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Matèries Comunes a l’ESO

Àmbit Lingüístic
•

Català

•

Castellà

•

Anglès

Optatives de 1r d’ESO

Àmbit Matemàtic
•

El currículum es complementa amb les
matèries optatives escollides a cada curs:
una de 1r a 3r d’ESO i tres a 4t.

Matemàtiques

Francès
Llengua Creativa
Ciència i Tècnica Aplicada
Lliga de Debat

•
•
•
•

Àmbit Cientifictecnològic
•

•Física

i Geologia

i Química

Tecnologia

Àmbit Social
•

Geografia i Història

Àmbit de Cultura i Valors
•

Religió

Àmbit Artístic
•

Música

•

Educació Visual i Plàstica

Àmbit de l’Educació Física
•

•
•
•
•
•

Francès
Llengua Creativa
Ciència i Tècnica II
Economia i Solidaritat
Lliga de Debat

Ciències de la Naturalesa
•Biologia

•

Optatives de 2n d’ESO

Educació Física (inclou 1 hora de natació)

Optatives de 3r d’ESO
•
•
•
•
•
•
•

Francès
Llengua Creativa
Emprenedoria
Ciència i Tècnica III
Re-Mates
Cultura Clàssica
Lliga de Debat

Optatives de 4t d’ESO

•
•
•
•
•
•
•
•

Francès
Economia
Física i Química
Biologia i Geologia
Tecnologia
Llatí
Visual i Plàstica
Informàtica

Horari de 1r a 3r d’ESO:
Matins: dilluns, entrada a les 9h, resta de la setmana a les 8h i sortida a les 13.30h
Tardes: de dilluns a dijous de 15.15h a 17.15h, divendres tarda lliure
Horari de 4t d’ESO:
Matins: de dilluns a divendres a les 8h, sortida de dilluns a dijous a les 13,30h,
divendres a les 14.30h.
Tardes: dilluns, dimarts i dijous de 15.15h a 17.15h; dimecres i divendres lliure

+

A prop de l’alumne


Tutoria personalitzada

Els tutors fem un seguiment proper
dels nostres nois i noies, tant en
l’àmbit acadèmic com en el personal,
necessari per a un bon aprenentatge
en l’ etapa de canvis que representa
l’adolescència.


Gabinet psicopedagògic

L’equip ens ajuda en dos aspectes molt
importants :
• Orientació personal i
l’organització de l’estudi.
• Orientació curricular i professional

+ Metodologia de treball

Metodologies actives
que facin els nostres
alumnes protagonistes
del seu aprenentatge

El centre es troba en un procés de renovació
pedagògica recollit al Model Educatiu Sa-Fa i
comú per a les nostres set escoles anomenat
Passarel·la Innovació
L’objectiu és oferir una educació del segle XXI
als nostres alumnes:
•

Rutines i destreses de pensament

•

Aprenentatge cooperatiu

•

Learning by doing

•

Avaluació competencial

Pasarela innovación

L’educació emocional
la treballem a totes
les etapes, ja que la
considerem un eix
transversal
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Llengües estrangeres
La llengua estrangera treballada a l’escola des d’ Educació Infantil és l’anglès, però a
1r d’ESO s’ofereix l’optativa de francès.


AICLE/CLIL

L’Aprenentatge Integrat de
Contingut i Llengua continua
a
Secundària
treballant
matèries en anglès, com ara la
Technology a 1r d’ESO, la
Geography a 2n d’ESO i la
Geology a 3r d’ESO.


English Week

Cada any tota l’escola
participa
als
tallers,
xarrades, obres teatrals i
d’altres activitats que es
programen durant aquesta
setmana.



Auxiliar de conversa

A Secundaria es continua amb el
programa d’auxiliars de conversa.
Un cop a la setmana el grup classe
es divideix en grups més petits per
poder fer pràctiques d’expressió
oral amb un professor natiu.



Projecte MIT

Dins el projecte de mobilitat del
Massachusetts
Institute
of
Technology, ja fa uns anys que
tenim el privilegi de gaudir, durant
unes setmanes, d’un dels seus
estudiants que imparteix algunes
“lessons” a alumnes de 4t d’ESO, 1r
i 2n de Batxillerat.

Concursos: Participem al “Fonix”, concurs d’anglès on participen escoles de tota Catalunya i els
alumnes de francès tenen l’oportunitat a 4t d’ESO de presentar-se al concurs de traducció.
Altres ofertes: Anglès extraescolar al mateix centre i estades a l’estiu al Regne Unit.

Totes les activitats que realitzem a l’escola,
des de les sortides i viatges fins a la
participació en concursos i programes,
ajuden a donar a la nostra escola

Valor afegit
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Proves Cangur

Programa Joves i Ciència

Odysseus

Jocs Florals

Les proves Cangur són
uns tests realitzats
anualment per la
Societat Catalana de
Matemàtiques i en les
que participem com a
centre

Joves i Ciència vol
promoure les vocacions
científiques entre els
joves.

Participem al concurs de
ciència espacial per a
joves líder a Europa. És
una plataforma
d’aprenentatge únic que
ofereix l’oportunitat de
viatjar i ofereix estàncies
de formació

Una de les activitats amb
més solera a l’escola, amb
entrega de premis, tant de
poesia com de prosa,
actuacions i
representacions per
amenitzar aquesta festa
de les lletres

El programa ofereix la
possibilitat d'entrar en
contacte directe amb la
investigació científica.

+ …i desprès de l’ESO, què?
A 3r i especialment a 4t d’ESO
assessorem i orientem els
nostres alumnes per tal de
trobar la millor opció per
continuar la seva formació.
L’escola ofereix la possibilitat
de cursar Batxillerat i acabar
així l’educació post obligatòria
al centre.

