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IInnttrroodduucccciióó  

LLeess  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ssiinngguullaarrss  ddee  llaa  ppeettiittaa  eessccoollaa  ddee  ppoobbllee  hhaa  mmoottiivvaatt  

eell  pprroojjeeccttee  eedduuccaattiiuu  ddee  llaa  nnoossttrraa  eessccoollaa..  IInntteerrnnaattiioonnaall  RRuurraall  SScchhooooll  eess  

pprreesseennttaa  ccoomm  uunnaa  eessccoollaa  ppeettiittaa,,  úúnniiccaa  ii  ffaammiilliiaarr  oonn  pprriioorriittzzeemm  qquuee  

ll’’eessccoollaa  ssiigguuii  ccoomm  eessttaarr  aa  ccaassaa,,  aapprreenneenntt  uunnss  ddeellss  aallttrreess,,  iinntteerraaccttuuaanntt  

ggrraannss  ii  ppeettiittss..  ÉÉss  uunn  eennttoorrnn  oonn  ll’’eessccoollaa  hhaa  ddee  sseerr  mmééss  fflleexxiibbllee,,  

ffoommeennttaanntt  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittaatt,,  ll’’aauuttoonnoommiiaa,,  llaa  iinniicciiaattiivvaa  ii  llaa  

ccoommppeettèènncciiaa  dd’’aapprreennddrree  aa  aapprreennddrree  ddeellss  aalluummnneess..    LLeess  

ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  pprròòppiieess  ddee  llaa  vviiddaa  rruurraall  ssóónn  uunnaa  ffoonntt  ccoonnssttaanntt  ddee  

rreeccuurrssooss  iiddeeaall  ppeerr  oobbrriirr  lleess  ppoorrtteess  ddee  ll’’eessccoollaa  aa  ll’’eennttoorrnn  ddeell  ppoobbllee  ii  aa  

ll’’eennttoorrnn  nnaattuurraall  pprrooppeerr..    LLeess  ccllaasssseess  ssóónn  ttaammbbéé  aa  ll’’aaiirree  lllliiuurree,,  aall  ccaammpp,,  

aa  llaa  ppllaaççaa  ii  aallss  ccoommeerrççooss  ddeell  ppoobbllee..    

  

PPrrooggrraammeess  

LL’’eessccoollaa  IInntteerrnnaattiioonnaall  RRuurraall  SScchhooooll  pprrooppoorrcciioonnaa    ddiiffeerreennttss  pprrooggrraammeess  

eedduuccaattiiuuss::    

--EEssccoollaa  dd’’iinnffaannttiill,,  pprriimmààrriiaa    ii  sseeccuunnddààrriiaa  ppeerr  nneennss  ii  nneenneess  ddee  33  

aa  1166  aannyyss..  EEll  ccuurrss  eessccoollaarr  ccoommeennççaa  eell  11  ddee  sseetteemmbbrree  22001188  ii  ss’’aaccaabbaa  eell  

2211  ddee  JJuunnyy  22001199,,  aammbb  lleess  vvaaccaanncceess  ddee  NNaaddaall,,  sseettmmaannaa  bbllaannccaa  aall  FFeebbrreerr  

ii  SSeettmmaannaa  SSaannttaa..  LL’’hhoorraarrii  dd’’aappeerrttuurraa  ééss  ddee  ddiilllluunnss  aa  ddiivveennddrreess  ddee  99::0000  

aa  44::3300  

--EExxttrraaeessccoollaarrss  aannggllèèss::  dduurraanntt  eell  ccuurrss  eessccoollaarrss,,  ddee  ddiilllluunnss  aa  

ddiivveennddrreess  ddee  1177::0000  aa  1188::0000  

--EEssccoollaa  dduurraanntt  lleess  vvaaccaanncceess::  DDuurraanntt  lleess  vvaaccaanncceess  dd’’EEssttiiuu,,  ddeell  

ddiilllluunnss  2255  ddee  JJuunnyy  aall    ddiivveennddrreess  2200  ddee  JJuulliiooll  ddee    ddiilllluunnss  aa  ddiivveennddrreess  

ddee  99::0000  aa  1166::3300  
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OObbjjeeccttiiuuss  ggeenneerraallss  ddeell  pprroojjeeccttee::  

--FFoommeennttaarr  uunnaa  eedduuccaacciióó  vviivvaa,,  ppeerrssoonnaalliittzzaaddaa  ii  ccoonntteexxttuuaalliittzzaaddaa  

--IImmmmeerrssiióó  lliinnggüüííssttiiccaa  eenn  llaa  lllleenngguuaa  aanngglleessaa  aammbb  pprrooffeessssoorrss  nnaattiiuuss  

--TTrreebbaallllaarr  eell  ccuurrrrííccuulluumm  eessccoollaarr  aammbb  ccoonneeiixxeemmeennttss  pprrààccttiiccss  ii  

vviivveenncciiaallss  ddee  ll’’eennttoorrnn  rruurraall  ddeell  ppoobbllee  

--TTrreebbaallllaarr  ddee  mmaanneerraa  ttrraannssvveerrssaall  lleess  ddiiffeerreennttss  mmaattèèrriieess  aa  ttrraavvééss  ddee  

ttòòppiiccss  ii  pprroojjeecctteess  ppeerr  ttaall  qquuee  ll’’aapprreenneennttaattggee  ssiigguuii  ssiiggnniiffiiccaattiiuu  

--FFoommeennttaarr  ll’’aarrtt,,  eenn  eessppeecciiaall  llaa  mmúússiiccaa  ii  eell  tteeaattrree  

--PPrroommoouurree  ll’’eessppoorrtt  ccoomm  aaccttiivviittaatt  iimmpprreesscciinnddiibbllee  ppeell  

ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ccoommpplleerrtt  ddeellss  nneennss  ii  nneenneess  

  

EEssccoollaa  dd’’iinnffaannttiill  ppeerr  aa  nneennss  ii  nneenneess  ddee  33  aa  66  aannyyss  

OObbjjeeccttiiuuss  eessppeeccííffiiccss  ::  

--UUttiilliittzzaarr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióó  ssoocciiaall  aa  ttrraavvééss  ddeell  jjoocc  ppeerr  ffoommeennttaarr  uunn  

aapprreenneennttaattggee  ssiiggnniiffiiccaattiiuu  ii  ccoonntteexxttuuaalliittzzaatt  qquuee  pprroommoogguuii  eell  

ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  iinntteeggrraall  ddeellss  nneennss  ii  nneenneess..  

--DDeesseennvvoolluuppaarr  hhaabbiilliittaattss  ddee  pprree--aallffaabbeettiittzzaacciióó  ii  uunnaa  ccoonnsscciièènncciiaa  ccllaarraa  

ddee  llaa  ffoonnèèttiiccaa  aammbb  ll''oobbjjeeccttiiuu  ddee  ccoonnssttrruuiirr  uunnaa  bbaassee  ssòòlliiddaa  ppeerr  aa  

ll''eennsseennyyaammeenntt  ddee  llaa  lleeccttuurraa  ii  ll''eessccrriippttuurraa  ddeess  ddeell  ccoommeennççaammeenntt  ddee  lleess  

ccllaasssseess  ddee  pprreeeessccoollaarr..  

--DDeesseennvvoolluuppaarr  hhaabbiilliittaattss  ddee  lleeccttuurraa  ddeellss  nneennss,,  aammbb  uunn  eennffooccaammeenntt  eenn  

ll''úúss  ddee  llaa  ffoonnèèttiiccaa  ppeerr  lllleeggiirr  nnoovveess  ppaarraauulleess..  

--EEllss  aalluummnneess  hhaann  ddee  ppooddeerr  eexxpprreessssaarr--ssee  ddee  ffoorrmmaa  ccrreeaattiivvaa  oorraallmmeenntt  

eenn  llaa  lllleenngguuaa  aanngglleessaa..  

--DDeesseennvvoolluuppaarr  llaa  ccaappaacciittaatt  ddee  ccoommppaarrttiirr  aammbb  sseegguurreettaatt  lleess  sseevveess  iiddeeeess  

ii  ooppiinniioonnss..  

--LLlleeggiirr  ii  eessccrriiuurree  aammbb  uunn  mmíínniimm  dd’’aassssiissttèènncciiaa  ddeell  aadduulltt  
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--FFoommeennttaarr  llaa  sseegguurreettaatt  ii  ll’’aauuttooeessttiimmaa  ddeellss  aalluummnneess  aammbb  uunnaa  iimmaattggee  

ppoossiittiivvaa  ddee  ssii  mmaatteeiixxooss  ii  ccaappaacciittaanntt--llooss  ppeerr  aassssuummiirr  eellss  rreepptteess  aammbb  

eennttuussiiaassmmee  ii  aalleeggrriiaa  

--PPrrooppoorrcciioonnaarr  aallss  eessttuuddiiaannttss  uunn  eennttoorrnn  ssoocciiaall  eenn  qquuèè  ppuugguuiinn  

eexxppeerriimmeennttaarr  ii  ddeesseennvvoolluuppaarr  lleess  sseevveess  hhaabbiilliittaattss  ppeerr  rreessoollddrree  

pprroobblleemmeess,,  tteenniirr  iinniicciiaattiivvaa  pprròòppiiaa  ii  aauuttoonnoommiiaa..  

  

  

DDuurraanntt  ll’’eedduuccaacciióó  iinnffaannttiill  eellss  nneennss  ggaauuddeeiixxeenn  ddee  ll’’aapprreenneennttaattggee  aa  

ttrraavvééss  dd''uunnaa  ààmmpplliiaa  vvaarriieettaatt  ddee  tteemmeess,,  pprroojjeecctteess  ii  ttòòppiiccss  ddeell  pprrooppii  

eennttoorrnn  nnaattuurraall,,  ssoocciiaall  ii  ccuullttuurraall..  CCoommeennççaanntt  aammbb  tteemmeess  ccoonneegguuttss  ii  

pprrooppeerrss  aa  eellllss  ccoomm  ll''eennttoorrnn  ddee  ll''aauullaa,,  llaa  sseevvaa  ffaammíílliiaa,,  llaa  llllaarr,,  eell  ccooss  

hhuummàà,,  eellss  cciinncc  sseennttiittss,,  uunnaa  mmiirraaddaa  aallss  aanniimmaallss  ddee  llaa  ggrraannjjaa,,  aallss  aarrbbrreess  

ffrruuiitteerrss  ii  tteemmeess  mmééss  eessppeeccííffiiccss  ccoomm  ll’’eessppaaii,,  eell  mmóónn  mmiiccrroossccòòppiicc,,  dd''oonn  

pprroovveenneenn  eellss  aalliimmeennttss,,  eellss  pprriimmeerrss  hhoommeess,,  uunnaa  mmiirraaddaa  aallss  ddiiffeerreennttss  

ppaaïïssooss  ddee  ll’’eennttoorrnn,,  llaa  mmeeddiicciinnaa,,  eellss  eessppoorrttss,,  eell  ttrraannssppoorrtt  ii  eellss  ooffiicciiss  qquuee  

ggrrààcciieess  aa  ll’’eennttoorrnn  pprròòxxiimm  aammbb  eell  ppoobbllee  ii  eellss  mmuusseeuuss  ddee  llaa  cciiuuttaatt  

pprrooppoorrcciioonneenn  uunnss  aapprreenneennttaattggeess  vviivveenncciiaallss  aammbb  uunnaa  bbaassee  ssòòlliiddaa  ddeellss  

ccoonncceepptteess  ccuurrrriiccuullaarrss..  

EEllss  nneennss  aapprreenneenn  aa  ttrraavvééss  ddee  ll''aarrtt,,  llaa  mmúússiiccaa,,  eell  tteeaattrree,,  llaa  nnaarrrraacciióó  

dd''hhiissttòòrriieess,,  eell  bbrriiccoollaattggee,,  llaa  ccuuiinnaa,,  ll’’eessppoorrtt  ii  lleess  eexxccuurrssiioonnss..  AAqquueesstteess  

ssóónn  aaccttiivviittaattss  iinntteerraaccttiivveess  qquuee  pprroommoouueenn  uunn  aapprreenneennttaattggee  vviiuu,,  

ccoonntteexxttuuaalliittzzaatt  ii  ppllee  ddee  ssiiggnniiffiiccaatt..  
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TToott  ii  eexxppeerriimmeennttaarr  uunnaa  ààmmpplliiaa  vvaarriieettaatt  dd''aaccttiivviittaattss  aattrraaccttiivveess  aammbb  eellss  

sseeuuss  ccoommppaannyyss  ddee  ccllaassssee,,  vvoolleemm  ttaammbbéé  eessttaabblliirr  lleess  bbaasseess  ppeerr  aall  sseeuu  

ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ccoonnttiinnuu,,  ttrreebbaallllaanntt  ll’’aaddqquuiissiicciióó  ddee  ccoonneeiixxeemmeenntt  ii  

ttaammbbéé  lleess  hhaabbiilliittaattss  ssoocciiaallss,,  lleess  ddeessttrreesseess  ii  lleess  ccoommppeettèènncciieess..  

LL’’aaggrruuppaammeenntt  fflleexxiibbllee  ddee  ll’’aalluummnnaatt  ffoommeennttaa  lleess  rreellaacciioonnss  ssoocciiaallss,,  llaa  

ccoonnvviivvèènncciiaa  aammbb  eellss  

ccoommppaannyyss  ddee  ddiiffeerreenntt  

eeddaatt,,  sseexxee,,  rraaççaa  ii  

rreelliiggiióó,,  eess  ffoommeennttaa  

ll’’aajjuuddaa  mmúúttuuaa,,  eell  

ttrreebbaallll  ccooooppeerraattiiuu  ii  llaa  

ssoolliiddaarriittaatt..  

  

  

  

EEdduuccaacciióó  PPrriimmààrriiaa  ii  SSeeccuunnddààrriiaa  ppeerr  aa  nneennss  ii  nneenneess  ddee  66  aa  1166  

aannyyss  

OObbjjeeccttiiuuss  ggeenneerraallss::  

--PPrroommoouurree  eell  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  eessppiirriittuuaall,,  mmoorraall,,  ccuullttuurraall,,  mmeennttaall  ii  

ffííssiicc  ddeellss  aalluummnneess    

--PPrreeppaarraarr  eellss  aalluummnneess  ppeerr  aa  lleess  ooppoorrttuunniittaattss,,  rreessppoonnssaabbiilliittaattss  ii  

eexxppeerriièènncciieess  ddee  llaa  vviiddaa  aadduullttaa..  
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OObbjjeeccttiiuuss  eessppeeccííffiiccss  

ÀÀrreeaa  lliinnggüüííssttiiccaa::    

--LLlleeggiirr  aammbb  ffaacciilliittaatt  ii  fflluuïïddeessaa  

--DDeesseennvvoolluuppaarr  ll’’hhààbbiitt  ddee  lllleeggiirr  ssoovviinntt  ttaanntt  ppeerr  ppllaaeerr  ccoomm  ppeerr  aacccceeddiirr  

aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  

--AAddqquuiirriirr  uunn  vvooccaabbuullaarrii  aammppllii  ii  ccoommpprreennssiióó  ggrraammaattiiccaall  

--AApprreecciiaarr  ll’’hheerrèènncciiaa  lliitteerrààrriiaa  vvaarriiaaddaa  ii  rriiccaa  eenn  llaa  lllleenngguuaa  aanngglleessaa  

--EEssccrriiuurree  ddee  mmaanneerraa  ccllaarraa,,  ccoorrrreeccttaa  ii  ccoohheerreenntt,,  aaddaappttaanntt  eell  sseeuu  

lllleenngguuaattggee  ii  eessttiill  ppeerr  aa  ddiiffeerreennttss  ccoonntteexxttss,,  pprrooppòòssiittss  ii  aauuddiièènncciieess  

--ÚÚss  ddee  llaa  ddiissccuussssiióó  ppeerr  ttaall  dd’’aapprreennddrree  qquuee  hhaa  ddee  sseerr  ccaappaaçç  

dd’’eexxpprreessssaarr,,  eellaabboorraarr  ii  eexxpplliiccaarr  ccllaarraammeenntt  lleess  sseevveess  iiddeeeess  ii  eellss  sseeuuss  

rraaoonnaammeennttss  

--SSeerr  ccoommppeetteennttss  eenn  ll’’aarrtt  ddee  ppaarrllaarr  ii  eessccoollttaarr,,  ffeerr  pprreesseennttaacciioonnss  

ffoorrmmaallss  ii  ppaarrttiicciippaarr  eenn  ddeebbaattss..  

  

  

ÀÀrreeaa  ddee  mmaatteemmààttiiqquueess  

--AAddqquuiirriirr  fflluuïïddeessaa  eennss  eellss  ffoonnaammeennttss  mmaatteemmààttiiccss,,  mmiittjjaannççaanntt  llaa  

pprrààccttiiccaa  aammbb  pprroobblleemmeess  ccaaddaa  vveeggaaddaa  mmééss  ccoommpplleexxeess  ddee  mmaanneerraa  qquuee  

eellss  aalluummnneess  ddeesseennvvoolluuppiinn  llaa  ccoommpprreennssiióó  ccoonncceeppttuuaall  ii  llaa  ccaappaacciittaatt  ddee  

rreeccoorrddaarr  ii  aapplliiccaarr  eell  ccoonneeiixxeemmeenntt  aammbb  pprreecciissiióó  ii  rraaoonnaammeenntt  

mmaatteemmààttiicc  
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--RReessoollddrree  pprroobblleemmeess  rruuttiinnaarriiss  ii  nnoo  rruuttiinnaarriiss  aammbb  ll’’aauuggmmeenntt  ddee  llaa  

ssooffiissttiiccaacciióó,,  ddeessccoommppoonneenntt  eellss  pprroobblleemmeess  eenn  ppaassssooss  sseennzziillllss  ii  

mmoossttrraanntt  ppeerrsseevveerraannççaa  eenn  llaa  rreecceerrccaa  ddee  llaa  ssoolluucciióó  

  

ÀÀrreeaa  ddee  CCiièènncciieess  

--DDeesseennvvoolluuppaarr  eell  ccoonneeiixxeemmeenntt  cciieennttííffiicc  ii  llaa  ccoommpprreennssiióó  ccoonncceeppttuuaall  aa  

ttrraavvééss  ddee  lleess  ddiisscciipplliinneess  eessppeeccííffiiqquueess  ddee  llaa  bbiioollooggiiaa,,  qquuíímmiiccaa  ii  ffííssiiccaa,,  

aapprrooffiittaanntt  ll’’eennttoorrnn  rruurraall  ddeell  ppoobbllee  

--DDeesseennvvoolluuppaarr  llaa  ccoommpprreennssiióó  ddee  llaa  nnaattuurraalleessaa,,  eellss  pprroocceessssooss  ii  

mmèèttooddeess  ddee  llaa  cciièènncciiaa  aa  ttrraavvééss  ddee  ddiiffeerreennttss  ttiippuuss  dd’’iinnvveessttiiggaacciioonnss  

cciieennttííffiiqquueess  qquuee  eellss  aajjuuddeenn  aa  rreessppoonnddrree  aa  lleess  pprreegguunntteess  cciieennttííffiiqquueess  

ssoobbrree  eell  mmóónn  qquuee  eellss  eennvvoollttaa  

--EEssttaarr  eeqquuiippaattss  aammbb  eellss  ccoonneeiixxeemmeennttss  cciieennttííffiiccss  nneecceessssaarriiss  ppeerr  

ccoommpprreennddrree  eellss  uussooss  ii  lleess  iimmpplliiccaacciioonnss  ddee  llaa  cciièènncciiaa,,  aavvuuii  ii  ppeerr  aall  

ffuuttuurr  

  

MMaattèèrriieess  bbààssiiqquueess  

AA  mmééss  aa  mmééss  ddee  lleess  mmaattèèrriieess  ttrroonnccaallss  aa  pprriimmààrriiaa  eess  ttrreebbaallllaa  aallttrreess  

aassssiiggnnaattuurreess::  

--AArrtt  ii  ddiisssseennyy  

--IInnffoorrmmààttiiccaa  

--DDiisssseennyy  ii  tteeccnnoollooggiiaa  

--LLlleenngguuaa  eessttrraannggeerraa::  CCaattaallàà,,  CCaasstteellllàà  ii  FFrraannccèèss  ((ll’’AAnnggllèèss  ééss  llaa  

pprriimmeerraa  lllleenngguuaa))  

--GGeeooggrraaffiiaa  

--HHiissttòòrriiaa  

--MMúússiiccaa,,  pprrààccttiiccaa  ddee  ll’’iinnssttrruummeenntt::  eell  ppiiaannoo  ii  uunn  aallttrree  iinnssttrruummeenntt  aa  

eessccoolllliirr  

--EEdduuccaacciióó  ffííssiiccaa  



1100  

  

  

  

  

AAccttiivviittaattss  EExxttrraaeessccoollaarrss  ii  CCaassaallss  

OObbjjeeccttiiuuss  eessppeeccííffiiccss::  

--AAssssiimmiillaarr  llaa  lllleenngguuaa  aanngglleessaa  ppeerr  iimmmmeerrssiióó    ttrreebbaallllaanntt  eell  ssppeeaakkiinngg  ii  eell  

lliisstteenniinngg    aammbb  aaccttiivviittaattss  iinntteerraaccttiivveess  ii  ccoonntteexxttuuaalliittzzaaddeess  

--AApprreennddrree  llaa  lllleenngguuaa  aanngglleessaa  aammbb  aaccttiivviittaattss  mmééss  aaccaaddèèmmiiqquueess  ddiinnss    

ll’’aauullaa  ppeerr  rreeffoorrççaarr  eell  wwrriittiinngg  ii  eell  rreeaaddiinngg  qquuee  ttrreebbaalllleenn  aa  ll’’eessccoollaa  

--CCoommpplleemmeennttaarr  eell  ccuurrrrííccuulluumm  ddee  ll’’eessccoollaa  aammbb  ccoonneeiixxeemmeennttss  pprrààccttiiccss  

ii  vviivveenncciiaallss  ddee  ll’’eennttoorrnn  rruurraall  

TTaammbbéé  sseerraann  oobbjjeeccttiiuuss  ddee  ll’’eessccoollaa  dduurraanntt  ll’’eessccoollaa  dd’’eessttiiuu::  

--FFoommeennttaarr  ll’’eessppoorrtt  ii  ll’’eexxeerrcciiccii  ffííssiicc  

--AAddqquuiirriirr  ccoonneeiixxeemmeennttss  mmuussiiccaallss  ii  aapprreennddrree  aa  iinntteerrpprreettaarr  uunn  

iinnssttrruummeenntt  mmuussiiccaall  

--PPrroommoouurree  eell  tteeaattrree,,  ll’’eexxpprreessssiióó  oorraall  ii  ccoorrppoorraall  ccoomm  aaccttiivviittaatt  

iinntteerrddiisscciipplliinnaarr  qquuee  ccoonnjjuuggaa  lliitteerraattuurraa,,  mmúússiiccaa,,  eexxpprreessssiióó  ii  ccrreeaattiivviittaatt  
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MMeettooddoollooggiiaa::  

EEll  pprroojjeeccttee  eedduuccaattiiuu  eess  ffoonnaammeennttaa  aammbb  ggrraannss  ppeeddaaggooggss  ccoomm  CCéélliinnee  

FFrreeiinneett,,  JJoohhnn  DDeewweeyy,,  MMaarriiaa  MMoonntteessssoorrii  ii    DDeeccrroollyy  eellss  pprroommoottoorrss  ddee  

ll’’eessccoollaa  nnoovvaa  qquuee  bbuussccaavveenn  aapprreenneennttaattggeess  aa  ttrraavvééss  ddee  ll’’eexxppeerriièènncciiaa  ii  eell  

ddeessccoobbrriimmeenntt  aapprrooffiittaanntt  ll’’eennttoorrnn  nnaattuurraall  ii  ssoocciiaall  pprrooppeerr  aall  nneenn..  EEss  

ffoommeennttaa  uunnaa  mmeettooddoollooggiiaa  aaccttiivvaa,,  oonn  eell  nneenn  ééss  eell  pprriinncciippaall  pprroottaaggoonniissttaa  

ddee  ll’’aapprreenneennttaattggee..    

SSeegguuiimm  llaa  ppssiiccoollooggiiaa  ccoonnssttrruuccttiivviissttaa  qquuee  ccoonnssiiddeerraa  aall  nneenn  ccoonnssttrruuccttoorr  

ddee  lleess  sseevveess  eessttrruuccttuurreess  mmeennttaallss  ii  ccoonncceeppttuuaallss,,  tteenniinntt  eenn  ccoommppttee  llaa  

zzoonnaa  ddee  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  pprrooppeerr,,  eellss  ccoonneeiixxeemmeennttss  pprreevviiss,,  eellss  

iinntteerreessssooss  ppaarrttiiccuullaarrss  ddee  ccaaddaa  nneenn  ii  ssoobbrreettoott  eellss  aapprreenneennttaattggeess  

ssiiggnniiffiiccaattiiuuss,,  ttrreebbaallllaanntt  eell  aapprreennddrree  aa  ffeerr,,  aapprreennddrree  aa  sseerr,,  aapprreennddrree  aa  

vviiuurree  ii  aa  ccoonnvviiuurree..    
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EEiixxooss  ttrraannssvveerrssaallss  

EEllss  nneennss  aapprreenneenn,,  aa  ttrraavvééss  ddee  lleess  aassssiiggnnaattuurreess  pprriinncciippaallss,,  ddeellss  ttòòppiiccss  ii  

ddeellss  pprroojjeecctteess,,  ccoonnttiinngguuttss  pprrooppiiss  ddeell  ccuurrrrííccuulluumm,,  ppeerròò  ttaammbbéé  aapprreenneenn  

aallttrreess  aassppeecctteess  mmééss  eennllllàà  ddeell  ccuurrrrííccuulluumm  ccoomm  ll’’aapprreenneennttaattggee  dd’’uunn  

iinnssttrruummeenntt  mmuussiiccaall,,  ll’’aaddqquuiissiicciióó  ii  ddoommiinnii  ddee  llaa  lllleenngguuaa  aanngglleessaa  ccoomm  aa  

pprriimmeerraa  lllleenngguuaa,,  aammbb  ll’’eessppoorrtt  ii  eell  tteeaattrree  aaddqquuiirreeiixxeenn  ddoommiinnii  ddee  lleess  

sseevveess  hhaabbiilliittaattss  ffííssiiqquueess,,  mmiilllloorreenn  ll’’eexxpprreessssiióó  oorraall  ii  ccoorrppoorraall,,  aammbb  lleess  

pprrààccttiiqquueess  llaabboorraallss  aapprreenneenn  ccoonnttiinngguuttss  pprrààccttiiccss  ii  rreeaallss  ddee  llaa  vviiddaa,,  lleess  

ssoorrttiiddeess  ppeerriiòòddiiqquueess  aa  ll’’eennttoorrnn  pprrooppeerr,,  mmuusseeuuss  ii  cceennttrreess  dd’’iinntteerrèèss  

ccuullttuurraall  eellss  pprrooppoorrcciioonneenn  eexxppeerriièènncciieess  eedduuccaattiivveess  iinnoobblliiddaabblleess  ii  aammbb  

ll’’aaggrruuppaammeenntt  fflleexxiibbllee  ddee  ll’’aalluummnnaatt  aaddqquuiirreeiixxeenn  vvaalloorrss  ii  hhaabbiilliittaattss  

ssoocciiaallss  aa  ttrraavvééss  ddee  ll’’aajjuuddaa  mmúúttuuaa,,  eell  rreessppeeccttee  ii  llaa  ssoolliiddaarriittaatt  eennttrree  

ccoommppaannyyss..  

  

IInntteell··lliiggèènncciieess  mmúúllttiipplleess  

IInntteerrnnaattiioonnaall  RRuurraall  SScchhooooll  nneeiixx  dd’’uunn  pprroojjeeccttee  eedduuccaattiiuu  aammbb  uunn  eennffoocc  

iinnnnoovvaaddoorr  ddeell  ccuurrrrííccuulluumm  dd’’iinnffaannttiill,,  pprriimmààrriiaa  ii  sseeccuunnddààrriiaa..  EEsstteemm  

ccoonnvveennççuuttss  qquuee  ccaaddaa  nneenn  ii  nneennaa  mmoossttrraa  uunneess  ccaappaacciittaattss  ii  eessttiillss  

dd’’aapprreenneennttaattggee  ddiiffeerreennttss  oo  eell  qquuee  ss’’aannoommeennaa  aavvuuii  eenn  ddiiaa  eessppeeccttrree  ddee  llaa  

iinntteell··lliiggèènncciiaa  oo  iinntteell··lliiggèènncciieess  mmúúllttiipplleess..  AAqquueesstteess  ccaappaacciittaattss  ii  

iinntteell··lliiggèènncciieess  nnoo  ssóónn  iimmmmuuttaabblleess  ssiinnóó  qquuee  eess  ppooddeenn  rreeffoorrççaarr  ggrrààcciieess  

aa  lleess  ooppoorrttuunniittaattss  ii  eexxppeerriièènncciieess  qquuee  ooffeerreeiixxii  ll’’eedduuccaacciióó  ii  ssoobbrreettoott  eell  

ccoonnttaaccttee  ddiirreeccttee  eenn  uunn  mmeeddii  rriicc  eenn  mmaatteerriiaallss,,  rreeccuurrssooss  ii  aaccttiivviittaattss  

eessttiimmuullaannttss..  EEss  ppeerr  aaiixxòò  qquuee  ll’’eessccoollaa  eess  ssiittuuaa  eenn  uunn  mmeeddii  rruurraall,,  CCaann  

LLlleettrreess  eessttàà  ssiittuuaaddaa  aall  cceennttrree  ddeell  ppoobbllee,,  eellss  nneennss  tteenneenn  llaa  rriiqquueessaa  ddeell  

mmeeddii  nnaattuurraall  ii  llaa  rriiqquueessaa  ddeell  mmeeddii  ssoocciiaall  eenn  lleess  eexxccuurrssiioonnss  sseettmmaannaallss  

aall  bbaarrrrii,,  llaa  bbiibblliiootteeccaa,,  eell  cceennttrree  dd’’eessppoorrttss,,  ll’’aauuddiittoorrii    ii  eellss  ccoommeerrççooss  

pprròòxxiimmss..  ÉÉss  uunnaa  eessccoollaa  qquuee  ffoommeennttaa  eellss  aapprreenneennttaattggeess  iinndduuccttiiuuss  aa  

bbaassee  ddee  ll’’eexxppeerriièènncciiaa  aa  ttrraavvééss  ddeellss  ttaalllleerrss,,  lleess  pprrààccttiiqquueess  llaabboorraallss  ii  ll’’úúss  

ddee  llaa  tteeccnnoollooggiiaa  ppeerr  ppeerrssoonnaalliittzzaarr  ii  iinnddiivviidduuaalliittzzaarr  ll’’aapprreenneennttaattggee..  

AAqquueesstt  eennffoocc  ééss  iiddeeaall  ppeerr  aall  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ccoommpplleerrtt  ii  iinntteeggrraall  ddeellss  

nneennss  ii  nneenneess  ffoommeennttaanntt  aall  mmààxxiimm  eellss  sseeuuss  ttaalleennttss,,  ccrreeaattiivviittaatt,,  

iimmaaggiinnaacciióó,,  aauuttoonnoommiiaa,,  iinniicciiaattiivvaa  ii  ccaappaacciittaatt  ddee  rreessoolluucciióó  ddee  

pprroobblleemmeess..  
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PPrreeuuss  

EEssccoollaa  ddee  pprriimmààrriiaa::  557755  €€  aall  mmeess  aammbb  1100  mmeennssuuaalliittaattss;;  

EEssccoollaa  ddee  sseeccuunnddààrriiaa::  663355€€  aall  mmeess  aammbb  1100  mmeennssuuaalliittaattss;;  

MMeennjjaaddoorr::  113355€€  aall  mmeess;;    MMaattrrííccuullaa::  778800€€  uunn  ccoopp  aa  ll’’aannyy  

EEll  pprreeuu  iinncclloouu  ttootteess  lleess  aaccttiivviittaattss,,  ccllaasssseess  dd’’iinnssttrruummeenntt  mmuussiiccaall,,  

ppiisscciinnaa,,  tteeaattrree,,  mmaatteerriiaall  eessccoollaarr,,  lllliibbrreess  ddee  tteexxtt  ii  aasssseegguurraannççaa  eessccoollaarr..  

EEllss  eexxààmmeennss  ddee  CCaammbbrriiddggee  eess  ppaagguueenn  aa  ppaarrtt..    

EExxttrraaeessccoollaarrss::  DDiilllluunnss,,  DDiimmaarrttss,,  ddiimmeeccrreess  ,,  ddiijjoouuss    ii  ddiivveennddrreess    

11  ddiiaa  aa  llaa  sseettmmaannaa5500€€  aall  mmeess..    

22  ddiieess  aa  llaa  sseettmmaannaa  8800€€  aall  mmeess  

MMaattrrííccuullaa  eexxttrraaeessccoollaarrss  5500€€  aa  ll’’aannyy        

CCaassaall  EEssttiiuu  ddeell  2255  ddee  JJuunnyy  aall  2200  ddee  jjuulliiooll  pprreeuu  ttoottaall  448800€€  

PPrreeuu  ppeerr  sseettmmaannaa::  116600€€  ((iinncclloouu  ddiinnaarr))  

1100%%  ddeessccoommppttee  ggeerrmmaannss  ((ss’’aapplliiccaa  aa  ppaarrttiirr  ddeell  sseeggoonn  ggeerrmmàà))  



1144  

  

  

  

  

  

EEqquuiipp  ddoocceenntt::  

PPeerr  ttaall  ddee  ggaarraannttiirr  llaa  iimmmmeerrssiióó  lliinnggüüííssttiiccaa  eenn  aannggllèèss  ttoottss  eellss  pprrooffeessssoorrss  

ii  pprrooffeessssoorreess  ssóónn  nnaattiiuuss..  EEllss  ggrruuppss  ssóónn  mmoolltt  rreedduuïïttss  ii  hhii  hhaa  uunnaa  

pprrooppoorrcciióó  ddee  11  pprrooffeessssoorr  ppeerr  ccaaddaa  55  aalluummnneess  aammbb  uunn  mmààxxiimm  ddee  1100  

aalluummnneess  ppeerr  ggrruupp..  
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CCoonncclluussiioonnss  

EEll  pprroojjeeccttee  pprreesseennttaatt  ééss  uunnaa  gguuiiaa  oorriieennttaattiivvaa..  SS’’hhaa  dd’’eenntteennddrree  ccoomm  uunn  

pprroojjeeccttee  fflleexxiibbllee,,  oobbeerrtt  aall  ccaannvvii  ii  aa  lleess  nneecceessssiittaattss  qquuee  ppuugguuiinn  aannaarr  

ssoorrggiinntt  ddeellss  pprrooppiiss  iinntteerreessssooss  ddeellss  nneennss  ii  ddee  ll’’eevvoolluucciióó  ddee  llaa  pprròòppiiaa  

eessccoollaa..  LLaa  iiddeeaa  cceennttrraall  ééss  qquuee  eellss  nneennss  aaddqquuiirreeiixxiinn  llaa  lllleenngguuaa  aanngglleessaa  

aa  nniivveellll  nnaattiiuu  pprroommoovveenntt  uunnaa  eedduuccaacciióó  ccoommpplleerrttaa  ii  iinntteeggrraall  ddeell  nneenn,,  

ffoommeennttaanntt  ll’’eennttoorrnn  ssoocciiaall  ii  nnaattuurraall  pprròòxxiimm,,  llaa  vviiddaa  rruurraall,,  llaa  mmúússiiccaa,,  eellss  

eessppoorrttss,,  llaa  tteeccnnoollooggiiaa  ii  eell  tteeaattrree  ppeerrqquuèè  eell  nneenn  ssiigguuii  ccaappaaçç  ddee  ddeessccoobbrriirr  

eellss  sseeuuss  ttaalleennttss,,  eess  ddeesseennvvoolluuppii  iinntteeggrraallmmeenntt,,  aapprreenngguuii  aa  ffeerr,,  aa  vviiuurree  ii  

aa  ccoonnvviiuurree..  

EEll  pprroojjeeccttee  ddee  lleess  eexxttrraaeessccoollaarrss  ééss  uunn  ccoommpplleemmeenntt  iiddeeaall  ppeerr  aapprreennddrree  

llaa  lllleenngguuaa  aanngglleessaa  aa  nniivveellll  nnaattiiuu  aammbb  ggrruuppss  rreedduuïïttss,,  pprrooffeessssoorrss  

qquuaalliiffiiccaattss  ii  eell  pprreessttiiggii  ddee  lleess  aaccrreeddiittaacciioonnss  ddee  CCaammbbrriiddggee  

IInntteerrnnaattiioonnaall  SScchhooooll..  AAddqquuiirriirr  fflluuïïddeessaa  eenn  llaa  lllleenngguuaa  aanngglleessaa  ééss  

eesssseenncciiaall  ppeerr  llaa  ffoorrmmaacciióó  ii  eell  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ccoommpplleerrtt  ddeell  nneenn  

  

    

wwwwww..iinntteerrnnaattiioonnaallrruurraallsscchhooooll..ccoomm  


