
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).

5

dossier Secundària



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? 

1 hora setmanal a 1r d’ESO.
1 hora quinzenal des de 2n fins a 4t 
d’ESO.

Quins són els 
objectius?



Els nostres eixos de l’ensenyament:

Anglès i Alemany
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•	Fer	participar	i	interactuar	els	joves	a	través	de	
la conversa.

•	Desenvolupar	 l’esperit	 crític,	ampliar	el	voca-
bulari	i	millorar	la	dicció.

Com ho fem? 

Amb estades lingüístiques a Irlanda, a Anglaterra o en altres indrets de parla anglesa. Cada 
any s’ofereix a l’alumnat de tots els cursos la possibilitat de fer-hi una estada setmanal per 
tal	de	fer	una	immersió	en	llengua	anglesa.

Oferint	al	currículum	optatiu	matèries	no	lingüístiques	en	llengua	anglesa.

Oferint la llengua alemanya com a segona llengua estrangera dins del currículum optatiu a 
2n	i	3r	d’ESO	i	com	a	matèria	d’itinerari	a	4t.

Facilitant	la	participació	de	l’alumnat	als	exàmens	de	Cambridge	per	a	l’obtenció	dels	títols	
oficials.

Amb quina dedicació? 

3 hores setmanals.
1 hora de CLIL optativa (continguts de 
matèries	no	lingüístiques	fets	en	an-
glès).
1 hora d’alemany optatiu a 2n d’ESO.
2 hores d’alemany optatiu a 3r d’ESO.
3 hores d’específica alemany a 4t 
d’ESO.

Quins són els 
objectius?



Els nostres eixos de l’ensenyament:

Integració de la tecnologia 
a l’aula
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•	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.

•	Realitzar	comunicacions	interpersonals	virtuals	
i publicacions digitals.

•	Realitzar	activitats	en	grup	utilitzant	eines	i	en-
torns virtuals de treball col·laboratiu.

•	Desenvolupar	hàbits	d’ús	saludable	de	la	tec-
nologia.

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 a tots els 
cursos de Secundària.
3 hores d’assignatura específica 
d’informàtica a 4t d’ESO.

Quins són els 
objectius?


