


OBJECTIUS DE L’ETAPA D’ESO



Desenvolupament personal i AUTONOMIA



Habilitats comunicatives: EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA

Expressar-se en una o més d’una LLENGUA ESTRANGERA

HÀBIT LECTOR per accedir i construir coneixement



Ús de les noves tecnologies i COMUNICACIONS AUDIOVISUALS

Sensibilitat artística i CREATIVITAT



Treball i ESTUDI INDIVIDUAL I EN EQUIP amb 
autonomia i CAPACITAT CRÍTICA

Resolució de problemes per a una millor 
CONVIVÈNCIA



Comprensió dels ELEMENTS BÀSICS DEL MÓN: 
científics, socials, culturals…

Respecte a la IGUALTAT DELS DRETS i 
oportunitats de les persones.



PLA D’ACCIÓ TUTORIAL



    COMUNICACIÓ FAMÍLIES:
    PLATAFORMA ESCOLAR: “clickedu”

-Dia a dia de l’alumne : deures, puntualitat, assistència, resultats de controls, treballs…
-Comunicació directe amb les famílies

-Calendari de sortides i activitats.

-Consulta de butlletins

-Horari d’aula

-App mòbil 

Entrevistes amb els pares:

-2 durant el curs: s’enviarà google doodle (1r i 2n trimestre)

-Final de curs(quan es lliurin els informes i butlletins)

-Sempre que ho cregueu necessari.

       

https://rocaprevera.clickedu.eu/user.php?action=login


Atenció a l’alumne
Aconseguir una actitud activa per part del alumnes.

Treballar valors: esforç, perseverança, rigor…
Valorar l’interès per aprendre.

Acompanyar en la educació professional.

Potenciar les tutories individualitzades.

Atenció al grup
Cohesionar el grup.

Facilitar el procés d’integració a l’aula dels alumnes nous.

Activitats pro-colònies

Atenció a les famílies
Aconseguir una actitud compromesa i participativa per part de les famílies.

Reforçar positivament la feina de l’alumne/a i de les famílies.

Vetllar pel treball d’escola des de casa.



Acompanyament EMOCIONAL





Quines MATÈRIES fem a secundària?





Quin HORARI fem?



Dilluns

8:30 a 13h
15 a 17h

De dimarts a divendres

8:00 a 13:00
15 a 17h

 



Com TREBALLEM ?



• El model pedagògic que seguim es troba en la línia de tota 
l’escola, és a dir l’equilibri entre el treball més disciplinar i el 
treball de projectes per àmbits, reptes en les matèries i treball 
col.laboratiu.



APRENDRE A PENSAR



Projectes d’
àmbits

Àmbit lingüístic

Àmbit matemàtic i 
científic

Àmbit social, artístic, 
d’educació física i música

✔ A tots els àmbits es treballen 
els valors i la creativitat

✔ Problema-producte-pregunta 
abordat des dels àmbits 
curriculars i elaborat en equips 
cooperatius.



Com AVALUEM?



❖ Instrument per ACOMPANYAR i MILLORAR el procés 
d’aprenentatge.

❖ Tenim en compte els RITMES i POTENCIALITATS de 
cadascú.

❖ Comprovar el grau d’assoliment de les 
COMPETÈNCIES, tant dels àmbits de les matèries com 
dels àmbits transversals.



Avaluació FORMADORA I 
FORMATIVA



 

• BUTLLETINS D’AVALUACIÓ TRIMESTRAL

• BUTLLETÍ D’AVALUACIÓ PRÈVIA (1r trimestre)

• BUTLLETINS AVALUACIÓ FINAL DE CURS

• BUTLLETINS AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Recuperacions de les matèries pendents:

1r Trimestre: (principis de desembre)

2n Trimestre:(març)







COMPETÈNCIES BÀSIQUES
FINAL D’ETAPA D’ESO











Què és GSuite?
❖ Plataforma compartida per tots els docents i 

alumnes (domini rocaprevera)

❖ Dades i dispositius protegits.

❖ Emmagatzema i col.labora en el núvol.







CADA ALUMNE/A UN ORDINADOR
1X1



Objectiu

Desenvolupar la capacitat d’aprenentatge a 
través de les eines digitals.



ELS CHROMEBOOKS



Què ens aporta tenir un chromebook?
● No hi ha virus i no cal instal·lar antivirus.

● Els alumnes tenen sempre la informació al núvol ( drive) i es pot 
recuperar sempre en qualsevol moment i des de qualsevol ordinador. No 
hi ha perill que perdin algun document perquè no l'han guardat o perquè 
el tenen a un altre ordinador…

● Les actualitzacions són automàtiques.

● Són ràpids d'obrir i tancar (no cal tancar-lo mai del tot)

● La bateria dura molt més.

● En cas que es necessiti, es poden instal·lar aplicacions del Google Play 
Store, tal com fas amb una tauleta o un mòbil.

● No hi ha manteniment, no s'han de fer còpies de seguretat...

● Aquests ordinadors vénen amb una llicència Google que et permet a 
l'administrador limitar llocs web que a tu no t'interessen que els alumnes 
es connectin.



Aspectes CLAU dels chromebooks:



• Fdos Software Informàtica ( servei tècnic ACER) 

• Transferència bancària abans del 15 d'agost. 

• Entrega del Chromebook a l'escola la primera setmana de 
setembre.



LES LLENGÜES ESTRANGERES A 
L’ESO

ESCOLA MULTILINGÜE



PROJECTE PER A L’IMPULS DE LES LLENGÜES ESTRANGERES 
A L’ESO

✔ Educació visual i plàstica en anglès.

✔ Colònies amb activitats en anglès a 1r i a 2n d’ESO.

✔ 3r d’ESO :Intercanvi a França.

✔ 4t d’ESO: viatge de fi d’escolaritat a Londres.



✔ Francès i l’alemany com a segones llengües estrangeres.

✔ Preparació a 3r i 4t d’ESO per a l’obtenció del Cambridge 
Preliminary English Test :PET( B1)- FCF (B2)

✔ Projectes E-Twinning.

✔ Celebració de l’English Day.

PROJECTE PER A L’IMPULS DE LES LLENGÜES ESTRANGERES 
A L’ESO



PROJECTE PER A L’IMPULS DE LES LLENGÜES ESTRANGERES 
A L’ESO

❖ Conveni amb Academica High School Diploma per a 
l’obtenció del Diploma Dual (batxillerat americà i 
espanyol) a partir de 2n d’ESO.

❖ Som centre preparador del Exàmens Oficials de 
Cambridge




