Educació Secundària
Obligatòria

Som una escola MOTIVACIONAL i HUMANISTA, on tot gira
al voltant de la PERSONA. El nostre propòsit és
acompanyar als nois i noies en el seu desenvolupament
EMOCIONAL, FÍSIC i INTELECTUAL.

Què oferim a les famílies:
•
Tracte individualitzat i personalitzat - seguiment del procés formatiu,
intel·lectual i emocional del nostre alumnat.
•
Des de P3 fins a la Universitat o el Món Laboral – En el nostre centre
educatiu oferim tot el sistema educatiu: Educació Infantil, Primària, ESO,
Batxillerat, Cicles Formatius i Formació de Persones Adultes.
•
Tots junts en un sol edifici - tot l’alumnat de les etapes obligatòries
(educació infantil, primària i ESO) comparteixen un únic edifici amb la facilitat que
aquest fet suposa per a les famílies alhora de portar i recollir els seus fills.
•
Educació en valors: L’escola acompanya cada infant en la seva evolució
personal i acadèmica proporcionant-li els valors necessaris, com són l’esforç, la
responsabilitat, el compromís, alhora que fomentem la cura de l’entorn, el respecte,
la tolerància, l’esperit crític i dialogant, tot desenvolupant la seva capacitat
investigadora i analítica, la curiositat i la creativitat. En definitiva, el
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desenvolupament integral de la persona. Foment de l’autonomia, la tolerància, el
respecte, la cultura de l’esforç....
•
Programa TEI - Tutoria entre iguals, per a la millora de la convivència a
l’escola.
•
Treball cooperatiu entre cicles i etapes: Fomentem les activitats
d’interrelació entre totes les etapes del nostre centre padrins de lectura, , jocs de
llengua, teatre, English day, jornades esportives, dia de la ciència, cantada de
nadales, festa fi de curs, tallers amb el cicle de Farmàcia, etc...
•
Participació en concursos externs: Òmnium cultural, Mans unides,
Haiku, Can Pedrals, COBEGA SA, Consum.
•
Escola oberta a l’entorn: participem en activitats de la ciutat, proposades
per l’ajuntament i d’altres entitats.
•
Colònies i sortides des de P3 i viatge final de curs a 4t d’ESO

Característiques de l’ESO a EDUCEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Suport en la seva evolució personal i emocional.
Atenció als diferents interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge.
Projectes Interdisciplinaris i de treball cooperatius.
Projecte lector: Es realitza diàriament i fomenta el plaer de la lectura.
Noves tecnologies- Robòtica (Introducció a Arduino i Scratch)
Tallers de comprensió lectora, tècniques d’estudi, debat i expressió oral i
conversa en llengua anglesa.
Desdoblaments en diferents matèries: Català, Castellà, Matemàtiques,
Socials i Naturals.
Participació en les Proves Cangur de matemàtiques.
Servei Comunitari per desenvolupar la competència social i ciutadana de
l’alumnat. L’alumnat realitza activitats educatives, culturals i socials a diferents
entitats.
Orientació sobre la tria d’estudis futurs.
Estades en empreses a través dels Projectes Singulars.

Horaris, serveis i activitats
•

Horari de classe:
MATI
TARDA

•
•
•

1r i 2n: Dilluns de 8.30 a 13.30h.
3r i 4t: Dimecres de 8.30 a 13.30h.
Els altres dies de 8 a 13.30h
De dilluns a dijous de15.15 a 17.15 h.
Divendres no hi ha classe

Acollida: de 8:00h a 9:00h, de 13:00h a 13:30h i de 17:00 a 17:15h.
Menjador: de 13:00 a 15:00 hores. L’escola disposa de servei de menjador
escolar, amb càtering de cuina de proximitat, sostenible i ecològic.
Secretaria: Oberta de 8h a 13:45h i de 15h a 18h.
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•
•
•

Extraescolars: de 17 a 18 hores.
Serveis Psicopedagògic (DOT).
Reutilització de llibres.

• Diagrama del sistema educatiu:
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L’etapa de l’educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos
acadèmics. El quart curs, a més, posa especial atenció en l’orientació acadèmica
posterior i en la integració a la vida laboral. Aquesta etapa proporciona a tots els
nois i les noies una educació que els permet aconseguir un desenvolupament
personal sòlid.
També contribueix a educar per a la igualtat de drets i oportunitats entre dones i
homes, rebutjant tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, a
l’autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal i a la
comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural.
L’ESO garanteix la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats
individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els nois
i les noies que cursen aquesta etapa.
Tot això treballat a partir de les Competències Bàsiques.

Competències bàsiques
S’entén per competència bàsica la capacitat d’una persona de resoldre problemes
reals en contextos diversos integrant coneixements, habilitats pràctiques, actituds i
altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per
assolir una acció eficaç i satisfactòria.
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L’adquisició d’una determinada competència se sustenta en experiències
d’aprenentatge interdisciplinari en les quals els coneixements i les habilitats
interactuen per donar una resposta eficient en la tasca que s’executa. La
competència comporta la integració harmònica de coneixements, habilitats i
actituds.
Les competències bàsiques són aquelles que tots els alumnes han d’adquirir en un
grau suficient en acabar la seva escolarització obligatòria i que li han de permetre
poder incorporar-se a la societat com a un ciutadà actiu i assegurar els fonaments
sobre els quals construirà el seu procés formatiu al llarg de la vida. A l’annex 1 es
descriuen les competències bàsiques que cal assolir al final de l’educació
S'entén per competència la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de
manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la
intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la
comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada
situació.
Les competències bàsiques que s’han d’adquirir en finalitzar l’educació obligatòria
són les següents:

Competències transversals
• Competències comunicatives:
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Capacitat de saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per
escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb
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gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de
text.
2. Competències artística i cultural
Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents
manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i
considerar-les com a part del patrimoni dels pobles.

• Competències metodològiques:
3. Tractament de la informació i competència digital
Implica gestionar la informació, des de com accedir-hi fins a la seva transmissió, tot
usant distints suports, incloent-hi l’ús de les TIC com a element essencial per
informar-se, aprendre i comunicar-se.
4. Competència matemàtica
Implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves
operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic
per produir i interpretar diferents tipus d’informació i per entendre i resoldre
problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana.
5. Competència d'aprendre a aprendre
Implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des
d’un sentiment de competència o eficàcia personal i inclou la capacitat de
cooperar, d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i
tècniques de treball intel·lectual per transformar la informació en coneixement.

• Competències personals:
6. Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria
Suposa l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds
personals i interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si
mateix, autoestima, creativitat, autocrítica), el control emocional, de calcular riscos
i afrontar problemes, així com la capacitat de demorar la satisfacció immediata,
d’aprendre de les errades i d’assumir riscos.

• Competències centrades en conviure i habitar el món:
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Suposa el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per
interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i
autonomia en un món en què els avenços que es van produint són molt ràpids i
tenen influència decisiva en la vida de les persones, la societat i el món natural.
8. Competència social i ciutadana
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Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i
els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i
exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la
pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable
davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

Treball per competències
L’educació bàsica té com a finalitat que l’alumnat assoleixi una sèrie de
competències bàsiques, és a dir, un conjunt de coneixements (SABER), habilitats
(SABER FER) i actituds (SABER SER i SABER ESTAR) adequades al context, i que li
serviran per al seu desenvolupament i realització personal.
Hi ha un canvi de paradigma substancial respecte al punt de vista tradicional dels
docents: allò important no és que l'alumne «aprengui coses», sinó que estigui en
disposició de fer servir el que ha après al llarg de la seva vida. Cal repensar els
processos educatius des del punt de vista del resultat a assolir.
Els elements claus de l’aprenentatge per al desenvolupament de les competències
són: la integració de coneixements, la funcionalitat de l’aprenentatge i l’autonomia
personal.
Article 7 del Decret 187/2015: Per contribuir a l’assoliment de les competències
clau, el currículum de l’educació secundària obligatòria recull el conjunt de
competències bàsiques de les matèries agrupades per àmbits de coneixement,
continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació d’aquesta etapa. Les
competències bàsiques esdevenen objectius d’aprenentatge de final d’etapa.

El currículum a l’ESO
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El currículum és el conjunt de matèries que l’alumne/a cursa al llarg de tot el
procés d’aprenentatge. No ha de ser homogeni ni establert.
Totes les matèries del currículum es poden cursar a un ritme de 3 hores setmanals.
D’entre aquestes matèries, n’hi ha un 70-90% de comunes (obligatòries per a tot
l’alumnat) i un 30- 10% d’optatives (de lliure elecció). Aquestes darreres possibiliten
que cada jove construeixi el propi currículum.
Currículum comú:
Format per les matèries comunes (70-90%)
Currículum diversificat:
Format per les matèries optatives : 1r, 2n i 3r. d’ ESO (30-10%)
Format per les matèries optatives específiques : 4t. ESO (30%)
Treball de síntesi/Projecte de recerca:
Format per un conjunt d’activitats que permetran avaluar l’assoliment dels
continguts treballats durant el curs.

Àmbits de coneixement
Matèries agrupades per àmbits de coneixement (Agrupacions de matèries que
comparteixen competències bàsiques, continguts i orientacions metodològiques):
-

Àmbit lingüístic: Llengua catalana i literatura. Llengua castellana i literatura.
Llengües estrangeres. Llatí

-

Àmbit matemàtic: Matemàtiques. Matemàtiques acadèmiques-aplicades

-

Àmbit cientificotecnològic: Ciències de la naturalesa: Física i química,
Biologia i geologia, Ciències aplicades a l’activitat professional. Tecnologia, TIC
(informàtica). Cultura científica.

-

Àmbit de l’educació física: Educació física

-

Àmbit artístic: Música. Educació visual i plàstica. Arts escèniques i dansa.

-

Àmbit social: Ciències socials: geografia i història. Cultura clàssica.
Emprenedoria. Economia.

-

Àmbit de cultura i valors Cultura i valors ètics. Filosofia. Religió.

-

Àmbit digital: Transversal a les matèries.

-

Àmbit personal i social: Transversal a les matèries.

Tallers a l’ESO
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Durant les hores complementàries el centre ofereix els següents tallers que
permeten dotar els alumnes de mecanismes d’aprenentatge:
•
•
•
•
•

Taller de Comprensió lectora ( 1r. d’ ESO)
Tallers de Tècniques d’estudi (2n. d’ ESO)
Taller de debat i expressió oral (3r. d’ESO)
Taller de Recerca i orientació (4t. d’ ESO)
Taller en Llengua Anglesa : taller destinat a millorar les destreses bàsiques en
anglès: speaking, Reading, listening, writing (Tota l’ESO)

Matèries optatives específiques que el Centre ofereix:
•

Física i Química

•

Tecnologies de la Informació i la Comunicació: Informàtica

•

Segona Llengua Estrangera: Francès

•

Educació Visual i Plàstica

•

Cultura Científica

AVALUACIÓ i PROVES EXTERNES:
•

Prova de Competències Bàsiques

Durant la primera quinzena de febrer els alumnes de 4t d’ESO passen una avaluació
externa de caràcter informatiu, formatiu i orientador, que avalua les competències i
coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'Educació
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Secundària Obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua
catalana, castellana i estrangera ), en competència matemàtica i en competència
cientificotecnològica.
•

Proves cangur:

Es tracta d’un concurs de matemàtiques que s'organitza en més de 30 països,
amb l'objectiu d'acostar les matemàtiques als més joves i intentar despertar el seu
interès. La competició es porta a terme anualment el mes de març. Les activitats
que s’hi realitzen són una combinació entre la lògica i les matemàtiques, no
únicament el coneixement de fórmules. Tot l’alumnat d’ESO hi participa.
•

Programa Joves i Ciència:

El Programa Joves i Ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera es dirigeix
als estudiants de 4t d'ESO que, a més de tenir un bon expedient acadèmic, tinguin
una motivació especial per la ciència i la recerca. Cada any 50 joves científics tenen
l'oportunitat de viure una experiència única, participant en un projecte
d'investigació científica a MónNatura Pirineus.

Projectes competencials interdisciplinaris:
El Centre considera molt important el treball per projectes que permeten abordar
aspectes curriculars d’una manera més competencial. A més, aquest tipus
d’aprenentatge permet fomentar el treball cooperatiu entre els alumnes i fomenta
aquells valors que són fonamentals en tot procés maduratiu: iniciativa, respecte per
les opinions d’altri, responsabilitat, crítica constructiva, ...
PROJECTE

DESCRIPCIÓ

Què és això?

Com som?

Crear
una
empresa

Entorn Ràdio

Projecte basat en la investigació d’aspectes socials I culturals de
la societat a la qual pertanyen uns determinats objectes
seleccionats. Es treballa des de les matèries optatives Detectius
de la historia i The world around.
Projecte que pretén promoure un desenvolupament integral de
l'alumnat amb una visió humanista, tot aprenent com viuen i
gestionen les seves emocions i proporcionant competències amb
què les persones esdevenen autònomes i poden assumir, de
manera constructiva i pacífica, els conflictes. Es treballa des de
les matèries optatives d’ Ètica i ciutadania i d’ Educació emocional
i resolució de conflictes.
El projecte posa en pràctica els coneixements teòrics que els
alumnes hauran treballat durant el curs en les matèries d’
Emprenedoria, Educació Visual i Plàstica, Publicitat, Informàtica i
Anglès. El projecte suposa la creació d’una empresa fictícia des
de l’origen, amb l’estudi de mercat, fins a la concreció en una
empresa de la qual n’hauran de fer la publicitat.
Aquest projecte pretén fer conèixer aquest mitjà als alumnes i els
permet treballar els diferents gèneres periodístics d’una manera
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Projecte
Científic

Servei
Comunitari

Demà

Pla lector

Realfooding

Schooling
and
home
stays
Noves
tecnologies.
Robòtica

més vivencial. El producte final és un programa de ràdio que es
grava i s’emet des de Ràdio Granollers. Aquest projecte es realitza
des de les matèries de Llengua catalana i Informàtica. Aquest
projecte està promogut pel Pla Educatiu de l’ Entorn amb la
col·laboració de Ràdio Granollers.
Es tractaria d’una ampliació de Ciències Naturals que pretén:
Motivar l’alumnat a tenir unes actituds més adients davant
l’aprenentatge relatiu a l’àmbit científic i aprendre a fer un
recerca, diferenciant quines fonts d’informació són fidedignes de
les que no ho són. Es combinen explicacions teòriques juntament
amb vídeos i la realització d’experiments científics, per consolidar
allò estudiat teòricament.
Projecte que pretén desenvolupar la competència social i
ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la
societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat
catalana democràtica i participativa. S’inclou a la programació de
vàries matèries i es realitzarà al llarg de 20h ( 10 de les quals es
faran dins de l’horari escolar i 10 fora). Col laboren amb nosaltres
el Centre Obert Nord, amb el Projecte “Obrim-nos” i Creu Roja de
Granollers, amb el Projecte “Banc humanitari”.
Amb convenis entre l’Ajuntament, el Centre i diferents empreses
de la ciutat: això permet que els nostres alumnes puguin fer
estades en diferents empreses. Està destinat a l’alumnat que
necessita una organització diferent de l’establerta pel centre, des
dels cursos tercer o quart d’ESO.
Aquest projecte vol fomentar el plaer de la lectura. Per aquesta
raó, tots els dies s’ha buscat un espai de 20 minuts perquè els
alumnes llegeixin, sota supervisió del professorat, llibres de lliure
elecció, amb la finalitat de promoure el gaudi per la lectura.
Projecte d’escola per millorar la salut global amb millora d’hàbits
alimentaris i d’activitat física. Es farà al llarg del curs amb
xerrades, tallers i activitats. Els dimecres s’implantarà el dia de la
fruita per esmorzar. L’escola fomentarà la reducció de consum de
greixos saturats, sucres, etc.
Estada en països de parla anglesa durant una setmana, allotjament
amb famílies i realització d’un curs d’anglès intensiu per a
l’alumnat de 6é EP, 1r i 2n ESO.
Projecte que apropa l’alumnat al món tecnològic que l’envolta, i
comprendre’l millor, així com iniciar-los en els camps de la
programació, disseny i construcció d’objectes tecnològics
automatitzats. Ho farem a través de les matèries de tecnologia i
informàtica.
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Matèries i número d’hores per a cada curs:
MATÈRIES
Llengua Catalana
Llengua Castellana
Llengua Anglesa
Matemàtiques
Ciències Naturals
Ciències Socials
Educació Física
Música
Educació Visual i Plàstica
Tecnologia
Religió
Tutoria
Matèries optatives
Matèries optatives especifiques
Treball de síntesi / Projecte de
Recerca (*)
Servei Comunitari (*)

Total setmanal

1r

2n

3r

4t

3
3
3
3
3
3
2
3
1
2
1
1
2
35h/curs

3
3
4
4
3
3
2
2
2
1
1
2
35h/curs

3
3
3
4
4
3
2
1
1
2
1
1
2
35h/curs

3
3
3
4
3
2
1
1
10
35h/curs

-

-

20h/curs

30

30

30

30

(*) Sense assignació horària.

Com és l’alumne/a de l’ESO?
Cal recordar que el noi o la noia es troba en una etapa de conflicte interior degut
a:
•
•

Creixement del pensament abstracte.
Pubertat.
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•
•
•

Interès i noves relacions amb l’altre sexe.
Integració en grups i emancipació de la família.
Formació dels valors propis.

Com el podem ajudar l’escola?
L’escola té un paper molt important en la formació del seu alumnat a l’hora de
fomentar les pròpies capacitats. En aquest sentit, es preveuen les mesures
d’atenció a la diversitat, entre les quals fem:
•
•
•
•
•

Desdoblaments a Llengua Catalana, Matemàtiques, Tecnologia i Informàtica.
Desdoblaments a Socials, Naturals i Anglès (per reduir la ràtio quan sigui
necessari).
Grups de Reforç .
Plans de treball dins l’aula.
Programes d’atenció a la diversitat: projecte “Demà”.

Metodologies de treball
Les metodologies de treball han d’assegurar la participació amb aprofundiment de
tots els nostres alumnes. És per això que fem servir diferents estratègies
metodològiques per tal d’aconseguir els objectius establerts per a cada moment:
•
•
•
•
•
•
•
•

Treball individual
Treball per parelles
Treball en petit grup
Treball cooperatiu
Treball per projectes
Ensenyament multinivell
Tutoria entre iguals
Activitats entre cicles i etapes

Un dels nostres trets d’identitat és el foment d’un bon clima relacional entre tot
l’alumnat de l’escola. El fet de ser una escola petita, d’una sola línia però amb tot
l’ensenyament obligatori i post obligatori, ens permet poder realitzar activitats
entre cicles i etapes per tal que l’alumnat dels diferents cursos pugui compartir
moments al llarg del curs escolar.
Activitats que duem a terme entre cicles i etapes:
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Padrins de lectura
Joc de Llegua
Teatre
English Day
Lectura de contes a primària.
Dia de la ciència
Cantada de nadales
Tallers amb els cicles formatius de
grau mitjà
• Xerrades a càrrec d’alumnes i
professors de Batxillerat i Cicles
• Assistència
als
Treballs
de
Recerca de batxillerat
• Jornades esportives
• Activitats de final de curs
•
•
•
•
•
•
•
•

Pla d’acció tutorial
L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al
desenvolupament personal de l’alumnat, al seguiment del seu procés
d’aprenentatge i a l’orientació escolar, acadèmica i professional per tal de
potenciar la seva maduresa, autonomia i presa de decisions coherents i
responsables i el seu esperit crític, de manera que tot l’alumnat aconsegueixi un
major i millor creixement personal i integració social.
L’acció tutorial pretén fomentar al desenvolupament d’una dinàmica positiva en
el grup classe i en la implicació de l’alumnat i les seves famílies en la dinàmica del
centre, per tal de donar suport al procés educatiu de cada alumne/a.
Com a part de la formació integral de l’alumnat, l’acció tutorial organitza els
procediments de treball conjunt amb les famílies per a la coordinació i seguiment
tant del procés d’aprenentatge per tal de trobar la millor manera de dur a terme:
l’orientació personal, acadèmica i professional.
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Els cursos de 1r i 3r
participen en el Programa
Tutoria entre iguals (TEI),
una estratègia dissenyada
com a mesura preventiva
contra
la
violència
i
l'assetjament on els alumnes
de dos cursos superiors són
tutors dels alumnes del curs
tutoritzat, és a dir, els
alumnes de 3r són nomenats,
de forma voluntària, tutors
dels alumnes de 1r.

Des del centre busquem la manera de fomentar la integració dels nostres alumnes i
de llurs famílies al centre. Per aquesta raó tant el Departament d’ Orientació i
Tutoria (DOT), com els tutors realitzen una sèrie d’activitats que permeten facilitar
un major apropament de les famílies al centre:
• Entrevistes personalitzades a començament de curs que faciliten la
introducció de l’alumne en el context escolar i li permeten manifestar desitjos i
expectatives de cara el curs que comencem, també permeten donar-los la
benvinguda d’una manera més pausada i individualitzada.
• Seguiment individual continuat d’aquells alumnes que poden presentar
alguna situació especial d’aprenentatge.
• Acció educativa dirigida als alumnes amb la finalitat d’optimitzar els seus
progressos a través de la tutoria individual, grupal i amb pares.
En acabar aquesta etapa, els/les alumnes reben una acreditació d’escolarització i, a
més, si han assolit els objectius establerts, obtenen el títol de:

Graduat en Educació Secundària
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En aprovar l’ESO, l’alumne pot triar cursar un cicle form atiu de grau m itjà o accedir al
Batxillerat, opcions que l’escola ofereix. En cas de suspendre l’ESO, l’alumnat pot accedir
a un PFI, preparar la prova d’accés a grau mitjà o fer el curs pont (CAM) opcions que el
centre també ofereix. D’altra banda, l’alumnat també pot incorporar-se al m ón del treball,
perquè ja té l’edat mínima per accedir-hi.

Activitats culturals, excursions i viatge de 4t
Durant el curs realitzem sortides, visites i excursions, assistim a representacions
teatrals i audicions musicals, celebrem festes i tradicions. També participem en
campanyes solidàries. De 1r a 3r. d’ESO fem el crèdit de síntesi amb estada a una
casa de colònies i a 4t d’ESO fem viatge de final de curs: hem anat a ciutats com
Roma, París, Praga, Madrid, Mallorca i València.
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