EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
TREBALLEM!


Perquè els nostres alumnes adquireixin
tota una sèrie de valors, hàbits i
actituds que els permetin aconseguir la
seva maduresa personal.



Per potenciar les seves capacitats
bàsiques mitjançant el foment de la
recerca, la reflexió crítica, la innovació,
els valors, els hàbits saludables i
l’equilibri emocional.



Per aconseguir actituds de respecte,
tolerància i solidaritat vers els altres.



Per aprendre a escoltar i respectar els
altres, saber dialogar, compartir les
pròpies idees, sense inhibicions ni
imposicions.

COM?


Fent un acompanyament personalitzat dels alumnes juntament amb les
seves famílies.



Promovent

la necessitat de posar en

pràctica la importància del treball amb
les altres persones, a través del
projecte de servei comunitari.


Amb un pla d'acció tutorial: atenent la
diversitat amb suports, hàbits de treball
i convivència, orientació acadèmica i
professional.



Amb desdoblaments de les matèries
instrumentals.



Treballant la competència oral en
llengua anglesa, amb auxiliars de
conversa i impartint part d’algunes
matèries en anglès.



Preparant

pels

exàmens

de

Cambridge.


Introduint el francès i l'alemany com a
segona i tercera llengües estrangeres.



Oferint estades lingüístiques a Irlanda
i Anglaterra.



AMB QUÈ?
MATÈRIES COMUNES
Cursades per tots els alumnes, comprenen
els continguts obligatoris del currículum.
✔ Llengua catalana
✔ Llengua castellana
✔ Llengua estrangera (anglès)
✔ Ciències socials
✔ Ciències de la naturalesa
✔ Matemàtiques
✔ Educació física
✔ Música
✔ Educació visual i plàstica
✔ Tecnologia
✔ Religió
✔ Tutoria
✔ Treball de síntesi i Projecte de
recerca

Despertant i potenciant l’interès dels
alumnes vers la ciència a través de
pràctiques de laboratori, xerrades
d’experts, robòtica i programació.

MATÈRIES OPTATIVES I
COMPLEMENTÀRIES
Per reforçar o ampliar coneixements de les
matèries del currículum, amb la finalitat de
millorar l’assoliment de les competències
bàsiques i promoure l’èxit escolar dels
alumnes.
✔ Enjoy Geography
✔ Esports
✔ Francès
✔ Robòtica
✔ Cultura Clàssica
✔ Experimentem
✔ Emprenedoria
✔ Let's Make a Magazine
✔ Preparació dels exàmens de
Cambridge (KET i PET)
✔ Alemany
✔ Tècniques d'estudi

