
Els nostres eixos d’ensenyament:

educació emocional i resolució 
dialogada de conflictes, anglès 
i integració de la tecnologia a 
l’aula.

Aquests eixos es treballen 
transversalment a tots els cursos 
des de totes les àrees i, en alguns 
cicles, específicament a les franges 
d’activitats complementàries 
(sisena hora a Infantil i EPRI, i 
tallers a ESO).
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Els nostres eixos de l’ensenyament:

Educació emocional, 
gestió dialogada de 
conflictes
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•	 Intervenir	en	la	millora	de	l’educació	emocio-
nal	dels	alumnes,	amb	la	intenció	de	capacitar-
los per afrontar amb més garanties els reptes 
que els planteja la vida quotidiana i augmentar 
el seu benestar personal i social. 

•	Treballar	perquè	els	alumnes	siguin	capaços	de	
conèixer	i	comprendre	les	pròpies	emocions	i	les	
dels	altres,	potenciar	l’autoestima	i	la	motivació,	
i	desenvolupar	una	major	competència	emocio-
nal en les relacions socials. 

•	Practicar	diferents	tècniques	de	concentració	i	
relaxació	per	millorar	els	aprenentatges	i	regular	
les	pròpies	emocions.

•	Potenciar	 la	 mediació	 com	 a	 mitjà	 per	 solu-
cionar de manera dialogada els conflictes que 
puguin sorgir.

Com ho fem? 

En tots els cursos és la tutoria 
l’encarregada de dinamitzar-les i de 
vetllar per la seva transversalitat.

Amb quina dedicació? 

2	hores	setmanals	d’Educació	en	va-
lors socials i cívics. 

Quins són els 
objectius?



Els nostres eixos de l’ensenyament:

Anglès
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•	En	els	primers	cursos,	familiaritzar-se	amb	un	
mínim vocabulari i estructures, de manera lú-
dica,	mitjançant	 jocs	 i	 cançons.	 Posteriorment,	
produir estructures cada vegada més complexes 
en	anglès	tant	oralment,	com	per	escrit.

•	 Iniciar-se	en	el	treball	de	temes	d’altres	matè-
ries	en	anglès.

Com ho fem? 

A partir de classes fetes amb mig grup.

Amb quina dedicació? 

2 hores setmanals.
1	hora	de	CLIL	(continguts	de	matèries	
no	lingüístiques	fets	en	anglès).
1 hora de conversa amb una persona 
nativa.
1 dels cinc tallers de plàstica que fan 
al	llarg	del	curs,	el	fan	en	anglès.

Quins són els 
objectius?



Els nostres eixos de l’ensenyament:

Integració de la tecnologia 
a l’aula
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•	Donar	a	conèixer	la	utilitat	de	les	TIC	i	el	seu	bon	
ús, en l’entorn escolar i a casa, emprant els pro-
pis entorns digitals de treball i d’aprenentatge, 
tant individuals com col·laboratius.

•	Seleccionar,	utilitzar	i	programar	dispositius	di-
gitals i les seves funcionalitats d’acord amb les 
tasques a realitzar creant, contrastant i seleccio-
nant	 la	 informació	 recollida	en	diverses	 fonts	 i	
entorns digitals per construir un nou coneixe-
ment.

•	Utilitzar	 les	 funcions	 bàsiques	 de	 les	 aplica-
cions	 d’edició	 de	 textos,	 tractament	 de	 dades	
numèriques,	 presentacions	multimèdia	 i	 edició	
d’imatge i so.

Com ho fem? 

Incorporem els diferents recursos tec-
nològics:	pissarres	 i	 llibres	digitals,	or-
dinadors, netbooks i iPads. Plataforma 
de l’escola: Clickedu.
Som	membres	 de	 la	 Fundació	 Tr@ms,	
on compartim materials, projectes in-
tercentres	i	experiències	col·laboratives	
i	de	comunicació	en	xarxa	que	enriquei-
xen	la	proposta	pedagògica.

Amb quina dedicació? 

Assignatura d’informàtica: 1h cada quin-
ze dies, a l’aula d’informàtica.
1 dels cinc tallers de plàstica que fan al 
llarg del curs, es fa de tractament digital 
de la imatge.

Quins són els 
objectius?


