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treball per projectes                                                                      
El treball per projectes són «tasques complexes que deriven de 
problemes o preguntes desafiants; que impliquen els alumnes en 
activitats de disseny, de resolució de problemes, d’investigació i de 
presa de decisions; que donen als alumnes l’oportunitat de treballar 
d’una manera relativament autònoma durant un període de temps 
ampli, i que culminen en una presentació o un producte reals» 
(Thomas, 2000).

Aquesta metodologia de treball ajuda a l’alumnat a aprendre a 
aprendre, els motiva a descobrir i, el més important, aconsegueixen 
un aprenentatge significatiu.

A Secundària els alumnes treballen tant en projectes de comprensió 
dins de cada matèria com en projectes interdisciplinaris que 
involucren diferents àmbits.



projectes steam                                                                      
STEAM és l’acrònim anglès que engloba les disciplines educatives: Science 
(ciència), Technology (tecnologia), Engineering (enginyeria), Arts (art) i 
Mathematics (matemàtiques), i que és una tendència creixent  arreu del 
món i defineix una nova metodologia educativa.
Aquestes cinc àrees potencien el pensament reflexiu i crític, la creativitat 
de l’alumne, on aquest també adquireix noves capacitats i competències, a 
l’hora de resoldre problemes.

Fem projectes STEAM a 1r i 3r d’ESO. Al projecte STEAM de 3r d’ESO 
comptem amb la col·laboració de de la Universitat de Stanford, que fa un 
seguiment als alumnes al llarg de tot el projecte, i també de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), que avalua els productes finals del projecte.



laboratori i taller                                                                      



projectes de llengües                                                                      
Les assignatures de llengües es treballen en grups reduïts (grups de màxim 
20 alumnes) per tal d’aconseguir una millor atenció a tot l’alumnat.            A 
2n i 4t d’ESO fem projectes de llengües.

Una de les actuacions educatives que utilitzem per tal que els i les alumnes 
millorin en l’aprenentatge de les llengües és la tertúlia literària dialògica. 
Les tertúlies literàries dialògiques consisteixen en el fet que un grup 
d’alumnes es reuneix periòdicament al voltant d’un llibre de la literatura 
clàssica universal per a reflexionar i dialogar a partir d’ell. És un espai on 
els i les alumnes poden participar en un projecte educatiu que promou la 
literatura i la cultura.



aprenentatge cooperatiu                                                                      
A la Secundària fomentem l’aprenentatge cooperatiu. L'aprenentatge 
cooperatiu proposa un enfocament de les situacions d'ensenyament- 
aprenentatge basades en les interaccions socials i pretén que els alumnes 
es vinculin estretament entre ells, de manera que cada un sap que el seu 
esforç personal ajuda els companys a aconseguir l’èxit tant a nivell grupal 
com individual.



aprenentatge cooperatiu                                                                      
La docència compartida consisteix en el treball de col·laboració deliberat entre 
dos o més docents en una aula, al llarg de tot el procés de disseny, planificació, 
execució, avaluació i reflexió, amb l’objectiu comú de desenvolupar pràctiques 
educatives eficaces per a tots els alumnes d’un mateix grup.

La tutoria entre iguals és un 
mètode d’aprenentatge cooperatiu 
basat en la creació de parelles 
d’alumnes, amb una relació 
asimètrica (derivada de l’adopció del 
rol de tutor i del rol de tutorat), amb 
un objectiu comú, conegut i 
compartit (com ara l’adquisició 
d’una competència curricular), que 
s’assoleix a través d’un marc de 
relació planificat pel professor.



cultura del pensament                                                                      
La cultura de pensament es basa en aprendre i ensenyar a pensar, 
consisteix en crear espais i temps perquè el pensament individual i del 
grup d’alumnes sigui valorat, es faci visible i es promogui de manera 
activa com una part més de les experiències quotidianes i habituals 
dels alumnes a l’escola.

Introduïm la cultura del pensament en les diferents propostes 
didàctiques fent ús de diferents destreses i rutines de pensament, 
tècniques que permeten desenvolupar el pensament creatiu i crític, la 
presa de decisions i la resolució de problemes. Mitjançant aquests 
organitzadors els alumnes reflexionen de manera compartida, fent 
conscient aquell aprenentatge (metacognició) per tal d’interioritzar-lo i 
transferir-lo en altres situacions i contextos.



aprenentatge basat en el joc - ludificació                                                                      
La ludificació (gamificació en anglès)  és l’aplicació de recursos dels jocs 
(disseny, dinàmiques, elements, etc.) en contextos no lúdics per modificar 
comportaments dels individus mitjançant accions sobre la seva motivació, 
tot per aconseguir el compromís dels estudiants, incentivar un 
comportament i promoure un aprenentatge. És a dir, creant sempre una 
experiència significativa i motivadora.



avaluació diversificada                                                                      
“Identificar els obstacles i els errors i trobar camins per superar-los requereix temps per a l’autoreflexió, però aquest 
temps és el més útil perquè realment hi hagi aprenentatge”
L'avaluació, per fer-se efectiva, no només ha de ser un instrument de control i supervisió puntual, sinó que ha de 
ser diversa, diversificada i contínua: La rúbrica i el portafoli són bones eines d’avaluació.

Una rúbrica d'avaluació és un instrument que permet 
dur a terme la tasca avaluativa de manera sistemàtica 
mitjançant una taula que relaciona els criteris 
d'avaluació amb diferents nivells d'assoliment 
d'aquests criteris. Les rúbriques poden ser emprades 
tant pel professorat com per l'alumnat, ja sigui per a 
avaluar a d'altres estudiants com per a fer 
autoavaluació.

El portafoli o carpeta 
d’aprenentatge és un 
instrument d’avaluació centrat 
en l’aprenent. Consisteix en 
una selecció d'evidències 
recollides de manera reflexiva 
al llarg d'un període de temps 
determinat. L’ànima del 
portafoli és la reflexió. 
Desenvolupa el pensament 
crític, la creativitat.



              anglès - aicle                                                                      

oral english

music 
(ukelele)

science

L’Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) és el 
terme docent emprat per referir-nos a una situació d’immersió lingüística a les 
aules. El terme s’utilitza per descriure qualsevol situació educativa en la qual 
s’utilitza una llengua addicional (en el nostre cas l’anglès) per a l’ensenyament i 
aprenentatge de matèries diferents de la mateixa llengua en qüestió. Als contextos 
escolars existeix un major èxit en l’aprenentatge de les llengües estrangeres quan 
es fan servir aquestes llengües per ensenyar matèries comunes.



              anglès - aicle                                                                      

A l’escola comptem des de fa 
anys amb una auxiliar de 
conversa nativa que fa classes 
de conversa setmanals amb 
grups reduïts.

A 3r d’ESO fem intercanvis 
amb alumnes d’un institut de 
parla anglesa.

Connecting Classrooms és un 
programa que aparella la nostra escola 
amb un institut dels Estats Units, a 
través d'un programa virtual en què 
l'alumnat comparteix vídeos sobre la 
seva vida quotidiana i la seva cultura.



diploma dual                                                                      
El Diploma Dual és el programa oficial de convalidació 
internacional de títols de Batxillerat, que permet a 
l'alumnat obtenir dues titulacions simultàniament: la 
pròpia del seus país i el American High School Diploma. 
Quan finalitzen els seus estudis de Batxillerat, els 
estudiants del Diploma Dual aconsegueixen 
exactament la mateixa titulació que els estudiants 
estatunidencs en acabar la High School, que està 
reconeguda a tots els estats i a totes les universitats del 
món. 

Aquest programa permet una notable millora del nivell 
d'anglès i proporciona a l’alumnat un alt grau 
d'autonomia personal i una gran facilitat en el maneig 
de les noves tecnologies. El Diploma Dual es pot iniciar 
a 2n ESO, 3r ESO o 4t ESO. 



              alemany                                                                      
L’alemany s’estudia a l’escola com a matèria 
optativa des de 1r fins a 4t d’ESO. 

A 3r i 4t els alumnes tenen l’opció de 
presentar-se als exàmens oficials dels nivells 
A1 i A2 del Goethe Institut.



tutoria                                                                      
La tutoria constitueix un espai adequat per a educar els 
sentiments. El Pla d'Acció Tutorial (PAT) és l'instrument 
dinamitzador que utilitzem al centre per a donar 
coherència als esforços de la comunitat educativa perquè 
l'alumnat adquireixi no només les competències 
acadèmiques, sinó també aquelles competències 
emocionals que li permetin el seu desenvolupament 
personal i la seva plena integració en la societat.

A Secundària treballem amb el Programa de competència 
Personal i Social del Departament d’Ensenyament, es fan 
tutories individuals amb els alumnes i les famílies i 
tutories grupals per fomentar la cohesió de grup.

A més a més organitzem cada any xerrades i tallers de 
seguretat viària, salut sexual, seguretat a les xarxes 
socials, orientació acadèmica, etc.



noves tecnologies                                                                      
Els alumnes de Secundària disposen d’ordinador Chromebook propi.

A l’escola treballem l’assignatura de tecnologia tant des de la vessant 

més manipulativa (al taller) com des de la vessant  electrònica (a l’aula).



jornades                                                                      

dia de les matemàtiques

Sant Jordi

dia de la ciència

Saint Patrick’s Day

Carnaval



ORIENTACIÓ ACADÈMICA                                                                      
El projecte XCelence - Escoles que inspiren impulsat i gestionat per la Fundació 
Bertelsmann i la fundació Empieza por Educar ens permet situar l’orientació 
acadèmica i professional dels nostres alumnes com un dels eixos transversals de 
l’escola.
XCelence és un model inspirat en unes pràctiques de referència internacional 
dutes a terme al Regne Unit entre els anys 2013 i 2017 que ens ofereixen com a 
resultat les 8 Gatsby Benchmarks.  
Amb aquest nou projecte ens adaptem a les necessitats educatives i 
professionals del nostre segle, oferint noves experiències prelaborals als 
alumnes, més xerrades informatives a les famílies i una orientació més moderna 
i eficaç.



final d’etapa                                                                      
viatge 4t ESO

graduació


