer front a les diferents situacions de la vida amb el màxim
grau de competències i d’autonomia possible.
La titularitat del centre d’Educació Especial TAIGA és Icària Iniciatives Socials SAL., que
té com a objectiu constitucional: “L’educació i atenció de
les persones amb discapacitat
intel·lectual des de la infància fins
a la vellesa amb l’objectiu d’aconseguir el major grau d’integració
social i laboral”.

Fundació Privada
Icària Iniciatives
Socials

INOUT Hostel
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La metodologia
L’escola TAIGA d’educació especial
es caracteritza per:
El treball sistemàtic dels hàbits
d’autonomia de treball, personals i socials, que condueix a
una situació de classe previsible per l’alumne i agradable.
El treball amb activitats que siguin funcionals i significatives
per l’alumne per augmentar
l’interès i la motivació per cada
aprenentatge.
El treball educatiu integral de
forma que desenvolupem el
seu creixement personal, d’interacció social i cognoscitiu així
com la construcció de valors i
normes
El treball amb sessions tipus
de classe estructurades amb
grups reduïts que van des dels
3 als 8 alumnes.
El treball proporcionant els
suports necessaris: sistemes
alternatius de comunicació,
noves tecnologies, material
adaptat, grups reduïts..., que
requereix cada alumne pel seu
desenvolupament global.
Cadascú dels alumnes té un pla
individual educatiu on es recullen
els objectius de treball de cada
curs escolar, tenint en compte les
condicions personals i el context
que l’envolta.
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La preparació
per la vida
adulta
Estem convençuts que l’escola
ha de mirar amb realisme el futur dels alumnes és per això que
disposem d’una oferta pròpia de
centres per la vida adulta, tant
pel que fa al món laboral a través
d’INOUT Hostel i d’Icària Gràfiques com del Centre Ocupacional, Bogatell.
Treballem a partir dels 16 anys
amb activitats prelaborals on els
grups d’aprenentatge són compensats. Aquestes activitats es
treballen durant el segon cicle de
manera sistemàtica a l’aula i amb
pràctiques als centres de treball
Icària Gràfiques i INOUT Hostel.
Les activitats prelaborals són unitats de treball significatives amb
temps limitat d’execució i buscant la màxima professionalitat.
De forma significativa, la majoria
dels nostres alumnes dels programes prelaborals tenen la seva
oportunitat laboral en els nostres
Centres de Treball.
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L’adaptació a la
vida d’aquest
moment
Els hàbits ens permeten treballar
amb diferents nivells de dificultats.
Cada classe està formada per un
grup d’entre 6 i 8 alumnes.
L’educació no és tan sols preparar per la vida adulta, sinó per a
la vida de cada moment, d’aquest
moment.
La nostra funció és ensenyar les
competències que siguin necessàries per a una vida el màxim
d’autònoma possible des d’un
punt de vista de les habilitats
adaptatives: les habilitats socials,
comunicació, cura personal, vida
a la llar, utilització de la comunitat, autodirecció, salut i seguretat, habilitats acadèmiques funcionals, oci i temps lliure i treball.
Sempre tenim com a referència
en relació a l’edat cronològica i el
lloc on viu.
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Especialistes
Logopèdia
El servei de logopèdia de l’escola
tracta els alumnes que presenten dificultats en el camp de la
comunicació i el llenguatge, amb
l’objectiu de desenvolupar les seves competències comunicatives
i també els alumnes amb dificultat de deglució i masticació. Depenent del trastorn a tractar les
sessions podran ser en el grup de
classe, en grups de dos o bé en
sessions individuals entenent que
hi ha alumnat amb característiques i problemàtiques similars
que poden funcionar millor treballant amb un altre.
La durada i la freqüència es fa en
funció de les necessitats i característiques d cada alumne.
Fisioteràpia
La intervenció fisioterapèutica a
l’escola té per objectiu la millora
dels trastorns motrius, del control postural, la coordinació i funcionalitat de les diferents parts
del cos.
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Els
aprenentatges
Competències bàsiques
A Taiga treballem pel desenvolupament emocional i afectiu, físic i
motor, social i cognitiu en col·laboració amb les seves famílies proporcionant-los un clima i entorn
de confiança on se sentin acollits i
amb expectatives d’aprenentatge.
Acadèmics
Prioritzem els hàbits personals
bàsics i d’estar a classe, el desenvolupament motriu i el llenguatge comunicatiu i els requisits de
l’aprenentatge instrumental.
A partir d’aquests, els alumnes
poden prosseguir en l’adquisició
de competències en els diferents
àmbits: lingüístics, matemàtics,
del medi, artístics, d’educació física i en valors, i potser, assolir el
graduat escolar.
Oci i temps lliure
Sortida a la comunitat oci i temps
lliure i l’esport són un elevat indicador de la nostra adaptació a la
societat sigui en grup o personalment i és una font divertida de coneixement.
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Activitats
funcionals
Que les activitats siguin funcionals és un tret fonamental de la
nostra escola perquè dóna sentit
i motivació al binomi ensenyament-aprenentatge.
Una de les activitats funcionals
preferides dels alumnes és ser
responsables del Bar. En aquesta
activitat treballen:
Les matemàtiques: a través del
control d’estocs i el canvi de
monedes.
L‘ús de la comunitat: quan agafen els FGC per anar a comprar
als supermercats més propers.
L’autodirecció: quan decideixen
quina serà l’oferta d’entrepans
o pastes que faran al bar.
Les habilitats socials: quan es
relacionen en els centres comercials.
A l’Escola TAIGA tenim TIC per a
tots els alumnes. Això ens permet
treballar, jugar i interaccionar
amb les noves tecnologies de forma tan usual com si fos amb paper i llapis. A través d´elles fem el
diari de l’escola, per exemple.
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Funcionament
general de
l’escola
L’horari de classes comença a les
nou del matí però tenim un servei
d’acollida mitja hora abans i sortim a les cinc de la tarda.
Dediquem un matí a la pràctica
esportiva en un pavelló i a les activitats d’oci.
Al migdia dinem un menú equilibrat amb aliments de proximitat i
de cuina catalana que elaborem a
la nostra cuina del Restaurant La
Fourchette.
L’AMPA de l’escola organitza activitats extraescolars per a les tardes i també casal d’estiu.
Cada any, en finalitzar la primavera fem unes colònies on ens ho
passem molt divertit.
Aprofitem les festes tradicionals:
La Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, Pasqua per fer
gresca: disfressar-nos, actuar, fer
vídeos i fotos, cuinar i ballar. La
culminació d’aquestes festes és
la de famílies en dissabtes on tots
participem en moltes i divertides
activitats.
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Una escola
de qualitat
per a tothom
és possible

Centre Concertat
Generalitat de Catalunya,
Dep. d’Ensenyament

TAIGA, Educació Especial
Av. Vallvidrera, 71
08017 Barcelona
Tel. 93 280 06 08
mjpujol@escolataiga.com
www.escolataiga.com
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