
 

Educació 
Secundària 

Nous reptes! 

Dels 12 als 16 anys



LLENGÜES ESTRANGERES, TIC I EXTRAESCOLARS

TIC

Ordinador personal a l’aula (BYOD) De 1r a 4t d’ESO

Aula d’ordinadors De 1r a 4t d’ESO

Llibres digitals De 1r a 4t d’ESO

Plataforma interactiva Educamos De 1r a 4t d’ESO

Consola G-Suite for Education De 1r a 4t d’ESO

Robòtica i programació (Tecnologia) De 1r a 4t d’ESO

Science Bits (Ciències) De 1r a 4t d’ESO

Llengües estrangeres: Anglès i francès

Anglès Curricular De 1r a 4t d’ESO

Auxiliar de conversa nadiu en anglès De 1r a 4t d’ESO

Francès
Complementària a 1r i 2n 
d’ESO i optativa a 3r d’ESO

Exàmens per a la certificació 
Cambridge

ESO

Extraescolars ESO

Escola d’Idiomes (anglès, francès)

Futbol Sala 

Vòlei

Club Excursionista

Pans & Friends (Grups d’amistat)



L’ESO té com a finalitat la consolidació dels aprenentatges 
instrumentals de l’Educació Primària, s’inicia a l’alumnat en 
altres camps del saber s’aprofundeix en les àrees 
fonamentals.  
 Es pretén dotar l’alumnat dels recursos necessaris perquè 

adquireixi maduresa per ser competent en la societat tant a 
nivell professional com social.  

OBJECTIU GENERAL 

L’objectiu és, en síntesi, garantir les mateixes 
oportunitats de formació a tots els nois i les noies, tot 
respectant la diversitat, i proporcionant-los aquelles 
habilitats i coneixements que els permetin de poder triar 
entre  les diferents sortides que se’ls ofereixen en 
acabar l’ESO.  

ESTIL D’APRENENTATGE 

El nostre objectiu és conduir l’alumne cap a l’autonomia 
personal, alhora que assoleix les competències bàsiques de 
l’etapa. 

Activitats complementàries: 
– Francès 
– Orientació tutorial 
– Informàtica 
– Educació en valors 



Volem alumnat 
competent, amb la 

capacitat de llegir tota 
mena de textos i saber-
los interpretar, analitzar, 
sintetitzar, reconèixer…

Per això fem: 

TALLERS DE LECTURA. Per al 
foment de les estratègies lectores.   

Disposem d’un SERVEI DE PRÉSTEC. Per afavorir 
el GUST PER LA LECTURA (amb assessorament 
d’una LLIBRETERA especialista en públic lector 
juvenil).  

I valorem i estimem la LITERATURA, tots els 
gèneres, èpoques, estètiques… 

Les llengües 



Aprendre a llegir, Llegir per 
aprendre i el GUST per la lectura 
son prioritats del Departament de 
Llengües, com aprendre a escriure 
per poder pensar i parlar. 

Expressar el que sabem i aprenem. 
Expressar les emocions.  

Expressar la visió del món.  
Exigir, protestar, argumentar, 

emocionar…

Per tal que l’escriptura sigui una eina per…

Volem alumnat capaç d’escriure tota mena de 
textos i de formats.



Volem alumnat que usi la 
llengua com a Eina per 

expressar i estructurar els 
seus pensaments. Volem 

bones persones amb 
arguments i pensaments 

crítics.



AULA VIVA (Projectes Interetapes) 
Xerrades sobre divulgació científica de la 
UPC 
NATURAL SCIENCE (AICLE) 
Matemàtiques ONMAT 
Science Bits (Ciències Naturals) 
ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ a 
Tecnologia 
PROJECTE EXPLAINERS 
(CosmoCaixa) 
CONCURS NEUROART  
(UB) 

Les ciències 



 

Els projectes transversals



Una educació Integral 

La nostra proposta pastoral s’emmarca dintre de l’educació integral de la 
persona. 
Parlar d’educació integral significa formar totes les dimensions de la 
persona: corporal, psicològica i emocional, intel·lectual, social, artística i 
espiritual. 
Per a nosaltres és important no quedar-nos en la formació simplement 
acadèmica. Sinó que volem anar més enllà. 
De fet, la pastoral de l’escola treballa totes les dimensions que queden 
fora de l’àmbit purament acadèmic, oferint-los una formació humana, 
social i espiritual. 
Això ho fem com una proposta de vida, no com una imposició, sinó 
respectant la seva llibertat d’elecció, no donant per suposada la seva 
adhesió personal a la fe. 
Aquesta proposta és una invitació per a tots, tant aquells que busquen 
una formació cristiana com per aquells que tenen altres opcions 
personals. 

Activitats: 

Les activitats que proposem s’agrupen en tres àmbits: 

• La interioritat 
• el temps de lleure  
• el contacte amb altres realitats. 



Programa TEI ( Tutoria entre iguals) 
 

El programa TEI (Tutoria entre 
Iguals) és un programa basat en 
l’acompanyament de l’alumnat de les 
diferents etapes.    

En una primera fase, curs 2020-21, 
l’alumnat de P-5 acompanyarà, a 
l’alumnat de P-3, 5è primària a 3r 
Primària i 3r ESO a 1r ESO.  

Cada alumne/a de P-3, 3r i 1r d’ESO 
tindrà un tutor emocional de P-5, 5è i 
3r d’ESO, que estarà prop d’ell/a amb 
la finalitat d’ajudar a la seva integració en el centre, reduir la seva 
inseguretat, mediar en conflictes, actuar com a referent per a la 
millora de la seva autoestima i disminuir els desequilibris de forces 
que causen l’assetjament escolar. En aplicar el TEI, se sensibilitzarà 
l’alumnat contra l’assetjament escolar i a favor d’un model de 
relació entre companys/es basat en el respecte mutu, la 
coresponsabilitat i la solidaritat. 



Aquest model de relació entre companys/es serà reforçat durant 
les hores de tutoria i en diferents moments del curs. En aquestes 
sessions, el coordinador/a del programa, el departament 
d’orientació i els tutors/es de l’alumnat del cursos de P-3, P-5 3r i 
5è de Primària i 1r i 3r d’ESO realitzaran una sèrie d’activitats, 
dinàmiques i reunions per a aconseguir els objectius del programa. 

El professorat ha realitzat una 
formació específica impartida 
per un formador/a acreditat 
p e r l a U n i v e r s i t a t d e 
Barcelona, que serà el nostre 
assessor/a durant tot el curs 
escolar. 

El Programa TEI va ser creat 
per Andrés González Bellido, 

psicòleg i orientador, en el 2002. Actualment és el programa de 
major implementació a nivell espanyol i un dels primers a nivell 
mundial, amb més de 1.200 centres educatius d’Infantil, Primària i 
Secundàr



Rambla del Caçador 6-12 08042 Barcelona. 93 4270125 
 www.jm-claudina.net    a8003014@xtec.cat 
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