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1. L’Escola Pia Sarrià-Calassanç
L’Escola Pia Sarrià-Calassanç és una de les
vint escoles de l’Escola Pia de Catalunya.
Fundada el 1894, compta amb més de
cent anys de trajectòria educativa i docent. L’Escola té concertats tots els nivells,
GHVGH3ȴQVDVHJRQGHEDW[LOOHUDWLRIHUHL[WDPE«HQUªJLPSULYDWFLFOHVIRUPDWLXVGHJUDXPLWM¢LVXSHULRUGȇHVSRUWV/D
SHUWLQHQ©DDOȇRUGHUHOLJLµVGHOȇ(VFROD3LD
la dota d’una visió cristiana de la persona,
present en el projecte educatiu. Els trets
característics de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç són: el model d’escola oberta a
tothom, l’educació en valors, l’atenció a
la persona i a la seva orientació, la promoció de la responsabilitat i la presa de
GHFLVLRQV OȇDSUHQHQWDWJH DFWLX OȇDSOLFDFLµ
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GHOHVQRYHVWHFQRORJLHVHQOȇ¢PELWGHOȇHQVHQ\DPHQW L HO SOD GH OOHQJ¾HV HVWUDQJHres, que preveu mesures per fer-ne més
HȴFD© OȇDSUHQHQWDWJH FRP OHV KRUHV GH
conversa amb professorat nadiu, el desGREODPHQWGHJUXSVOHVPDWªULHVLPSDUWLGHVHQDQJOªVODSDUWLFLSDFLµHQSURMHFtes escolars d’abast europeu, les estades
LHOVLQWHUFDQYLVHWF$PEP«VGȇXQVHJOH
de trajectòria educativa, a l’Escola Pia Sarrià-Calassanç volem ser un referent de
qualitat d’ensenyament. La clara vocació
FDSDODIRUPDFLµLQWHJUDOHOJUDXGȇLQWHUnacionalitat, la satisfacció de les famílies
i els resultats acadèmics són els aspectes
que més destaquen de la nostra escola.

educar • estimar • ensenyar
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2. El nostre projecte educatiu
El projecte educatiu de la nostra Escola es concreta en deu objectius:
1. Promoure la UHȵH[Lµ interior com a
element GȇLGHQWLȴFDFLµ de persones
lliures, compromeses i amb capacitat de transcendència.
2. Promoure l’educació personalitzada
com a H[SUHVVLµ que l’atenció a l’alumnat és el centre i OȇHL[ de la nostra tasca
educativa.
3. Promoure la formació integral de
l’alumnat com a recerca del desenvolupament harmònic de totes les capacitats humanes.
4. Promoure el compromís per fer una societat més justa amb un projecte d’escola que promogui la igualtat d’oportunitats.
5. Facilitar l’assimilació dels valors morals
i socials des de la convicció personal i
no des de la imposició.

6. )DFLOLWDUHOFRQHL[HPHQWGHOSDWULPRQL
cultural català per promoure l’estima
al propi país.
7. Transferir el FRQHL[HPHQW i l’estimació
de la cultura pròpia a l’àmbit mundial
per sentir-nos ciutadans del món.
8. Potenciar els valors, els comportaments i les pràctiques democràtiques
en la vida del centre, com a garantia de
conductes tolerants i respectuoses.
9. Promoure un ensenyament de qualitat, realista i que prepari per a la vida,
mitjançant una pedagogia innovadora
i adaptada al canvi, amb metodologies
actives i treball en equip.
10. Contribuir a la formació i la participació en l’ús sostenible dels recursos per
millorar la qualitat de vida de les persones.

Fomentem l’educació en valors
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3. Les nostres institucions col·laboradores
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
L’Associació de Mares i Pares (AMPA) de
l’Escola Pia Sarrià-Calassanç es va constituir el 7 de març de 1954. Tal com es
recull en el document fundacional,
mWRWHVOHVQRVWUHVDVSLUDFLRQVHVSHF¯ȴTXHV
YDQ GLULJLGHV D GRQDU OD PDMRU HȴFLªQFLD
possible a la tasca formativa dels nostres
ȴOOV}'HVGȇDTXHOOGLDWUHEDOOHPSHUDVVRlir aquest objectiu amb molta il·lusió i, per
VHJXLUKRIHQWFRPSWHPDPEOȇDMXGDHOV
VXJJHULPHQWVLODFROyODERUDFLµGHOVSDUHV
i mares de l’Escola.
La Junta de l’AMPA es reuneix mensualPHQW L RUJDQLW]D XQD DVVHPEOHD JHQHUDO
ordinària cada any. Mitjançant quatre co-

missions, abordem els diferents objectius
ȴ[DWV HQ Oȇ$VVHPEOHD GH OHV ΖQVWLWXFLRQV
(GXFDWLYHV &RPXQLFDFLµ ΖPSOLFDFLµ (GXcativa, Cohesió Social i Valors) i procurem
implicar-nos cada dia més en l’educació
dels infants i joves de l’Escola. Efectivament, l’objectiu primer de l’AMPA és treballar conjuntament amb l’Escola perquè
HOSURMHFWHHGXFDWLXGHOFHQWUHHVGHYLQJXL
una realitat compartida i viscuda en el dia
a dia.
/ȇ$03$GHOȇ(VFRODWDPE«RUJDQLW]DSHUL´dicament xerrades i conferències, visites
i sortides culturals, i cursos per als alumnes i les famílies.

La Mutualitat de Previsió Escolar Sant Josep de Calassanç
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La Mutualitat és un servei nascut del nostre interés per mantenir sempre viu el deVLJGHJDUDQWLUODPLOORUHGXFDFLµSHUDOHV
persones. Es tracta d’una iniciativa sense
afany de lucre que s’ocupa de cobrir totes
les despeses d’escolarització de l’alumnat
en cas de pèrdua del pare, la mare o el tuWRUDOHJDOHVFRODULW]DFLµL)XQGDFLµPLWMD
SHQVLµ OOLEUHV VRUWLGHV FXOWXUDOV H[FXUVLRQVLFRQYLYªQFLHVEDWDHTXLSHVSRUWLX
LDOWUHPDWHULDO$03$HVSODLYLDWJHVGȇHVWXGLVHVWDGHVLLQWHUFDQYLVLDFWLYLWDWVH[WUDHVFRODUVȴQVDXQP¢[LPGHFLQFFHQWV
euros per curs. La Mutualitat es fa càrrec
d’aquestes despeses des del moment en
TXªHVSURGXHL[OȇRUIHQHVDȴQVTXHOȇDOXPnat acaba els estudis a l’Escola.

1

/D)XQGDFLµ&XOWXUDO3ULYDGD(VFROD3LD3-RDQ3URȴWµV
/D)XQGDFLµ-RDQ3URȴWµVFUHDGDHO
té per objectiu potenciar la qualitat de
l’ensenyament que els centres escolapis
imparteixen als seus alumnes. Ofereix
a les institucions educatives de l’Escola Pia
de Catalunya els recursos necessaris per a
millorar el material instrumental didàctic,
els espais i equipaments, la formació permanent de professors i monitors i les acWLYLWDWV HVSHF¯ȴTXHV GH FDU¢FWHU HGXFDWLX
per als alumnes i formatiu per als professors. Aspectes que no es podrien realit]DUSHUODLQVXȴFLªQFLDGHOHVVXEYHQFLRQV

rebudes de l’Administració. Anualment,
RUJDQLW]D (VWDGHV 3HGDJ´JLTXHV SHU DOV
alumnes interessats en matèries especíȴTXHVSURPRXOD-RUQDGD3HGDJ´JLFDGH
IRUPDFLµ GHOV GRFHQWV L DWRUJD HOV DMXWV
per a la Jornada Esport i Convivència. Així
mateix, ofereix els Premis a la Creativitat,
per als alumnes, els Premis Josep de Calassanç, per als professionals de l’EPC, i el
3UHPLGȇ$VVDLJ3HGDJ´JLFDPEOD6RFLHWDW
&DWDODQD GH 3HGDJRJLD ȴOLDO GH OȇΖQVWLWXW
d’Estudis Catalans.
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4. L’Escola en xifres

1.943
287

Alumnes de la nostra escola van participar en intercanvis i
estades a l’estranger durant el curs 2016-2017.

615

Alumnes de la nostra escola van ser voluntaris durant el curs
2016-2017. Cada any acadèmic, tots els alumnes des de
ªGHSULP¢ULDȴQVDQGȇ(62SDUWLFLSHQHQOHVFDPSDQ\HV
solidàries a favor de diferents entitats socials.

84
96,35%
8,3
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Alumnes el curs 2016-2017.

Universitaris de 9 institucions universitàries de l’estat espanyol
es van formar a la nostra escola durant el curs 2016-2017.
L’Escola és centre formador d’alumnes en pràctiques.

És el percentatge d’alumnes de la nostra escola que van
aprovar les proves d’aptitud per a l’accés a la universitat (PAU)
el curs 2016-2017.

És el grau de satisfacció que tenen les famílies de la nostra
escola segons l’enquesta realitzada el curs 2016-2017.
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Competències bàsiques de 6è de primària. Curs 201-201
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Competències bàsiques de 4t d’ESO. Curs 2016-2017
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PAU. Curs 2016-2017
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5. Quotes
APORTACIÓ ECONÒMICA DE LES FAMÍLIES. CURS 2017-2018

Quota plana, tots els mesos el mateix import, excepte per activitats opcionals, quota AMPA i quota de La Mutualitat.

Estudis no concertats
Formació professional

Estudis concertats
P3
P4
P5

1r-6è
primària

ESO

Batxillerat

CAFEMN

Escolarització

195,05

250,78

293,85

310,62

17,







1r curs
CFGS
Nutrició
Esportiva

2n curs
CFGS
AAFE

CAS

FUTBOL
BÀSQUET

10 quotes iguals
Matrícula + 9 quotes de setembre a maig

Quotes mensuals de setembre a juny
Aportació voluntària inclosa.

1r curs
CFGS
AAFE i
Fitness &
Wellness

417,61

482,23

295,00

482,23

314,65

345,65

Mitja pensió
Opcionalitat de 4-3-2-1 dies a
preu proporcional.

Quotes anuals
AMPA

Quota per família i curs.

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

79,56

79,56

79,56

79,56

79,56

79,56

79,56

79,56

79,56

79,56

Mutualitat

Assegurança d’orfenesa.
Quota per alumne i curs; de
lliure elecció.

Quotes aprovades pel Consell Escolar, el 4 de juliol de 2017.
Quotes comunicades/aprovades pel Consorci d’Educació de Barcelona. Resolució del 13 de setembre de 2017.
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Les claus
de la
nostra
escola
1. UNA FORMACIÓ
INTEGRAL
2. LA INNOVACIÓ
METODOLÒGICA
3. LA FORMACIÓ EN VALORS
I L’EDUCACIÓ SOCIAL,
EMOCIONAL I INTERIOR
4. EL SEGUIMENT TUTORIAL I
L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
5. L’APRENENTATGE D’IDIOMES
I LA INTERNACIONALITAT
6. L’ENTORN,
LES INSTAL·LACIONS
I ELS SERVEIS
• Acollida
• Transport escolar
• Menjador escolar
• Mediateca
• Assistència sanitària
• Activitats extraescolars
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 8QDIRUPDFLµLQWHJUDO

2

A l’Escola Pia Sarrià-Calassanç treballem
dia a dia per dotar l’alumnat d’una formaFLµ LQWHJUDO EDVDGD HQ OD VXPD GH PROWV
DVSHFWHVHOGRPLQLGHOHVOOHQJ¾HVHVWUDQJHUHVODFXOWXUDGHOȇHVIRU©HOVHJXLPHQW
personal i acadèmic per part dels tutors
LHO'HSDUWDPHQWGȇ2ULHQWDFLµ(VFRODU ORJRSHGHV SVLF´OHJV L SVLFRSHGDJRJV  OD
formació en valors, els bons hàbits de
treball, la relació amb les famílies, la
creativitat, la innovació…
No només es tracta de formar alumnes
TXH REWLQJXLQ ERQHV QRWHV D OHV SURYHV
d’aptitud per a l’accés a la universitat, sinó
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de preparar-los per superar amb èxit els
reptes que els presenti la vida després de
l’escola. Amb aquest objectiu, el nostre
SURJUDPDHGXFDWLXLQFORXGLVFLSOLQHVFRP
la robòtica, la natació, l’educació mediamELHQWDO VRP(VFROD9HUGD OȇDSUHQHQWDWJH
VHUYHLODFXLQDHOEULFRODWJHODSODQ[DLOD
costura, la música (som una escola vinculada al Conservatori del Liceu), l’educació
emocional i la interiorització… Es tracta
de matèries i habilitats que ajuden a fomentar actituds com l’autoconeixement,
ODVHJXUHWDWHQXQPDWHL[HOFRPSURP¯V
l’assertivitat, l’autonomia i la creativitat.

 /DLQQRYDFLµPHWRGRO´JLFD
El març del 2011
l’Escola Pia formula
un repte: canviar el
model
d’ensenyaPHQWDSUHQHQWDWJH
(Q HO PDUF GH OD 9Ζ
$VVHPEOHDGHOHVΖQVWLWXFLRQV(GXFDWLYHV
mestres, pares i alumnes van votar que
volien una Escola que treballés per projecWHVLQWHUGLVFLSOLQDULVLJOREDOLW]DGRUVLHQOD
TXDO HOV KRUDULV L HOV HVSDLV HVGHYLQJXHVVLQ ȵH[LEOHV L HVWLJXHVVLQ DO VHUYHL GHOV
DSUHQHQWDWJHVLQRDOȇLQUHY«V(VWUDFWDYD
GH FDQYLDU OD PDQHUD GȇRUJDQLW]DU OȇHVFRla per poder donar resposta als reptes de
la societat del futur ja que tenim un nou
SDUDGLJPD VRFLDO 9LYLP HQ OȇDQRPHQDGD
mVRFLHWDWGHOFRQHL[HPHQW}HQODTXDOOHV
WHFQRORJLHV GH OD LQIRUPDFLµ L OD FRPXnicació s’apliquen a tots els àmbits de la
vida: a l’economia, a la política, a la família,
al cercle d’amics... Això ha de comportar,

2

WDPE«FRP«VO´JLFFDQYLVHGXFDWLXVLPportants. Aquest nou model de societat
H[LJHL[XQDHGXFDFLµGLIHUHQWDODGHODVRFLHWDWLQGXVWULDOGHOVHJOHSDVVDW
El mes de març del 2015, en el marc de
OD9ΖΖ$VVHPEOHDOȇ(VFROD3LDGH&DWDOXQ\D
aprova el Projecte d’interdisciplinarietat a l’aula, SUMMEM.
Aquest Projecte proposa una NOVA manera de treballar a l’aula que afavoreix
el treball competencial, interdisciplinari i globalitzat, i que garanteix l’atenció
a la diversitat(VWUDFWDGHSRVDUOȇRUJDnització de l’aula, els espais, els horaris,
OȇDJUXSDFLµGHOȇDOXPQDWHWFDOVHUYHLGH
OD SHGDJRJLD $L[´ VLJQLȴFD FDQYLDU HO URO
GHO SURIHVVRUD L GRQDU P«V SURWDJRQLVme a l’alumnat en el seu procés d’apreQHQWDWJH SHU´ VREUHWRW VLJQLȴFD FDQYLDU
PHWRGRORJLHVLOHVDFWLYLWDWVTXHHVUHDOLWzen a l’aula.
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(O3URMHFWHW«FLQFȴQDOLWDWV

2

 4XHHOVDSUHQHQWDWJHVVLJXLQVLJQLȴcatius i contextualitzats. L’aprenenWDWJH HVGHY« VLJQLȴFDWLX TXDQ VȇHVWDbleix un vincle entre el que l’alumne/a
MD VDS L HO QRX DSUHQHQWDWJH TXH KD
GȇLQWHJUDU 6L DOO´ TXH KD GȇDSUHQGUH
HV UHODFLRQD GȇDOJXQD PDQHUD DPE HO
TXH MD VDS OȇDSUHQHQWDWJH VHU¢ VLJQLȴcatiu. En canvi, si l’alumne/a es limita a
memoritzar el que ha d’aprendre i no
pot relacionar-ho amb el que coneix,
HQV WUREHP GDYDQW GȇXQ DSUHQHQWDWJH
memorístic, repetitiu o mecànic que
l’alumne/a oblidarà al cap de poc. Per
això és tan important que els aprenenWDWJHVVLJXLQVLJQLȴFDWLXVΖWDPE«KDQ
de ser contextualitzats, perquè els conWLQJXWV GH OȇDSUHQHQWDWJH DGTXLUHL[HQ
sentit quan els apliquem a situacions
reals.
2. Que s’aprengui mitjançant la recerca
i el descobriment6HJXUDPHQW«VXQD
manera d’aprendre més lenta, però
P«V VHJXUD (O SURF«V TXH OȇDOXPQHD
GHVHQYROXSD DO OODUJ GH OD UHFHUFD ȴ[D
PROWP«VHOVFRQWLQJXWVTXHVLOLY«QHQ
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GRQDWVΖQGDJDULQYHVWLJDULIHUUHFHUFD
DMXGDDȴ[DUHOVFRQWLQJXWV
3. Que es faci també de manera interdisciplinària i globalitzada. Perquè la
realitat és interdisciplinària i perquè els
FRQWLQJXWVGȇDSUHQHQWDWJHVȇKDQGHVDEHUDSOLFDU1RP«VSRGHPJDUDQWLUTXH
un concepte s’ha après quan l’alumne/a
és capaç d’utilitzar-lo en el moment en
què el necessita.
4. Que ajudi l’alumne/a a adquirir les
competències necessàries per desenvolupar qualsevol tasca. Els continJXWVSHUVLPDWHL[RVQRFRQVWLWXHL[HQ
OD ȴQDOLWDW GH OȇDFFLµ HGXFDWLYD VLQµ
que són el mitjà que possibilita que els
DOXPQHV VLJXLQ FRPSHWHQWV SHU XWLOLWzar les seves capacitats en situacions
diverses.
5. Que garanteixi el progrés de tots i cadascun dels alumnes 1LQJ¼ QR TXHGD H[FO´V GH OȇHVFROD SHUTXª QLQJ¼ QR
queda exclòs de la societat. Per tant,
l’escola ha de fer possible que tots i caGDVFXQ GHOV VHXV DOXPQHV SURJUHVVLQ
d’acord amb les seves capacitats.

La proposta es vertebra a partir de quatre eixos:
1. Una part del currículum de cadascun
dels cursos de totes les etapes ha de
VHU JOREDOLW]DW L LQWHUGLVFLSOLQDUL $L[´
vol dir que el treball a l’aula es concreta
HQ GRV JUDQV ¢PELWV XQ SHU DO WUHEDOO
de les àrees i un altre per al treball interdisciplinari.
2. (QHOWUHEDOOLQWHUGLVFLSOLQDULVȇLQWHJUHQ
FRQWLQJXWV GH OHV GLIHUHQWV ¢UHHV HQ
HOV ΖWLQHUDULV GȇDSUHQHQWDWJH $TXHVWV
itineraris parteixen d’una situació, un
UHSWHRXQDSUHJXQWDTXHFDOUHVROGUH

2

3. /DPHWRGRORJLDTXHVȇXWLOLW]DHQDTXHVW
HVSDL KD GH SHUPHWUH DSUHQHQWDWJHV
útils, pràctics i contextualitzats per tal
GȇDVVHJXUDUOȇDVVROLPHQWGHOHVFRPSHtències bàsiques de l’alumne/a.
4. /ȇHVWUXFWXUDGHOWUHEDOOKDGHJDUDQWLUOD
participació equitativa dels alumnes i la
seva interacció, per la qual cosa es treballa de manera cooperativa.

Calendari d’implementació a l’Escola Pia Sarrià
P3

P4

P5

1r
PRIM

2n
PRIM

3r
PRIM

4t
PRIM

5è
PRIM

6è
PRIM

1r
ESO

2n
ESO

3r
ESO

4t
ESO

1r
BATX

2n
BATX

CF

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
ΖQLFLGHOSURMHFWH6800(0DOȇ(VFROD FXUVRQVȇLPSOHPHQWD
Continuació del projecte
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3. La formació en valors i l’educació social,
emocional i interior

2
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En horari escolar

En horari extraescolar

A l’Escola Pia Sarrià-Calassanç treballem
tenint en compte:
• El creixement en valors humans mitMDQ©DQWOHVWXWRULHVJUXSDOVLLQGLYLGXDOV
les campanyes solidàries i l’acció educativa diària.
• L’educació de la interioritat, propiciant
PRPHQWV GH UHIOH[Lµ L GH VLOHQFL
Establim moPHQWVGLQVΖȇKRUDULHVFRODUL
D WRWHV les etapes, per ajudar els
alumnes a prendre consciència del
seu “jo”, que al mateix temps els
facilita estar atents a ȊΖȇDOWUHȋ L D OD
UHDOLWDW TXH HOV HQYROWD P«V enllà del
que es veu i del que es palpa. Són
moments de silenci actiu, silenci inWHULRU JHVWRV IHWV HQ FRP¼ 0RPHQWV
TXHWHQHQPROWDYHXUHDPEΖȇDWHQFLµOD
SHUWLQHQ©DDOJUXSODUHFHSWLYLWDWΖȇDJUD±ment, el servei. Moments que portin a
viure amb autonomia, serenitat i sense
avidesa.
ȏ /DFXOWXUDUHOLJLRVDGHVGHWRWHVOHVWUDdicions, abordant-ne els llibres i els llocs
VDJUDWVOHVIHVWHVLHOVSHUVRQDWJHVP«V
importants.

Catequesi de primera comunió
Adreçada als alumnes de 3r i 4t de
SULP¢ULD (OV JUXSV GH FDWHTXHVL GH SULmera comunió preparen, durant els dos
cursos, els alumnes que volen participar
en la celebració de l’Eucaristia.
Grups Mou-te
Adreçats als alumnes des de
ª GH SULP¢ULD ȴQV D EDW[LOOHUDW(OVJUXSV0RXWHSHUmeten fer un camí d’amistat,
FUHL[HPHQW VLJQLȴFDFLµ UHFHUFDLUHȵH[LµSHUVHJXLUDSURIXQGLQWHQ
el compromís cristià.
*UXSVGHFRQIILUPDFLµ
$GUH©DWV DOV DOXPQHV GH W Gȇ(62
$TXHVWV JUXSV FRQYLGHQ D UHIOH[LRQDU L
SUHJDUMXQWV$OVDOXPQHVTXHKRGHVLWJHQ
VHȇOVRIHUHL[ODSRVVLELOLWDWGHSDUWLFLSDUHQ
HOVDJUDPHQWGHOD&RQILUPDFLµ
Grups de voluntariat
Adreçats als alumnes de 4t d’ESO i batxiOOHUDW$TXHVWVJUXSVFROyODERUHQDPEGLIHUHQWV LQVWLWXFLRQV &RWWROHQJR &DVDO GHOV
ΖQIDQWV)XQGDFLµ6HUYHL6ROLGDUL$PLFVGH
OD JHQW JUDQ UHIRU© HVFRODU D Oȇ(VFROD 3LD
Luz Casanova…) o en iniciatives de l’Escola
(monitors del Mou-te, catequistes de primera comunió…) amb l’objectiu de construir una societat més justa i amb més
oportunitats.

 (OVHJXLPHQWWXWRULDOLOȇDWHQFLµ
a la diversitat

2

El seguiment tutorial
El tutor/a és el responsable directe de la relació amb els alumnes i amb les famílies, vetlla
SHOERQIXQFLRQDPHQWGHOVHXJUXSFODVVHLIDXQDFXUDWVHJXLPHQWSHUVRQDOHPRFLRQDOL
acadèmic de cadascun dels seus alumnes.
Cada tutor/a disposa d’un temps setmanal per dur a terme la seva tasca, treballar en
FROyODERUDFLµDPEHOVFDSVGȇHVWXGLVLHO'HSDUWDPHQWGȇ2ULHQWDFLµ(VFRODULWHQLUWXWRULHV
amb els alumnes i entrevistes amb les famílies.

L’atenció a la diversitat

Entenem que atendre la diversitat consisteix en personalitzar al màxim l’ensenyament, facilitant a l’alumne/a oportunitats
per al seu desenvolupament personal i
SURJU«VDFDGªPLF
El Departament d’Orientació Escolar
/ȇ(VFROD FRPSWD DPE HO 'HSDUWDPHQW
Gȇ2ULHQWDFLµ (VFRODU ORJRSHGHV SVLF´OHJV L SVLFRSHGDJRJV  TXH WUHEDOOD HVtretament amb els equips de tutors per
assessorar-los i donar-los suport en la seva
tasca.

/DGHWHFFLµGHGLȴFXOWDWVLGȇDOWHV
capacitats
Les diferències que els alumnes presenWHQHQWUHHOOVJHQHUHQWDPE«QHFHVVLWDWV
educatives diverses, enteses aquestes
com el conjunt d’ajuts que cal proporcionar-los perquè assoleixin, en el major
JUDXSRVVLEOHHOVREMHFWLXVHVWDEOHUWVDPE
FDU¢FWHUJHQHUDO/DGHWHFFLµGHGLȴFXOWDWV
la duu a terme l’equip de tutors i docents
L HO 'HSDUWDPHQW Gȇ2ULHQWDFLµ (VFRODU D
partir de l’observació diària i de l’aplicació
d’eines que permeten detectar-les: exploracions d’evolució en la lectura i l’escriptuUDSURYHVSVLFRPªWULTXHVGȇDSWLWXGVDFWLWXGVDWHQFLµ L PHP´ULD H[SORUDFLRQV GH
SDUOD GLVFULPLQDFLµ DXGLWLYD L GH GLȴFXOWDWVGȇDGTXLVLFLµGHODOHFWXUDLOȇHVFULSWXUD
i observacions i exploracions del desenvolupament de la personalitat o actitudinals.
Apliquem diferents mesures i accions que
es concreten en els plans individualitzats,
HOVJUXSVGHUHIRU©HOVJUXSVGȇH[FHOyOªQFLDHOVDJUXSDPHQWVȵH[LEOHVLHOVGHVGRblaments.
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 /ȇDSUHQHQWDWJHGȇLGLRPHV
i la internacionalitat

2

7UHEDOOHPSHUVHUXQDHVFRODPXOWLOLQJ¾HDWªVTXHHOFRQHL[HPHQWLOȇ¼VGHGLYHUVRVLGLRmes són un eix transversal de la nostra proposta de qualitat i innovació educativa, la qual
HVIRQDPHQWDHQHOVSULQFLSLVVHJ¾HQWV
• El nostre projecte educatiu inclou, a banGDGHOFDWDO¢LHOFDVWHOO¢OȇDSUHQHQWDWJH
GHOȇDQJOªVHOIUDQFªVLOȇDOHPDQ\
ȏ 8QDPDWªULDFXUULFXODUHQDQJOªVGHVGH
3ȴQVDWGȇ(62
ȏ /D JDUDQWLD GH TXDOLWDW «V TXH HOV QRVWUHV DOXPQHV REWHQHQ OD FHUWLȴFDFLµ
GH OD VHYD FRPSHWªQFLD OLQJ¾¯VWLFD SHU
SDUWGȇRUJDQLVPHVH[WHUQVUHFRQHJXWV
&DPEULGJH0LQLVWªUHGHOȇGXFDWLRQ

20

1DWLRQDOHGH)UDQ©DL*RHWKH  ΖQVWLWXW
%DUFHORQD
ȏ (OVLQWHUFDQYLVLOHVHVWDGHVDOȇHVWUDQJHU
formen part, des de fa anys, del nostre
SURMHFWHOLQJ¾¯VWLF
ȏ /ȇDSUHQHQWDWJH GȇXQ LGLRPD HQ KRUDUL
H[WUDHVFRODU «V XQD HVWUDWªJLD FRPSOHmentària que forma part del nostre projecte educatiu.

Les estades a l’estranger i els intercanvis lingüístics
País

Programa

Adreçat a

Programa d’integració escolar de dotze setmanes,
de setembre a novembre, a British Columbia, Canadà

Adreçat als alumnes
de 2n a 4t d’ESO

2

Estada lingüística de dues setmanes, al juliol, a LLandudno, Alumnes de 4t a 6è
Gal·les
de primària
Estada lingüística de tres setmanes, al juliol,
Alumnes d’ESO
al Ottawa International Training Center, a Ottawa, Canadà i batxillerat
Programa d'integració de tres setmanes, a Llandudno,
Gal·les

Alumnes de 6è
de primària

Estada lingüística a Carcassona, França

Alumnes de 1r d’ESO
(Aula Europea de francès)

Programa d'integració escolar de quatre setmanes a
County Cork, Irlanda

Alumnes de 1r d’ESO

English Summer Camp, una setmana al mes de
juliol a Sant Iscle de Colltort (La Garrotxa)

Alumnes des de
Q a 6è de primària

Estada lingüística de dues setmanes, al juliol, al Language
in Totnes Junior School, a Totnes, Regne Unit

Alumnes d’ESO

Intercanvi amb el Collège Saint Joseph de Reims, França

Alumnes de 2n d’ESO
(Aula Europea de francès)

Intercanvi amb la Limesschule d’Idstein, Alemanya

Alumnes de 2n d’ESO
(Aula Europea d’alemany)

Intercanvi amb el Collège Jean Bauchez de Metz, França

Alumnes de 3r d’ESO
(Aula Europea de francès)

Intercanvi amb l’escola Hessenwaldschule de Weiterstadt,
Alemanya

Alumnes de 3r d’ESO

Intercanvi DPE l’escola Group Scolaire Notre Dame de
Sion, a Paris, França

Alumnes de 4t d’ESO
(francès)

Intercanvi amb el Veurs Lyceum de la Haia, Holanda

Alumnes de 1r de batxillerat

Intercanvi amb la Täby Friskola de Täby, Suècia

Alumnes de 1r de batxillerat

FerMUN Conference al Lycée International Ferney-Voltaire,
Suïssa

Alumnes de 1r de batxillerat
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6. L’entorn, les instal·lacions i els serveis

2

L’Escola es troba situada al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Gaudim
d’un entorn sa i obert, al peu de Collserola, en contacte amb la natura i en unes
condicions mediambientals de qualitat.
'LVSRVHP GH WRW WLSXV GȇDXOHV HTXLSDGHV
DPE SLVVDUUHV GLJLWDOV LQWHUDFWLYHV R FDnons de projecció, laboratoris, mediateca, aula de natura, hort, aules de reforç i

ORJRSªGLDDXODGHSVLFRPRWULFLWDWLQRPbroses instal·lacions esportives i d’esbarjo
(camp de futbol, pavelló de bàsquet, pistes de pàdel, piscina, bosc, teatre…).
L’entorn, les instal·lacions i els serveis de
la nostra escola afavoreixen el creixement
personal i acadèmic dels alumnes i la loJ¯VWLFDGHOHVIDP¯OLHV

Acollida
3HUDOVDOXPQHVGȇHGXFDFLµLQIDQWLOLSULP¢ULDRIHULPXQVHUYHLGȇDFROOLGDJUDWX±WWRWVHOV
dies lectius, tant al matí com a la tarda.
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Transport escolar
En col·laboració amb empreses
externes, oferim transport escolar, tant a Barcelona com als
QXFOLV GH 6DQW &XJDW GHO 9DOOªV L
(O3UDWGH/OREUHJDW

Menjador escolar
'LVSRVHP GH FXLQD SU´SLD L HODERUHP
menús diferents adequats a cada edat.
$WHQHP OHV LQWROHU¢QFLHV L DOyOªUJLHV DOLmentàries DGDSWDQW HO PHQ¼ VHJRQV
QHFHVVLWDWV. A educació infantil i SUL
mària oferim, cada dia lectiu, el EHUH
nar. A l’ESO i al batxillerat, es poden HV
collir diferents menús diaris.
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Mediateca
Comptem amb un espai de lectura, treball,
recerca i estudi obert a tots els alumnes
L GRFHQWV GRWDW GH IRQV ELEOLRJU¢ȴF L
audiovisual, ordinadors portàtils i punts

2
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GH FRQQH[Lµ D ΖQWHUQHW /D PHGLDWHFD «V
REHUWDWRWVHOVGLHVOHFWLXVȴQVDOHV
excepte els divendres, que tanca a les
17.00.

Assistència sanitària
L’Escola compta amb un servei d’atenció
sanitària a càrrec de personal d’infermeULDFROyOHJLDWREHUWWRWVHOVGLHVOHFWLXVSHU

2

tal d’atendre els alumnes, informar a les
IDP¯OLHVLHQFDVGȇXUJªQFLDGHULYDUORVDOV
centres mèdics concertats per l’Escola.

Activitats extraescolars
Tenim una àmplia oferta d’activitats esportives (futbol, bàsquet, hoquei, pàdel,
SDWLQDWJHQDWDFLµ LFXOWXUDOV DQJOªVHV-

cola de música del Conservatori Liceu, escacs...), les quals permeten complementar
el temps de lleure dels alumnes.
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Educació
infantil
1. L’HORARI
2. LA COMUNICACIÓ
I ELS LLENGUATGES
ȏ /ȇDQJOªV
• La música
3. LA DESCOBERTA
D’UN MATEIX
I DELS ALTRES
• Els hàbits
personals i socials
• La psicomotricitat
• L’educació física de base
• La natació
4. LA DESCOBERTA
DE L’ENTORN
• L’hort de l’escola
• Les matemàtiques
• El coneixement del món
social i cultural
5. LES CLAUS
DEL NOSTRE PARVULARI

3

L’educació infantil és el pilar en què es fonamenta el desenvolupament dels infants
i ha de poder garantir un marc de comunicació que garanteixi el procés d’ensenyament-aprenentatge. En aquesta etapa
és fonamental que s’estableixin relacions
afectives entre els infants i els mestres, les
quals els permetran adquirir la seguretat
i autonomia necessàries per al seu desenvolupament.
Per aquest motiu, el parvulari està situat
dins del recinte de l’escola, en un ambient
familiar i independent de la resta d’etapes
educatives del centre. Té una entrada pròpia que permet una còmoda accessibilitat,
ja que disposa d’aparcament exclusiu per

3

1. L’horari
'H HQWUDGDȵH[LEOH D
Els divendres, la sortida és a les 15.45.
Servei d’acollida gratuït tots els dies
lectius de 7.30 a 8.45 i de 17.00 a 18.00.
Els divendres, el servei d’acollida a la tarda
és de 15.45 a 17.00.

Som
Escola Verda
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 /DFRPXQLFDFLµLHOVOOHQJXDWJHV
A l’Escola fem especial incidència en els
idiomes i, des de ben petits, familiaritzem
HOVDOXPQHVDPEHOVGLIHUHQWVOOHQJXDWJHV
SHU WDO GȇDFRQVHJXLU TXH HOV DSUHQHQWDWJHVOLQJ¾¯VWLFVVLJXLQP«VHȴFD©RV
És un objectiu d’aquesta etapa que els
alumnes assoleixin la comprensió i exSUHVVLµRUDOHQFDWDO¢LHQFDVWHOO¢LVȇLQLFL±Q
en la comprensió i expressió oral en anJOªV'XUDQWDTXHVWSHU¯RGHHOVLQIDQWVHV
familiaritzen especialment amb la fonètiFD GHO FDWDO¢ HO FDVWHOO¢ L OȇDQJOªV SHU WDO
GȇDGTXLULUQHODFRQVFLªQFLDIRQRO´JLFD

3

29

L’anglès
/ȇDQJOªV «V OD SULPHUD OOHQJXD HVWUDQJHra de la nostra escola. A partir de 5è de
primària tots els alumnes inicien l’apreQHQWDWJH GȇXQD VHJRQD OOHQJXD HVWUDQJHra, el francès o l’alemany, que poden conWLQXDUHVWXGLDQWȴQVDOEDW[LOOHUDW
)RPHQWHPOȇHVWXGLGHOVLGLRPHVDOOODUJGH
totes les etapes i promovem els intercanYLVLOHVHVWDGHVDOȇHVWUDQJHU
$3LQLFLHPHOVLQIDQWVHQOȇDSUHQHQWDWJH
GHOȇDQJOªVLHOVHQJUHVTXHPSHUTXªSDUticipin oralment. La mestra especialista
GȇDQJOªV L OHV DX[LOLDUV GH FRQYHUVD QDGLves són les referents d’aquest idioma.
3HUOȇDSUHQHQWDWJHLUHSUHVHQWDFLµWHDWUDO
GH FRQWHV HQ DQJOªV XWLOLW]HP HO PªWRGH
$UWLJDO (OV QHQV L QHQHV LQLFLHQ OȇDSUHQHQWDWJH GH OȇDQJOªV SHU PLWM¢ GH FRQWHV
HVFHQLȴFDWV 6HQVH FDS VXSRUW YLVXDO HOV
DOXPQHV UHSUHVHQWHQ HOV SDSHUV DUJXmentals que hi apareixen, viuen emocionalment els relats, i aquesta vivència acWLYDGHVGHODSRVLFLµGHSURWDJRQLVWHVHOV
FRQYHUWHL[ HQ DSUHQHQWV GH OD OOHQJXD
Posteriorment, els contes es complemen-

3
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ten amb un conjunt de treballs que afeJHL[HQVXSRUWYLVXDOLȴQDOPHQWDUULEHQD
casa on seran explicats a altres. Aquesta
interacció és un mecanisme molt imporWDQW GȇDSUHQHQWDWJH /ȇDFFLµ GȇH[SOLFDU
FRQWHV HQVHQ\D OOHQJXD D TXL HOV H[SOLFD
/ȇHPRFLµGHTXLKRHVFROWDDIHJHL[VLJQLȴcat a aquesta explicació.
$ 3 LQLFLHP HO WUHEDOO GH OD IRQªWLFD
XWLOLW]DQW HOPªWRGH3KRQLFV
Al parvulari, l’educació plàstica (Arts &
&UDIWV  VȇLPSDUWHL[ HQ OOHQJXD DQJOHVD
'ȇDTXHVWDPDQHUDHOVDOXPQHVIDQKRUHVGȇDQJOªVDODVHWPDQDLHOVDOXPQHVGH
P4 i P5 fan 6 hores a la setmana.

La música
Treballem diferents aspectes de la músiFD OȇR±GD HO OOHQJXDWJH PXVLFDO HO ULWPH
el moviment i la dansa, la cançó i l’audició.
A cada curs d’educació infantil realitzem
dues hores setmanals de música amb
l’especialista. A part d’aquestes sessions,
la mestra usa cançons i audicions com a
recurs en el treball d’altres matèries.
A cada nivell estudiem la vida i fem audicions de dos músics: a P3, Mozart i BraKPVD3+¦QGHOL7[DLNRYVNLLD39HUGL L 6WUDYLQVNL Ζ FDGD DQ\ SUHVHQWHP XQ
instrument musical en directe (clarinet,
trompeta…).
Amb les cançons també vivim les tradicions i les festes de l’any: Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Pasqua... Al desembre
fem una cantada de nadales oberta a les
famílies.

3. La descoberta d’un mateix i dels altres
Els hàbits personals i socials
/ȇDXWRUHJXODFLµ GHOV K¢ELWV UHTXHUHL[ HQVHQ\DUFHUWHVKDELOLWDWVTXHKDQGHJDUDQtir el benestar de l’infant. El alumnes aprenen a rentar-se les mans, menjar sols,
posar i treure la bata, i seure a la rotllaQD3URJUHVVLYDPHQWDFRQVHJXLPTXHHOV
LQIDQWV DGTXLUHL[LQ XQ JUDX GȇDXWRQRPLD
més elevat.
A P3 treballem els hàbits quinzenalment
i prioritzem els que faciliten l’adaptació i
la socialització dels alumnes. També hi reIRUFHPHOVK¢ELWVGȇKLJLHQH$3L3LQWHJUHPHOWUHEDOOGHOVK¢ELWVHQOHVGLIHUHQWV
matèries.

La psicomotricitat
Treballem la pràctica psicomotriu educativa, basada en Aucouturier, en què el desenvolupament de l’infant és tractat des
GHODVHYDJOREDOLWDWVXQDSU¢FWLFDTXH
afavoreix el desenvolupament harmònic
de la personalitat i l’accés a la comunicació, la creació i el pensament. Basada en

l’acció espontània, en interacció amb l’espai, els objectes i els altres, i la intervenció de l’adult, la psicomotricitat permet als
infants un itinerari de maduració que els
SRUWDSURJUHVVLYDPHQWGHOSODHUGHOȇDFFLµ
al plaer del pensament.

L’educació física de base

3

Els infants aprenen mitjançant el joc, d’una
PDQHUD RUJDQLW]DGD O¼GLFD GLQ¢PLFD L
participativa, de manera que també aprenen a respectar-ne les normes perquè tots
KL SXJXLQ MXJDU $PE OȇHGXFDFLµ I¯VLFD GH
base ensenyem mitjançant el moviment,
procurant que cada infant desenvolupi
les seves qualitats i capacitats motrius de
OD PDQHUD P«V DGLHQW SRVVLEOH 'HIXJLP
el model competitiu i posem l’èmfasi en
OȇDSUHQHQWDWJH PLWMDQ©DQW OD FRRSHUDFLµ
(que suposa incloure i no pas excloure), el
UHVSHFWH DOV FRPSDQ\V L HQ GHȴQLWLYD HO
desenvolupament com a persones, creant
XQFOLPDDJUDGDEOHLHVWDEOLQWXQDUHODFLµ
social positiva abans, durant i després del
joc.
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La natació
La natació a la nostra escola és una maWªULDREOLJDW´ULDGHVGH3ȴQVDWGȇ(62
'HVGHOȇLQLFLGH3WUHEDOOHPODIDPLOLDULW]DFLµDPEHOPHGLDTX¢WLFODȵRWDFLµDPE
material i sense, els diferents desplaçaments en posició dorsal i ventral, i els capbussaments. Aquests objectius els portem
DWHUPHDPEXQDJUDQYDULHWDWGȇH[HUFLFLV
/HVFODVVHVHVGLYLGHL[HQHQWUHVJUXSVGH
WUHEDOO $PE DTXHVWV JUXSV UHGX±WV SRdem vetllar pels petits i fer que millorin
més ràpidament.

3
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4. La descoberta de l’entorn
L’hort de l’escola
Realitzem, amb una freqüència setmanal,
activitats d’observació, experimentació i
interrelació amb el medi natural de l’Escola: l’hort, el bosc i l’aula de natura com a
laboratoris vius on l’infant pot interactuar
amb el seu entorn.
Els alumnes observen el cicle vital de les
espècies vegetals i l’efecte que hi tenen
les estacions de l’any. També participen
en el conreu de diferents plantes: cada
nivell és responsable de sembrar, regar i
recol·lectar determinats fruits. D’aquesta
manera, apropem els nens i les nenes al
cultiu de plantes per fomentar actituds de
cura, respecte i conservació dels éssers
vius (plantes i animals) del nostre entorn
més proper i del medi natural en general.
Observem, investiguem i descobrim d’on
venen alguns dels aliments que mengem,
per fomentar una alimentació més natural i equilibrada.

Descobrim l’ús de certes plantes per posar
en valor els EHQHȴFLV per la nostra salut:
les remeieres (camamilla, menta, romaní),
les aromàtiques (lavanda, espígol), o les
que serveixen com a conservants naturals
(llimona).
Mentre observem i experimentem posem
en marxa el mètode FLHQW¯ȴF(l’observació
directa, els canvis, les variables, les prediccions, etc.) per arribar a un raonament
més abstracte. Volem entendre el nostre
entorn natural i comprendre que nosaltres, com a éssers vius, també en formem
part i l’hem de respectar.
Amb l'objectiu de gaudir de forma
vivencial de l'entorn, els nens de P4 i P5,
després de dinar i durant l'hora de
l'esbarjo, cada dia tenen cura de l'hort
amb
activitats
dirigides
per
les
educadores de menjador.

3
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Les matemàtiques

El coneixement del món
social i cultural
Les sortides i excursions, els treballs per
projectes, els centres d’interès i les celeEUDFLRQVGHOHVIHVWHVDOOODUJGHOȇDQ\DMXden els alumnes a ampliar la informació i
el coneixement que tenen sobre diversos
elements del món social i cultural: els diferents rols de les persones en la societat,
la diversitat de cultures, les diferents tradicions, les normes bàsiques de comportament, etc.

3

(
(QVHQ\HPGHIRUPDJOREDOLW]DGDPDQLSXG I
O E OL G
L
lativa i sensorial els àmbits de la numeració, el càlcul, la mesura, el raonament, l’estadística i l’orientació en l’espai i el temps.
Amb la matemàtica, els infants avancen
en la descoberta sensorial, en les seves
possibilitats perceptives i en l’establiment
GHUHODFLRQVO´JLTXHVGHOȇHQWRUQ
$L[¯GRQFVOȇDSUHQHQWDJHGHOHVPDWHP¢WLques es planteja a partir de l’experimentació i la manipulació de materials diversos
per observar-ne les propietats. El material
manipulatiu utilitzat potencia el treball
FRRSHUDWLXLOȇH[HUFLFLGHOHVLQWHOyOLJªQFLHV
múltiples.
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5. Les claus del nostre parvulari
$SOLTXHP PHWRGRORJLHV TXH DIDYRUHL[HQ HO WUDFWDPHQW GH OD GLYHUVLWDW L OȇDSUHQHQWDWJH
VLJQLȴFDWLX
$IDYRULP HO SHQVDPHQW L OD SODQLȴFDFLµ GH OȇDFFLµ PLWMDQ©DQW GLQ¢PLTXHV HQ OHV TXDOV
l’infant, immers en un ambient d’interrelacions amb els companys, la mestra i els objectes,
es mou de forma autònoma i sovint escull on vol desenvolupar la seva activitat.

3

$IDYRULPHOSRWHQFLDOLQYHVWLJDGRUREVHUYDGRULPDQLSXODGRULODFUHDWLYLWDWGHOȇLQIDQW
PLWMDQ©DQWOȇH[SHULPHQWDFLµGHPDQHUDTXHDSUªQGHIRUPDO¼GLFDDMXVWDQWVHDOVO¯PLWV
que suposa compartir les diferents possibilitats amb els altres.
$SOLTXHP PªWRGHV DFWLXV L SURMHFWHV LQWHJUDWV 7HQLP UDFRQV GȇDSUHQHQWDWJH L GH MRF
VLPE´OLFTXHOȇLQIDQWWULDGHFLGHL[RUJDQLW]DLWUHEDOOD7DPE«FRPSWHPDPEXQSDVVHLJ
FLHQW¯ȴFSHOERVFLXQKRUWSHUFRQUHDU)HPWUHEDOOVSHUSURMHFWHVLLPSXOVHPODOHFWXUD
com a hàbit.
3RWHQFLHP OȇRUJDQLW]DFLµ GHO JUXSFODVVH L RIHULP XQ VHJXLPHQW WXWRULDO FRQWLQX WDQW
LQGLYLGXDOFRPGHJUXSRULHQWDFLµSVLFRSHGDJ´JLFDUHIRU©HVFRODUJUXSVGȇHVWLPXODFLµ
GHOOOHQJXDWJHJUXSVGHUHIRU©LORJRSªGLDLXQSODHVSHF¯ȴFGȇDFROOLGDLGȇDGDSWDFLµ

Treballem
l’educació
emocional
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Educació
primària
1. L’HORARI
2. L’ORGANITZACIÓ
CURRICULAR
3. LA COHESIÓ DE GRUP
4. L’APRENENTATGE
DE LES LLENGÜES
ESTRANGERES
• Les estades d’estiu
DOȇHVWUDQJHU
5. L’EDUCACIÓ MUSICAL
I EL CONVENI
AMB EL CONSERVATORI
DEL LICEU
6. LES MATEMÀTIQUES
7. EL MÈTODE CIENTÍFIC
8. LES CLAUS
DE LA NOSTRA PRIMÀRIA

4

A la primària proporcionem una educació
que permet desenvolupar les capacitats
personals i les habilitats socials; adquirir
les habilitats i les competències relatives
a l’expressió i la comprensió orals, a l’expressió escrita i la comprensió lectora, a
les matemàtiques i a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual;
desenvolupar la capacitat d’esforç, treball
i estudi; i expressar el sentit artístic, la
creativitat i l’afectivitat.
Introduïm la segona llengua estrangera,
el francès o l’alemany, i el conveni amb el
Conservatori del Liceu permet dotar els
nostres alumnes d’una educació musical
de nivell.

4

L’ORGANITZACIÓ
CURRICULAR
Ensenyament reglat
Català
Castellà
Medi natural i social
Educació visual i plàstica i música
Educació física
Matemàtiques
Cultura religiosa
Anglès
Esbarjo
Ensenyament complHmentari
Jocs esportius
Conversa en anglès
Tutoria grupal

1. L’horari

Taller musical

De 8.45 a 13.00 i de 15.00 a 17.00
Els divendres, la sortida és a les 15.45.

Francès / Alemany

Servei d’acollida gratuït tots els dies
lectius de 8.00 a 8.45 i de 17.00 a 17.15.
Els divendres, el servei d’acollida a la
tarda és de 15.45 a 16.00.
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2. L’organització
curricular

Taller de lectura
Taller artístic
Natació

 /DFRKHVLµGHJUXS
8QJUXSQR«VWDQVROVXQDJUXSDPHQWGH
SHUVRQHV 3HU FRQVLGHUDUOR XQ JUXS HOV
seus membres han de compartir objectius, han d’interactuar i també han de tenir
XQFRQMXQWGȇDFWLWXGVQRUPHVLYDORUVΖVL
DTXHVWJUXSTXHHVW¢LQWHJUDWSHUGRFHQWV
i alumnes, interactua dins l’aula al voltant
GHOV FRQHL[HPHQWV HOV DSUHQHQWDWJHV HV
veuen afavorits quan es produeixen en
XQ FOLPD GH FRQȴDQ©D DFFHSWDFLµ HTXLWDW L UHVSHFWH $ ȴ TXH HOV DOXPQHV GȇXQ
JUXS FODVVH VH VHQWLQ DFROOLWV GHVHQYROXpin rols d’ajuda cap als altres i, al mateix
temps, s’afavoreixi el seu propi treball,
INICIAL (primer trimestre):
Coneixença per saber més
dels altres i no quedar-nos
HQSUHMXGLFLVQLVXSHUȴFLDOLtats de l’altre. Aproximació,
apropament físic.

«V SULRULWDUL FRKHVLRQDU HO JUXS 7UDQVIRUPDU XQ JUXS GȇDOXPQHV HQ XQ JUXS
HȴFLHQW L HIHFWLX RULJLQD XQD PLOORUD HQ
les relacions interpersonals i en el renGLPHQW DFDGªPLF Ζ SHU DL[´ PDWHL[ VµQ
LPSRUWDQWV OHV GLQ¢PLTXHV GH JUXS FRP
a elements dinamitzadors i necessaris en
HO SURF«V GȇHQVHQ\DPHQWDSUHQHQWDWJH
SHU DFRQVHJXLU XQD PDMRU LPSOLFDFLµ HQ
OȇDSUHQHQWDWJH L LQWHUªV SHU ȊDSUHQGUH D
DSUHQGUHȋ/HVGLQ¢PLTXHVGHJUXSVȇDSOLquen dins de l’aula i en espais propers a
DTXHVWD Ζ OHV GHVHQYROXSHP HQ EDVH D
tres fases:

MITJANA VHJRQWULPHVWUH 
(VWUXFWXUDFRQªL[HUTXª«V
XQ JUXS GH TXª SRW HVWDU
format, a partir d’analitzar
HOJUXSSURSLLIHUQRVFRQVcients de què hi passa.

FINAL (tercer trimestre):
Cloem. Acabem el curs, i
el to emocional ha de ser
GȇDOHJULD 5HFROOLP UHFRUGV
L UHȵH[LRQHP VREUH OȇHYROXció que hem fet i sobre què
cal millorar.

4

/HV GLQ¢PLTXHV GH JUXS VȇKDQ WUDQVIRUPDWHQXQDHLQDGLG¢FWLFDSHUDFRQVHJXLU
DSUHQHQWDWJHV VLJQLȴFDWLXV HQ HOV DOXPnes, perquè es produeixen canvis persoQDOVPLWMDQ©DQWOȇH[SHULªQFLDGHJUXSDXJmentant la cooperació i el sentiment de
solidaritat entre ells, afavorint aspectes
SRVLWLXV GȇDXJPHQW GȇDXWRHVWLPD SHUVRQDOLDFRQVHJXLQWJDXGLULVHQWLUVHIHOL©GH
SHUW¢Q\HUDOJUXS
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 /ȇDSUHQHQWDWJHGHOHVOOHQJ¾HVHVWUDQJHUHV
/ȇDQJOªV «V OD SULPHUD OOHQJXD HVWUDQJHra de la nostra escola. A partir de 5è de
primària tots els alumnes inicien l’aprenenWDWJH GȇXQD VHJRQD OOHQJXD HVWUDQJHUD HO
francès o l’alemany, que poden continuar
HVWXGLDQW DO OODUJ GH WRWD Oȇ(62 7DPE« D
l’ESO, els alumnes poden optar per cursar
itineraris d’excel·lència (Aula Europea de
francès i Aula Europea d’alemany). Per accedir-hi cal superar una prova de nivell i/o
uns criteris de selecció.
ȏ $JUXSDPHQWVȵH[LEOHVGȇDQJOªVDªLª
de primària. Especial incidència en la
competència oral.
ȏ $X[LOLDUVGHFRQYHUVDHQDQJOªV
(UHIHUHQW nadiu).
ȏ ΖQLFLGHOȇDSUHQHQWDWJHGHODOOHQJXDIUDQcesa o alemanya a 5è.
ȏ 3HUOȇDSUHQHQWDWJHLUHSUHVHQWDFLµWHDWUDO
GHFRQWHVHQDQJOªVXWLOLW]HPHOPªWRGH
$UWLJDO
ȏ 'HUDªGHSULP¢ULDOȇ¢UHDGHSO¢VWLFD
HVIDHQDQJOªV $UWV &UDIWV 'ȇDTXHVWD
PDQHUD DO OODUJ GH WRWD OD SULP¢ULD HV
IDQKRUHVGȇDQJOªVDODsetmana.

4

ȏ 0LWMDSHQVLµHQDQJOªVDªGHSULP¢ULD
• Presentació dels alumnes als exàmens
RȴFLDOV GH &DPEULGJH (OV FRQWLQJXWV
GHOVH[¢PHQVHVWDQLQWHJUDWVDOFXUU¯FXOXPGȇDQJOªVGHOȇ(VFROD
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Les estades d’estiu a l’estranger
Des de l’Escola promovem la participació
en intercanvis i estades a l’estranger per
tal que els nostres alumnes puguin aprofundir en l’aprenentatge de les llengües
per immersió lingüística.
Per als alumnes de 4t a 6è de primària,
oferim una estada lingüística de dues setmanes, al juliol, a Llandudno, Gal·les.
El programa inclou classes d’anglès al

matí, per aprendre i perfeccionar aquesta
llengua, i activitats esportives i lúdiques a
la tarda, per conèixer altres cultures i conviure amb joves d’altres nacionalitats.
Els alumnes s’allotgen en una residència.
Per als alumnes de 2n D ª de primària
també oferim l’English Summer Camp
(una setmana al mes de juliol), a Sant
Iscle de Colltort (La Garrotxa).

4
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5. L’educació musical i el conveni
amb el Conservatori del Liceu

4

(OMXOLROGHOODQRVWUDHVFRODYDVLJQDU
un conveni de col·laboració amb el Conservatori del Liceu per tal de potenciar els
estudis musicals dels nostres alumnes.
Pretenem que els alumnes adquireixin les
competències necessàries per a la pràctica de la música i preveiem diversos itineraris per tal que els alumnes avancin seJRQVODVHYDPRWLYDFLµODVHYDGHGLFDFLµL
el seu talent.
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La vinculació al Conservatori del Liceu
ens facilita una estructuració acadèmica,
XQV UHFXUVRV SHGDJ´JLFV XQ SURJUDPD
GH VHJXLPHQW L DYDOXDFLµ GHOV DOXPQHV
XQSURJUDPDGHIRUPDFLµSHUPDQHQWGHO
professorat i unes activitats acadèmiques
i artístiques coherents amb el nostre projecte educatiu.
(O SURJUDPD VȇLQLFLD D U GH SULP¢ULD L
durant els dos primers cursos de l’etaSD VȇLQWHJUD HQ HO FXUU¯FXOXP RUGLQDUL GH
Oȇ¢UHD GH 0¼VLFD $O ȴQDO GHO FLFOH LQLFLDO
OHV IDP¯OLHV TXH KR GHVLWJHQ SRGHQ SUHVHQWDUHOVVHXVȴOOVDODSURYDGHQLYHOOGHO
&RQVHUYDWRULSHUWDOGȇHVWDEOLUHOVHXJUDX
d’assoliment i de destreses.
A partir de 3r de primària s’ofereixen dos
LWLQHUDULV (Q OȇRUGLQDUL VH VHJXHL[HQ WUHEDOODQW HOV FRQWLQJXWV PXVLFDOV GHO FXUU¯culum de primària i del Conservatori del
Liceu. En l’altre, els alumnes que tenen les
aptituds i la voluntat d’aprofundir en els
ensenyaments musicals han de completar la seva formació amb una dedicació
extraescolar.
$OȴQDOGHOȇHGXFDFLµSULP¢ULDHO&RQVHUYDWRUL GHO /LFHX DWRUJD DOV DOXPQHV TXH
KDQVHJXLWWRWHOSURJUDPDLTXHKDQVXperat les proves de totes les matèries, el
'LSORPDGH1LYHOO%¢VLFTXHHOVFDSDFLWD
SHUDFFHGLUDOVHVWXGLVGHJUDXSURIHVVLRnal de música.

6. Les matemàtiques
$PEODȴQDOLWDWGȇH[HUFLWDUOHVFRPSHWªQcies bàsiques dels nostres alumnes i particularment la competència matemàtica,
fonamentem el treball d’aquesta àrea en
OD PHWRGRORJLD DQRPHQDGD $%3 $SUHQHQWDWJH%DVDWHQ3UREOHPHV TXHFRQVLVWHL[HQRUJDQLW]DULGHVHQYROXSDUWRWVHOV
FRQWLQJXWVPDWHP¢WLFVDOYROWDQWGHVLWXDcions-problema contextualitzats.
'ȇDTXHVWDPDQHUDYROHPDFRQVHJXLU
• Connectar de manera natural coneixements de procedència diversa.
• Potenciar el pensament crític i la comunicació matemàtica (descriure, explicar,
DUJXPHQWDU 
• DesenvoluparODFXULRVLWDWLODLQYHVWLJDció.

• Fomentar la creativitat i les formes
alternatives en la resolució de situacions-problema.
• PossibilitarODFRQVWUXFFLµGȇHVWUDWªJLHV
cada cop més elaborades.
• Promoure la implicació de l’alumnat en
la presa de decisions.
• Facilitar la comprensió dels conceptes
matemàtics, la relació entre ells i la seva
aplicació a situacions diverses.
La major part del treball matemàtic es fa
mitjançant el treball cooperatiu, característic de la nostra institució i que permet
OȇDMXGDHQWUHLJXDOVHOSURJU«VHQODFRPXnicació matemàtica i la millora de les habilitats socials dels infants.

4
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 (OPªWRGHFLHQW¯ȴF
7UHEDOOHP HO PªWRGH FLHQW¯ȴF D Oȇ¢UHD GH
coneixement del medi natural plantejant
reptes que despertin l’interès de l’alumnat
DPEOȇREMHFWLXTXHDSUHQJXLQDSHQVDUXWLlitzant els models propis de l’àrea. Tots els
alumnes construeixen representacions
del món i elaboren explicacions sobre el
funcionament del que els envolta. L’aula
és el lloc on s’han d’explicitar aquestes
LGHHV SUªYLHV 'ȇDTXHVWD PDQHUD D WUDvés de l’experimentació i de la discussió,
HOV DOXPQHV YDQ UHJXODQW OHV VHYHV LGHHV
LQLFLDOV ȴQV TXH WUREHQ UHVSRVWHV Y¢OLGHV
L FRKHUHQWV D OHV T¾HVWLRQV SODQWHMDGHV
Aquest procés comporta expressar emocions i controlar-les positivament, aplicar
HVWUDWªJLHVGȇRUGUHVXSHULRU DQDOLW]DUVLQWHWLW]DU DYDOXDU  XWLOLW]DU XQ OOHQJXDWJH

4

44

FDGD YHJDGD P«V HODERUDW GLVFXWLU DPE
respecte les idees dels altres, criticar opcions creant i proposant alternatives i adTXLULUFRQȴDQ©DHQOHVSU´SLHVFDSDFLWDWV
de pensament, acció i comunicació. Quan
l’alumnat comunica i comparteix allò que
sap o que creu que sap, comença el proF«VUHȵH[LXDSDUWLUGHOTXDOHVGRWDGȇHLnes per trobar respostes vàlides i coheUHQWVDOHVT¾HVWLRQVTXHIRUPXOD
L’estructura de la proposta de treball a
OȇDXOD «V VHPSUH OD PDWHL[D DPE OD ȴQDOLWDWTXHOȇDOXPQDWYDJLLQWHULRULW]DQWSURJUHVVLYDPHQWHOPªWRGHGHWUHEDOOSHUWDO
que, a còpia d’anar-lo repetint, l’apliqui de
manera immediata en diferents contextos
i situacions.

8. Les claus de la nostra primària
(O WUHEDOO SHU SURMHFWHV DIDYRUHL[ TXH HOV DOXPQHV V¢SLJXHQ XWLOL]DU SURFHGLPHQWV SHU
establir noves relacions entre el que ja coneixen i el que poden arribar a conèixer,
VHOHFFLRQDQW L WUDFWDQW OD LQIRUPDFLµ V XQ WUHEDOO JOREDOLW]DGRU TXH SHUPHW SURPRXUH
DFWLWXGV FRP OD UHȵH[Lµ L OȇDXWRQRPLD L HVWUDWªJLHV GȇDSUHQHQWDWJH FRP OD UHFHUFD
la comprensió, la comunicació i l’expressió.
(OV SURJUDPHV HVSHF¯ȴFV SHU SRWHQFLDU HO JXVW L OȇK¢ELW OHFWRU H[SORUDGRUV GH FRQWHV
padrins de lectura i biblioteca d’aula.
El treball cooperatiu, a partir del cicle mitjà i de manera sistemàtica al cicle superior,
SURPRXODLQWHUDFFLµSRVLWLYDLOȇDSUHQHQWDWJHHQWUHLJXDOVDMXGDDFRKHVLRQDUHOVJUXSV
de treball i millora les relacions interpersonals.
/HV GLQ¢PLTXHV GH JUXS DIDYRUHL[HQ HO FRQHL[HPHQW L OD FRPSUHQVLµ GHOV DOWUHV
SRWHQFLHQ OD SDUWLFLSDFLµ L OD LQWHJUDFLµ GHOV DOXPQHV WRW DIDYRULQW OD FRKHVLµ GH JUXS
HVWDEOLQWOOLJDPVDIHFWLXVLDFRQVHJXLQWXQDPDMRUPRWLYDFLµHQOȇDOXPQDW

4

/HV DFWLYLWDWV GȇDSUHQHQWDWJHVHUYHL SHUPHWHQ HO WUHEDOO FRQMXQW HQWUH HOV DOXPQHV
de diferents etapes i ajuden a consolidar els coneixements treballats.
El treball en educació emocional i dimensió interior, mitjançant activitats d’interiorització,
UHȵH[Lµ L YLVXDOLW]DFLµ DMXGD D FUHDU XQ DPELHQW VHUª TXH SHUPHW XQ DSUHQHQWDWJH
P«VHȴFD©
El treball de bones pràctiques bàsiques a partir del treball sistemàtic i pautat dels
DSUHQHQWDWJHV E¢VLFV GH OD OOHQJXD L GH OHV PDWHP¢WLTXHV DMXGD D FRQVROLGDU
HOV FRQWLQJXWV LQVWUXPHQWDOV LPSUHVFLQGLEOHV SHU DO GHVHQYROXSDPHQW DFDGªPLF
dels alumnes.
1DWDFLµREOLJDW´ULD

45

46

ESO
1. L’HORARI
2. L’ORGANITZACIÓ
CURRICULAR
3. L’APRENENTATGE
DE LES LLENGÜES
ESTRANGERES
ȏ /HVHVWDGHVDOȇHVWUDQJHU
LHOVLQWHUFDQYLVOLQJ¾¯VWLFV
ȏ (OSURJUDPDGȇLQWHJUDFLµ
al Canadà
4. EL BATXILLERAT DUAL
5. ELS TALLERS DE SUPERVIVÈNCIA
DOMÈSTICA
6. LES CLAUS
DE LA NOSTRA ESO

5

A l’ESO treballem per a la promoció del
desenvolupament dels alumnes potenciant-ne les capacitats bàsiques mitjançant
HOIRPHQWGHODUHFHUFDODUHȵH[LµFU¯WLFD
els valors, la innovació, els hàbits saludables i l’equilibri emocional. L’àmplia oferta
de matèries optatives permet als DOXP
nes FRPHQ©DU DPE OȇDSUHQHQWDWJH GȇXQD
VHJRQD OOHQJXD HVWUDQJHUD HO IUDQFªV R
O DOHPDQ\ JDXGLUGȇLQWHUFDQYLVLHVWDGHVD
OȇHVWUDQJHU LQLFLDUVH HQ HO PµQ GH OD
URE´WLFD HOV PLFURRUJDQLVPHV (Q OHV
PDWªULHV FRPSOHPHQW¢ULHV HOV DOXPQHV
VHJXHL[HQ DPE OD QDWDFLµ OD TXDO HV
FRPELQD DPE OȇDSUHQHQWDWJH GHO TXH
DQRPHQHP mWDOOHUV GH VXSHUYLYªQFLD
GRPªVWLFD} SODQ[D L FRVWXUD EULFRODWJH L
FXLQD 

1. L’horari
'HDLGHD
Els dimecres i els divendres, no hi ha
activitat lectiva a la tarda.

5
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2. L’organització curricular
L’ORGANITZACIÓ CURRICULAR
Curs

Matèries obligatòries

Matèries optatives*

Matèries complementàries

Francès
Aula Europea (francès)
Aula Europea (DOHPDQ\)
Vols competir amb mi
Ens divertim pensant
Escriptura creativa
L’illa dels llibres
Alimentació i nutrició
Consum responsable
Expressió sense pressió
Construcció d’un joc elèctric

Informàtica
Planxa i costura
Natació

1r

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Matemàtiques
Anglès
Tecnologia
Ciències socials
Ciències de la naturalesa: biologia i
geologia
Educació física
Educació visual i plàstica
Música
Cultura religiosa
Tutoria grupal

Aula Europea (francès)
Aula Europea (DOHPDQ\)
Meteorologia
Microorganismes
Jocs matemàtics
L’illa dels llibres
Per què ens assemblem
als nostres pares?
Introducció a l’estadística
Economia domèstica
Preparem una exposició
Lego League 1

Informàtica
Planxa i costura
Natació

2n

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Matemàtiques
Anglès
Tecnologia
Ciències socials
Ciències de la naturalesa: física i
química
Educació física
Educació visual i plàstica
Cultura religiosa
Tutoria grupal

Francès
Aula Europea (francès)
Aula Europea (DOHPDQ\)
Resolució de problemesLego
League II
Cultura clàssica
El museu a l’escola
(PSUHQDGRULD
6SULQJ'D\
ΖQWURGXFFLµDOPªWRGHFLHQW¯ILF
ODERUDWRUL

Bricolatge
Cuina
Natació

3r

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Matemàtiques
Anglès
Tecnologia
Ciències socials
Ciències de la naturalesa: geologia,
biologia, física i química
Educació física
Música
Cultura religiosa
Tutoria grupal

En fase de revisió.
Aquesta distribució de matèries
queda supeditada a les instruccions
que emeti el Departament
d’Ensenyament per
al curs 2018-2019.

Bricolatge
Cuina
Natació

4t

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Matemàtiques
Anglès
Ciències socials
Educació física
Projecte de recerca
Cultura religiosa
Tutoria grupal

5

* Les matèries optatives tenen un nombre d’alumnes limitat.En algunes matèries, i segons la demanda, s’estableixen criteris de selecció.
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 /ȇDSUHQHQWDWJHGHOHVOOHQJ¾HVHVWUDQJHUHV
/ȇDQJOªV«VODSULPHUDOOHQJXDHVWUDQJHUDGHODQRVWUDHVFROD$SDUWLUGHªGHSULP¢ULD
WRWVHOVDOXPQHVLQLFLHQOȇDSUHQHQWDWJHGȇXQDVHJRQDOOHQJXDHVWUDQJHUDHOIUDQFªVROȇDOHPDQ\TXHSRGHQFRQWLQXDUHVWXGLDQWDOOODUJGHWRWDOȇ(627DPE«DOȇ(62HOVDOXPQHV
poden optar per cursar itineraris d’excel·lència (Aula Europea de francés i Aula Europea
d’alemany). Per accedir-hi cal superar una prova de nivell i/o uns criteris de selecció.
ȏ $JUXSDPHQWVȵH[LEOHV SHUQLYHOOV GȇH[SUHVVLµRUDOHQDQJOªV
ȏ 0DWªULHVFXUULFXODUVHQDQJOªV'ȇDTXHVWDPDQHUDDUGȇ(62HOVDOXPQHVIDQKRUHV
GȇDQJOªVDODVHWPDQDDQKRUHVDODVHWPDQDDUHQIDQLDWHQIDQ
• Matèria optativa de francès
• Matèria optativa d’alemany
ȏ ΖWLQHUDULGȇH[FHOyOªQFLDGHIUDQFªV $XOD(XURSHD GHWUHVFXUVRVGHGXUDGDTXHLQFORX
XQDHVWDGDLLQWHUFDQYLVOLQJ¾¯VWLFVHVSHF¯ȴFV
ȏ ΖWLQHUDULGȇH[FHOyOªQFLDGȇDOHPDQ\ $XOD(XURSHD GHWUHVFXUVRVGHGXUDGDTXHLQFORX
LQWHUFDQYLVOLQJ¾¯VWLFVHVSHF¯ȴFV
ȏ 3UHVHQWDFLµGHOVDOXPQHVDOVH[¢PHQVRILFLDOVGH&DPEULGJHGHO0LQLVWªUHGHOȇGXFDWLRQ 1DWLRQDOH GH )UDQ©D L GHO *RHWKHΖQVWLWXW %DUFHORQD (OV FRQWLQJXWV GHOV H[¢PHQV
HVWDQLQWHJUDWVDOVFXUU¯FXOXPVGȇDQJOªVGHIUDQFªVLG DOHPDQ\GHOȇ(VFROD

5
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Les estades a l’estranger i els intercanvis lingüístics a l’ESO
País

Programa

Adreçat a

Programa d’integració escolar de dotze setmanes,
de setembre a novembre, a British Columbia, Canadà

Adreçat als alumnes
de 2n a 4t d’ESO

Estada lingüística de tres setmanes, al juliol,
al Ottawa International Training Center, a Ottawa, Canadà

Alumnes d’ESO i batxillerat

Estada lingüística a Carcassona, França

Alumnes de 1r d’ESO
(Aula Europea de francès)

Programa d'integració escolar de quatre setmanes a
County Cork, Irlanda

Alumnes de 1r d’ESO

Estada lingüística de dues setmanes, al juliol,
al Language in Totnes Junior School, a Totnes, Regne Unit

Alumnes d’ESO

Intercanvi amb el Collège Saint Joseph de Reims, França

Alumnes de 2n d’ESO
(Aula Europea de francès)

Intercanvi amb la Limesschule d’Idstein, Alemanya

Alumnes de 2n d’ESO
(Aula Europea d’alemany)

Intercanvi amb el Collège Jean Bauchez de Metz, França

Alumnes de 3r d’ESO
(Aula Europea de francès)

Intercanvi amb l’escola Hessenwaldschule de Weiterstadt,
Alemanya

Alumnes de 3r d’ESO

Intercanvi aPE l’escola Group Scolaire Notre Dame de
Sion, a Paris, França

Alumnes de 4t d’ESO
(francès)
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El programa d’integració al Canadà
Oferim a tots els alumnes la possibilitat
GHSDUWLFLSDUHQXQSURJUDPDGȇLQWHJUDFLµ
HVFRODU HQ XQD +LJK 6FKRRO D %ULWLVK &ROXPELD DO &DQDG¢ $TXHVW SURJUDPD HV
realitza durant el primer trimestre i té una
GXUDGDGHGHXVHWPDQHV'XUDQWOȇHVWDGD
HOV DOXPQHV VȇDOORWJHQ D FDVD GH IDP¯OLHV
canadenques.
3HUWDOTXHHOVDOXPQHVQRWLQJXLQGLȴFXOtats acadèmiques en reincorporar-se a
l’Escola, els nostres professors i els tutors
HQIDQXQVHJXLPHQWGXUDQWOȇHVWDGD

5
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intercanvis
i estades a
OȇHVWUDQJHU

4. El Batxillerat dual
L’Escola ofereix la possibilitat d’estudiar,
DWUDY«VGHOȇRUJDQLW]DFLµQRUGDPHULFDQD
Academica Corporation, el Batxillerat
'LSORPD 'XDO DGUH©DW DOV DOXPQHV GHO
JUXS  GȇDQJOªV TXH FXUVDUDQ U R W
Gȇ(62 durant el curs 201-1.
(OSURJUDPDFRQVLVWHL[HQFXUVDUGHPDQH
ra simultània, el batxillerat espanyol de
forma presencial i l’estatunidenc de forma virtual, obtenint així la doble titulació.
(OSURJUDPDHVSRWLQLFLDUDWHUFHURTXDUW
Gȇ(62 L HV ȴQDOLW]D HQ DFRQVHJXLU HOV VLV
FUªGLWV H[LJLWV TXH UHSUHVHQWHQ HO 
GHO FXUU¯FXOXP GH +LJK 6FKRRO DPHULF¢

El 75% restant es convalida aprovant els
crèdits del batxillerat espanyol.
- REMHFWLXV GHO SURJUDPD GH EDW[LOOHUDW
(OV
'LSORPD'XDOVµQ
- 3HUIHFFLRQDU HO QLYHOO GȇDQJOªV FRPXQLFDFLµRUDOLHVFULWD¯QWHJUDHQDQJOªV
- 0LOORUDUOHVFRPSHWªQFLHVGLJLWDOV
entorn de treball virtual.
Fomentar l’autonomia i maduresa perVRQDORUJDQLW]DFLµLJHVWLµGHOWUHEDOO
'RQDW TXH DTXHVW «V XQ SURJUDPD TXH
UHTXHUHL[XQDOWJUDXGHFRPSURP¯VLHVforç personal, l’alumnat interessat haurà
de passar per dues fases de selecció.
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5. Els tallers de supervivència domèstica
$ Oȇ(62 HOV DOXPQHV FXUVHQ OHV VHJ¾HQWV
activitats complementàries: informàtica
 TXDGULPHVWUH DO OODUJ GH WRWD Oȇ(62 
QDWDFLµ (1 TXDGULPHVWUH a cada curs de
l’ESO, a la pis-cina de l’escola), i tallers de
supervivència domèstica (1 TXDGULPHVWUH
de cada activitat al OODUJGHWRWDOȇ(62 
Els tallers de supervivència domèstica són
ODSODQ[DODFRVWXUDHOEULFRODWJHLODFXLna.

Planxa i costura (1r i 2n d’ESO)
Els alumnes realitzen senzilles reparacions de la roba com ara una costura
desfeta, cosir un botó, fer una vora o coVLU XQD FUHPDOOHUD DSUHQHQ D PDQLSXODU
correctament els estris de cosir i planxar i
confeccionen peces cosides a mà (bosses
de roba, decoració de Nadal, fundes de
FRL[¯ LSHFHVIHWHVDPEJDQ[HWRDJXOOHV
de mitja.

5

54

Bricolatge (3r i 4t d’ESO)
Els alumnes aprenen a fer reparacions
elèctriques (reparar o canviar un endoll,
PXQWDU XQ DOODUJDGRU GȇDQWHQD  UHSDracions de lampisteria (desembossar un
GHVJX¢V FDQYLDU XQD DL[HWD VROGDU SHU
tapar fuites en canonades de coure...) i
reparacions de l’automòbil (canviar una
roda punxada, canviar la bateria, mirar el
nivell d’oli i canviar-lo...).

Cuina (3r i 4t d’ESO)
Els alumnes aprenen a cuinar receptes
senzilles, adquireixen hàbits d’alimentació saludables, utilitzen correctament els
HVWULVGHFXLQDLQHWHJHQLHQGUHFHQOȇDXOD
de cuina.

6. Les claus de la nostra ESO
ΖWLQHUDULVGȇH[FHOyOªQFLDLGHUHIRU©
'HVGREODPHQWVSHUWUHEDOODUODFRPSHWªQFLDRUDOHQOOHQJXDDQJOHVD
ΖWLQHUDULOLQJ¾¯VWLFGȇH[FHOyOªQFLDGHIUDQFªV $XOD(XURSHD 
ΖWLQHUDULOLQJ¾¯VWLFGȇH[FHOyOªQFLDGȇDOHPDQ\ $XOD(XURSHD 
3DUWLFLSDFLµDOD/HJR/HDJXH URE´WLFDHGXFDWLYD 
$FWLYLWDWV GȇDSUHQHQWDWJHVHUYHL TXH SHUPHWHQ HO WUHEDOO FRQMXQW HQWUH HOV DOXPQHV
de diferents etapes i ajuden a consolidar els coneixements treballats.
7DOOHUVGHVXSHUYLYªQFLDGRPªVWLFDSODQ[DLFRVWXUDEULFRODWJHLFXLQD
Pla d’acció tutorial: civilitat, hàbits de salut, afectivitat i sexualitat, hàbits de treball
i de convivència, orientació acadèmica i professional...
Treball de l’educació emocional i la dimensió interior mitjançant sortides convivencials
LH[HUFLFLVGHUHȵH[LµTXHDMXGHQDFUHDUXQDPELHQWVHUªLSHUPHWHQXQDSUHQHQWDWJH
P«VHȴFD©
1DWDFLµREOLJDW´ULD
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Batxillerat
1. L’HORARI
2. L’ORGANITZACIÓ
CURRICULAR
• Matèries comunes
ȏ ΖWLQHUDULV
• El treball de recerca
i la Jornada de Treballs
de Recerca
3. L’APRENENTATGE
DE LES LLENGÜES
ESTRANGERES
4. LES CLAUS
DEL NOSTRE BATXILLERAT

6

El batxillerat és concertat i s’hi poden
cursar diversos itineraris dins de les moGDOLWDWV GH FLªQFLHV L WHFQRORJLD FLªQFLHV
socials i humanitats, i arts.
Treballem per donar als nostres alumnes
XQD HGXFDFLµ LQWHJUDO TXH HOV SHUPHWL
assolir una bona educació en valors i un
bon rendiment acadèmic. No només es
WUDFWD GH IRUPDU DOXPQHV TXH REWLQJXLQ
bones notes a les proves d’aptitud per
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a l’accés a la universitat, sinó de preparar-los per superar amb èxit els reptes que
els presenti la vida després de l’escola.

1. L’horari
'HDLGHD
Els dimecres i els divendres, no hi ha
activitat lectiva a la tarda.

 /ȇRUJDQLW]DFLµFXUULFXODU
Matèries comunes
Aquesta distribució de matèries queda supeditada a les instruccions que emeti
HO'HSDUWDPHQWGȇ(QVHQ\DPHQWSHUDOFXUV
L’ORGANITZACIÓ CURRICULAR
Matèries comunes
1r

2n

/OHQJXDFDWDODQDLOLWHUDWXUD

/OHQJXDFDWDODQDLOLWHUDWXUD

/OHQJXDFDVWHOODQDLOLWHUDWXUD

/OHQJXDFDVWHOODQDLOLWHUDWXUD

$QJOªV

$QJOªV

Educació física

+LVW´ULD

)LORVRȴD

+LVW´ULDGHODȴORVRȴD

Ciències per al món contemporani

7XWRULDJUXSDO

7XWRULDJUXSDO
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Itineraris
La nostra escola ofereix nou itineraris possibles. Els alumnes cursen les matèries obligatòries i trien matèries optatives d’acord amb les seves preferències i expectatives amb
vista als estudis universitaris posteriors. Convé tenir present també que determinades
matèries, segons els estudis universitaris que es vulguin cursar, poden servir per millorar
la nota de les PAU.
L’ORGANITZACIÓ CURRICULAR
Modalitat de ciències i tecnologia. Itineraris i matèries*
1r

2n
Itinerari I: TECNOLOGIA I

Matemàtiques I

Matemàtiques II

Física I

Física II

Tecnologia industrial I

Tecnologia industrial II

Triar-ne una: Dibuix tècnic I o Química I

Triar-ne una: Dibuix tècnic II o Química II
Itinerari II: TECNOLOGIA II

Matemàtiques I

Matemàtiques II

Física I

Física II

Química I

Química II

Triar-ne una: Dibuix tècnic I o Francès I o Alemany I

Triar-ne una: Dibuix tècnic II o Francès II o Alemany II

Itinerari III: SALUT I MEDI AMBIENT
Matemàtiques I

Matemàtiques II

Biologia I

Biologia II

Química I

Química II

Triar-ne una: Ciències de la Terra i M.A o Francès I o Alemany I

Triar-ne una: Geologia o Francès II o Alemany II

Itinerari IV: TECNOLOGIA I SALUT I MEDI AMBIENT
Matemàtiques I

Matemàtiques II

Física I

Física II

Biologia I

Biologia II

Química I

Química II

* Aquesta oferta d’itineraris i de matèries dins d’un mateix itinerari queda condicionada al nombre d’alumnes que s’hi matriculin.
Aquesta distribució de matèries queda supeditada a les instruccions que emeti el Departament d’Ensenyament per al curs 2018-2019.
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L’ORGANITZACIÓ CURRICULAR
Modalitat de ciències socials i humanitats. Itineraris i matèries*
1r

2n
Itinerari V: ECONOMIA

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Economia de l’empresa I

Economia de l’empresa II

Economia
Triar-ne una: Història món contemporani o Francès I o Llatí I o Alemany I Triar-ne una: Història de l’art o Francès II o Llatí II o Alemany II
Itinerari VI: CIÈNCIES SOCIALS I
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Història món contemporani
Economia

Història de l’art

Triar-ne una: Literatura universal o Francès I oR$OHPDQ\Ζ R
Cultura audiovisual I

Triar-ne una: Literatura catalana o Francès II o$OHPDQ\ΖΖR
Cultura audiovisual II

Itinerari VII: CIÈNCIES SOCIALS II
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Literatura universal

Història de l’art

Triar-ne una: Història món contemporani o Economia
Triar-ne una: Francès I o Cultura audiovisual I o Alemany I

Triar-ne una: Francès II o Cultura audiovisual II o Literatura
catalana o Alemany II

Itinerari VIII: HUMANITATS
Llatí I

Llatí II

Literatura universal

Història de l’art

Història món contemporani
Triar-ne una: Francès I o $OHPDQ\ΖRCultura audiovisual I

Triar-ne una: Francès II o Cultura audiovisual II o $OHPDQ\ΖΖR
Literatura catalana

* Aquesta oferta d’itineraris i de matèries dins d’un mateix itinerari queda condicionada al nombre d’alumnes que s’hi matriculin.

Aquesta distribució de matèries queda supeditada a les instruccions que emeti el Departament d’Ensenyament per al curs 2018-2019.

Modalitat d’arts. Itineraris i matèries*
1r

2n
Itinerari IX: COMUNICACIÓ

Fonaments de l’art I

Fonaments de l’art II

Cultura audiovisual I

Cultura audiovisual II

Literatura universal

Disseny

Triar-ne una: Història món contemporani o Francès I o Economia
o Alemany I

o Alemany II

* Aquesta oferta d’itineraris i de matèries dins d’un mateix itinerari queda condicionada al nombre d’alumnes que s’hi matriculin.

Aquesta distribució de matèries queda supeditada a les instruccions que emeti el Departament d’Ensenyament per al curs 2018-2019.
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El treball de recerca i la Jornada de Treballs de Recerca
Els alumnes elaboren un treball de recerca, en redacten una memòria i en fan una
H[SRVLFLµ RUDO $TXHVW WUHEDOO W« HQ JHneral, caràcter individual i representa un
GHODQRWDJOREDOGHOEDW[LOOHUDW
El treball de recerca consisteix en un conjunt d’activitats estructurades i orientades
DODLQYHVWLJDFLµLSRWHPPDUFDUVHHQXQD
sola matèria o pot ser interdisciplinari.
Els alumnes disposen de tot un any per
IHUOR GHV GH ȴQDOV GHO SULPHU WULPHVWUH GH SULPHU ȴQV DO SULPHU WULPHVWUH GH
VHJRQ
Els directors dels treballs de recerca s’enFDUUHJXHQGHGRQDUDOVDOXPQHVOHVRULHQ-
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WDFLRQV PHWRGRO´JLTXHV RSRUWXQHV SHU D
FDGD WLSRORJLD GH WUHEDOO L HOV DVVHVVRUHQ
en la recerca documental o experimental,
HQHOSODQWHMDPHQWJOREDOLHQODUHGDFFLµ
i la defensa del treball pròpiament dit.
Aquests directors vetllen, també, perquè
VȇDFRPSOHL[LQHOVWHUPLQLVGHVHJXLPHQWL
GHSUHVHQWDFLµQȴ[DWV
Els alumnes amb els treballs de major
qualitat tenen l’opció de defensar-los a
la Jornada de Treballs de Recerca, que
VLPXOD XQ FRQJU«V GȇLQYHVWLJDFLµ GDYDQW
de tots els alumnes de batxillerat, a més
del professorat i de les famílies.

3. L’aprenentatge de les llengües estrangeres
• Grup d’excel·lència d’anglès.
• Matèria optativa de francès i d’alemany
a 1r i a 2n (4 hores a la setmana).
• Els alumnes cursen 3 hores d’anglès a la
setmana.
• Possibilitat de realitzar el treball de
recerca en anglès (alumnes del grup
d’excel·lència).
• Intercanvis lingüístics amb Suècia i amb
Holanda.

• FerMun Conference al Lycée International Ferney-Voltaire, Suïssa.
• Estada de tres setmanes, al juliol, al
Ottawa International Training Centre, a
Ottawa, Canadà.
• Presentació dels alumnes als exàmens
RȴFLDOVGH&DPEULGJHGHO0LQLVWªUHGH
l’Éducation Nationale de França i del
Goethe-Institut Barcelona.
Els continguts dels exàmens estan integrats als currículums d’anglès i de francès
de l’Escola.
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4. Les claus del nostre batxillerat
3URMHFWH %H DQ (QWUHSUHQHXU SURJUDPD GȇLQLFLDFLµ D OȇHPSUHQHGRULD GLQV GH OD PDWªULD
Gȇ(FRQRPLD GH OȇHPSUHVD LPSDUWLW ¯QWHJUDPHQW HQ DQJOªV 3DUWLQW GHOV LQWHUHVVRV
dels alumnes, se’ls condueix a elaborar un pla d’empresa complet que es presenta
HQS¼EOLFLHQDQJOªV
ΖWLQHUDULGȇH[FHOyOªQFLDGȇDQJOªV
$FWLYLWDWV GȇDSUHQHQWDWJHVHUYHL TXH SHUPHWHQ HO WUHEDOO FRQMXQW HQWUH DOXPQHV GH
diferents etapes i que ajuden a consolidar els coneixements treballats.
Complements curriculars: oferim una hora més a la setmana, la qual, a primer, es dedica
D OD FXOWXUD UHOLJLRVD L D VHJRQ VHJRQV OHV QHFHVVLWDWV GHOV DOXPQHV DOV VHPLQDULV
GHSU¢FWLTXHV LQIRUP¢WLFDIUDQFªVFRPHQWDULGHWH[WELRORJLDTX¯PLFDI¯VLFDJHRJUDȴD
i reforç de matemàtiques).
Treball de l’educació emocional i la dimensió interior mitjançant sortides convivencials
LH[HUFLFLVGHUHȵH[LµTXHDMXGHQDFUHDUXQDPELHQWVHUªLSHUPHWHQXQDSUHQHQWDWJH
P«VHȴFD©
Activitats d’orientació personal, acadèmica i professional.
2UJDQLW]DFLµGHYLVLWHVHQJUXSRLQGLYLGXDOVDOHVXQLYHUVLWDWV

6

64

