


 Escola centenària

 Finalitats de l’etapa

 Horari de les classes

 Cicles  i  matèries

 Distribució de les matèries (curs 17-18)

 Tutoria

 L’avaluació

 Butlletí de notes

 Atenció a la diversitat

 Gabinet  psicopedagògic

 Treballem en un procés de “millora contínua”

 Llengües estrangeres

 Intercanvis a l’estranger

 Estades a l’estranger

 Aprenentatge cooperatiu

 Noves tecnologies

 Activitats extraescolars

 Activitats diverses

 Activitats amb els més petits 1 (ApS)

 Activitats amb els més petits 2

 Activitats amb els més petits 3

 Resumint

 Més informació



Som una escola emblemàtica a

Vilafranca. Portem 129 anys

compromesos amb una educació de

qualitat per a tothom.



 Consolidar i ampliar els

ensenyaments de primària.

 Créixer en l’autonomia personal.

 Desenvolupar l’esperit crític.

 Construir la pròpia personalitat.

 Aprendre a aprendre per seguir
aprenent tota la vida.

 Esforçar-se per aconseguir la
superació personal.

 Adquirir uns bons hàbits d’estudi.

 Orientar els nostres alumnes
acadèmicament i personalment
de cara al futur segons les seves
necessitats i interessos.

índex



 Comencem les classes a les 8,15 del matí i les finalitzem a les 13,15 h
del migdia.

A la tarda, l’horari és de les 15 a les 17 h tots els dies, excepte els
dimecres que no hi ha classe. Tot i això, els alumnes tenen la
possibilitat de fer servir espais de l’escola per fer treballs grupals.

 Al migdia oferim servei de menjador, vigilància de pati i estudi a les
classes. També hi ha la possibilitat, en aquesta franja horària, de
realitzar activitats extraescolars (robòtica, anglès…).
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 L’ ESO  s’estructura  en  dos  cicles. Un  de 

tres cursos i l’altre d’un curs escolar. Aquest

últim té un caràcter orientador.

 Les  àrees  d’ensenyament  s ’organitzen   en

matèries :

 Comunes: les cursen tots els alumnes i garanteixen els objectius mínims del
currículum.

 Optatives i Específiques: complementen o amplien el currículum comú i
atenen a la diversitat de formació i d’interessos dels alumnes.

 Complementàries: Competència social i emocional, Science, Salut en moviment,
Oral English, Revista, Filosofia, Club de lectura, Apadrinament lector...

 Projectes: Treball de Síntesi, Projecte de Recerca, Projectes de comprensió,
Treballs interdisciplinaris, Aprenentatge servei...

La nostra oferta dóna resposta a tothom i està avalada pels resultats en les
proves i avaluacions externes.
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MATÈRIES
Hores setmanals

1r 2n 3r 4t

C
 O

 M
 U

 N
E

S

Llengua Catalana 3 3 3 3

Llengua Castellana 3 3 3 3

Llengua Anglesa 3 4 3 3

Matemàtiques 3 4 4 4

Biologia i Geol. / Física i Q. Bio. G. 4 Fís. Q. 3 2+2 ---

C. Socials, geografia i història 3 3 3 3

Educació Física 2 2 2 2

Música 2 --- --- ---

E. Visual i Plàstica --- 2 2 ---

Tecnologies 3 2 2 ---

Religió 1 1 1 1

Tutoria 1 1 1 2

E
S

P
E

C
IF Expr. Escrita 2n / Emprenedoria 3r --- 1 1 ---

Cultura clàssica 1 --- --- ---

Alemany 1 1 1 ---

OPTATIVES --- --- --- 9

TOTAL  HORES 30 30 30 30

COMPLEMENTÀRIES 3 3 3 3

HORES PER SETMANA 33 33 33 33

DISTRIBUCIÓ  DE  LES  MATÈRIES  ( CURS  17 / 18 )
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Entrevistes amb els pares :

• Per compartir   l’evolució   de   l’ alumne 

durant el curs.

• Per col·laborar i treballar amb la família 

anant tots a la una.

Atenció individual i grupal : 

• Arribar al coneixement personal de l’alumne.

• Dinamitzar el grup-classe.

• Ajudar  en  l’autoconeixement  de   les 

capacitats i aptituds.

• Fer el seguiment del progrés individual 

de l’alumne.

• Orientar en tècniques i hàbits d’estudi.

• Resoldre conflictes (mediació)

• Informar i orientar acadèmicament.

• Realitzar activitats formatives.

• Tutoria focalitzada en les habilitats socials i d’educació emocional.
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 Per tal de mantenir informats als pares i

als alumnes fem una preavaluació al

primer trimestre . D’aquesta manera es

dóna a l’alumne una informació que li pot servir, si és el cas, per
rectificar i superar les possibles dificultats.

 Quan parlem d’avaluació, ens estem referint a tot el que forma part del
procés educatiu i, en concret, a allò que és objecte de l’aprenentatge
escolar; és a dir, els blocs de continguts de cada una de les matèries en
les dues vessants: conceptes i activitats competencials.

 Conceptes : continguts que són objecte d’estudi.
 Activitats competencials : relatives a habilitats, destreses, 

tècniques... i també a actituds, interès per la matèria...
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◦ Els resultats del primer trimestre i de final de curs
els lliurem i comentem personalment als pares.

◦ Els del segon trimestre es lliuren als alumnes i es
poden consultar a la intranet de l’escola.

◦ De manera contínua es manté la comunicació amb
els pares: amb el seguiment on line o telefònic de
les incidències (absències, retards, marxa general
del curs...), amb les entrevistes amb el tutors,
reunions informatives...
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 Amb l’objectiu d’atendre a la diversitat del grup-classe i
respectar les diferències individuals, en matèries com
matemàtiques i llengües, treballem conjuntament dos docents
dins l’aula.

 També organitzem :

~ Grups de reforç i/o agrupaments per nivell.

~ Optatives i específiques (per tal de donar resposta
als diferents interessos dels alumnes).

~ Desdoblaments en Ciències

Naturals i Tecnologies.

~ Plans individualitzats:
• Dificultats d’aprenentatge
• Atenció individualitzada
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Entre d’altres funcions, desenvolupa la seva tasca…

 Donant informació i assessorament a pares i mestres, sobre

aspectes evolutius, pedagògics i de conducta.

 Detectant al més aviat possible les dificultats d’aprenentatge i

desenvolupament personal que presenten els alumnes i oferint

possibles solucions.

 Coordinant i desenvolupant el programa de reeducació.

 Coordinant actuacions amb serveis externs.

 Aplicant proves de maduresa per tal de prevenir dificultats

d’aprenentatge en el desenvolupament personal de l’alumne.

 Impulsant un programa d’orientació que informi alumnes i pares

sobre les sortides acadèmiques que tenen, afavorint els

processos de decisió i maduresa personal.
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 La nostra proposta educativa millora cada dia i innova per assolir un
millor aprenentatge per part de l’alumnat, cercant la màxima
personalització i adaptació a cada noi i noia.

 Som una escola orientadora que vetlla per la formació integral (tant en
coneixements com en valors) de cada alumne, que els ajuda en el seu
procés d’aprenentatge i els proporciona una òptima orientació
personal, acadèmica i professional.
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 Afavorim i potenciem l’ús de les llengües estrangeres com a quelcom

especial i important per a la seva formació i el seu futur.

 Fem unitats didàctiques de matèries no lingüístiques en anglès, murals,

treballs, exposicions orals, retolació d’espais de l’escola, teatre en anglès...

 Comptem amb un auxiliar de conversa nadiu que potencia la pràctica oral

d’aquest idioma.

 Presentem els alumnes a les proves oficials d’anglès, on poden obtenir la

certificació del nivell assolit per la Universitat de Cambridge.

 Com a segona llengua estrangera, oferim Alemany a tots els cursos de la

ESO.

índex



 Participem en intercanvis amb escoles de la Comunitat
Europea. Es tracta d’un projecte educatiu innovador i de
l’àmbit científic amb una durada d’una setmana.

 Hem col·laborat amb escoles de Dinamarca, Bèlgica,
Polònia i Alemanya. És una experiència enriquidora per als
nostres alumnes i per al centre.
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 Treballem l’aprenentatge cooperatiu amb dinàmiques de

cohesió de grup, estructures cooperatives que faciliten el

treball en equip i garanteixen la participació equitativa i la

interacció simultània.

 La pràctica de l’aprenentatge cooperatiu permet desenvolupar

destreses i competències de caràcter social, comunicatiu,

interpersonal... que d’altra manera no es treballarien prou.

 Per tant, cada vegada donem més presència al treball per

projectes de comprensió i interdisciplinaris, que impliquen

dues o més matèries i que afavoreixen l’aprenentatge global

dels alumnes.

 La pràctica i l’aprenentatge mitjançant el treball cooperatiu

permet aprendre més i millor.
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Amb el treball per  

projectes 

“aprendrem si hi 

participem”



 Incorporem la dimensió digital que

aporta noves eines d’aprenentatge

i ajuda els alumnes a moure’s en

aquest entorn, present ja en totes les esferes de la vida.

 Les tecnologies digitals tenen un paper cabdal d’accés i gestió
de la informació, així com de suport i motivació a
l’aprenentatge.
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 Tant al migdia com a la tarda, un cop finalitza l’horari de

classe, el centre es transforma en un lloc on aprofundir

en l'aprenentatge de l’anglès, robòtica, teatre... i on

practicar diversos esports.
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ARRELATS  A  LA

CULTURA   I 

SOCIETAT

QUE  ENS 

ENVOLTA

EDUQUEM

CADA ALUMNE

SEGONS  LES  SEVES

CAPACITATS  I  

RITMES

D’APRENENTATGE

INTEGRANT  

L’ESPORT

I   LES ACTIVITATS

EXTRAESCOLARS  EN 

EL

PROJECTE   

EDUCATIU

AMB  EL SUPORT

DE  LA  TITULARITAT

MANYANET  

Fills  de  la  Sagrada 

Família

EDUQUEM

AMB LA FAMÍLIA

I PER A LA FAMÍLIA

AMB  MESTRES

IL·LUSIONATS  PER    

LA MILLORA  I  

INNOVACIÓ  

EDUCATIVA

EDUQUEM  EN  LA 

JUSTÍCIA  I 

L’HONESTEDAT  

PER  UN  MÓN  

MÉS  FRATERN PROMOVEM  LA 

SOLIDARITAT  I     

EL TREBALL  EN  

EQUIP

OBERTS  A 

INNOVACIONS  

PEDAGÒGIQUES 

PRESENTS  I 

FUTURES

AMB 125 ANYS 

EDUCANT  A  

VILAFRANCA

ESCOLA 

MULTILINGÜE:

CATALÀ, CASTELLÀ, 

ANGLÈS   

INTEGRATS A LA 

VIDA DE L’ESCOLA

FEM CRÈIXER 

PERSONES QUE 

S’AUTOCONEGUIN  I 

S’AUTOGESTIONIN 

EMOCIONALMENT

ENSENYAMENT 

MÉS 

COMPETENCIAL  I 

MÉS 

COOPERATIU

ON 

L’ESPIRITUALITAT  I 

LA RELIGIÓ 

CRISTIANA  DONEN 

SENTIT A LA 

PERSONA  I  A LA 

VIDA
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Per a més informació de les diferents activitats que

realitzem a l’escola us podeu adreçar a:

 Revista de l’escola 

 Facebook Twitter YouTube
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https://www.facebook.com/vilafrancamanyanet/
https://twitter.com/manyanet_vila
https://www.youtube.com/channel/UCefwztaQi5qLtxIPV8URwHg

