FEM ESCOLA
Fem i treballem pel que és essencial:
"Una educació integral i de qualitat per a tots els alumnes"

Les línies bàsiques que donen identitat a la nostra escola es concreten
en els següents aspectes:
 Volem ser una comunitat educativa


compromesa en la millora de la societat,



amb un projecte pedagògic propi que contempli
l’educació global dels nostre alumnes



amb una visió cristiana de la realitat

 Volem ser una comunitat educativa





que ofereixi una atenció personalitzada dins d'un ambient
familiar,



que afavoreixi les relacions interpersonals



que eduqui per a l’autonomia personal i la col·laboració,
que potencií la relació entre família i escola,



que estigui oberta a la relació amb l’entorn sociocultural.

Volem educar els nostres alumnes amb


un alt nivell d'exigència acadèmica,



metodologies innovadores, obertes i flexibles, que s’adaptin a
tot l’alumnat.



els avenços tecnològics al servei de l’educació,



uns continguts que van més enllà de l’aula.

La nostra escola
Som una comunitat educativa
composta per un conjunt
de persones les quals tenim
en comú il·lusions i reptes
en
el
marc del nostre
Projecte Educatiu.
Tot això es manifesta a
través d'una responsabilitat
compartida i d'una acció
educativa en la qual:
 l'alumne és el centre de la
Comunitat Educativa;
 el professorat és el fil
conductor
de
la
Comunitat Educativa;

 les

famílies
participen
activament en la vida de
l'escola.
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ORGANITZACIÓ del CENTRE

Estructura Organitzativa
L'entitat titular de l'escola és la Fundació Escolar Sant Josep tenint com a objectiu l'ensenyament i aquelles
activitats pròpies del món educatiu. L'escola Sant Josep és una escola concertada, catòlica, seglar i
arrelada a la realitat socio-cultural de Catalunya.
Consell Escolar
President
Representants
Titularitat

Representants
Professorat

Representants
Pares i mares
d’alumnes
Representant Ad. i
Serveis
Representants
Alumnes

Anna Via Garcia

Equip Directiu
Representant Titular

Rosa Rafecas Ferrer

Directora

Anna Via Garcia

Cap Estudis INF-PRI
Cap Estudis ESO
Secretària
Cap Tecnològic
Equip de Coordinadors

Elsa Pujadó Rodríguez
Gemma Marsó Garcia
Elvira Masip Rius
Mercè Usón Escudero

Pastoral

Roser Uberni

Lingüístic
Convivència i
coeducació
TIC

Joan Sonet

Pinya/Ambientació

Teresa Vallès

Elena Ríos Ruíz

Festes

Teresa Sala

Josep Cantón Abarín
Abril Escofet Freixedas

Orientació Escolar

Núria Sabaté

Montserrat Badia
Rosa Rafecas
Josep Batet

Mar Castro Teixidó
Gemma Marsó
Anabel Pardina
*vacant
Josep Ribera Sivill
Jordi Ravell Carbó
Gemma Martín
Patrícia Salvador

Núria Merino
Mercè Usón

*En el sector de representants de professorat queda amb un representant menys fins a les noves eleccions, ja que
un dels representants del sector ja no treballa al centre i no hi ha suplents.
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Estructura Organitzativa infantil

Direcció pedagògica
Anna Via

Cap d’estudis Infantil
Elsa Pujadó

Equip Psicopedagògic

Secretaria

Núria Sabaté

Elvira Masip

P3 _Tutora: Núria Baqués
Dolors Bolet, Maria Contreras,
Teresa Vallès, Teresa Sala,
Alba Calavera, Olga Morillo
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P4_ Tutora: Dolors Bolet
Teresa Vallès, Teresa Sala,
Alba Calavera, Maria
Contreras, Olga Morillo, Núria
Baqués

P5_Tutora: Elsa Pujadó
Dolors Bolet, Teresa Vallès,
Teresa Sala, Judit Arenas,
Alba Calavera, Maria
Contreras, Olga Morillo, Núria
Baqués
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Estructura Organitzativa Primària

Direcció
pedagògica
ANNA VIA
Cap d’estudis
Primària
ELSA PUJADÓ

Equip Psicopedagògic
NÚRIA S / GEMMA R

1r_Tutora:
JUDIT A.

2n_Tutora:
ALBA C.

3r_Tutora:
MUNTSA A.

Secretària
ELVIRA MASIP

4t_Tutor:
JORDI A.

5è_Tutora:
MAR C.

6è_Tutora:
ANNA R.

Equip docent Primària:
Judit Arenas, Muntsa Aymerich, Anabel Pardina, Gemma Ruíz, Jordi Amat, Mar
Castro, Anna Ribas, Mercè Usón, Teresa Sala, Olga Morillo, Alba Calavera i
Mylène Mandart, Elvira Masip

EDUCAR: compromís i repte

PROJECTE EDUCATIU

4

Projecte Educatiu Sant Josep

2019-20

Estructura Organitzativa ESO

Direcció
pedagògica
ANNA VIA
Cap d’estudis
ESO
GEMMA MARSÓ
Equip
Psicopedagògic
NÚRIA S.

1r_Tutora:
IMMA BESER

2n_Tutor:
LAURA A.

Secretària
ELVIRA MASIP

3r_Tutora:
NÚRIA MERINO

4t_Tutor:
JOAN SONET

Equip docent ESO:
Imma Beser, Núria Merino, Joan Sonet, Laura Arévalo, Gemma Marsó, Elvira
Masip, Roser Uberni, Olga Morillo, Mylène Mandart i Anna Via
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Matrícula curs escolar

INFANTIL

Cap d’estudis INF: Elsa Pujadó Rodríguez

76

P3

Tutora: Núria Baques

26

P4

Tutora: Dolors Bolet

25

P5

Tutora: Elsa Pujadó Rodríguez

25

PRIMÀRIA

Cap d’estudis PRI: Elsa Pujadó Rodríguez

162

1r PRI

Tutora: Judit Arenas Prat

26

2n PRI

Tutora: Alba Calavera Alloza

28

3r PRI

Tutora: Muntsa Aymercih Torres

27

4t PRI

Tutor: Jordi Amat Guasch

27

5è PRI

Tutora: Mar Castro Teixidó

27

6è PRI

Tutora: Anna Ribas Nogués

27

SECUNDÀRIA

Cap d’estudis ESO: Gemma Marsó Garcia

122

1r ESO

Tutora: Imma Beser

31

2n ESO

Tutor: Laura Arévalo

30

3r ESO

Tutora: Núria Merino

30

4t ESO

Tutor: Joan Sonet

31
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HORARI I CALENDARI
Horari curs escolar 2019-20
- Etapes d’INFANTIL i PRIMÀRIA:

Matins de 9 a 13 hores / Tardes de 15 a 17 h.

- Etapa de SECUNDÀRIA : Matins : - dilluns i dimecres de 8.30 a 13.30 hores
- dimarts, dijous i divendres de 8.30 a 13 hores
Tardes: - de dilluns a divendres: de les 15 a les 17 hores

Calendari curs escolar
12 de setembre 2019

20 de desembre 2019
del 21 de desembre de
2019 al 7 de gener de
2020, ambdós inclosos.
del 4 al 13 d'abril de 2020,
ambdós inclosos.

19 de juny 2020

Inici de les classes
Últim dia del 1r trimestre (Jornada intensiva, aprovat per
Consell Escolar en data maig 2019)
Vacances de Nadal

Vacances de Setmana Santa
Finalització de les classes (jornada intensiva, aprovat per
Consell Escolar en data maig 2019)
Dies festius de Lliure Disposició:

4 de novembre 2019

 1r. dia festiu de lliure disposició del curs 2019-20

5 de desembre 2019

 2n dia festiu de lliure disposició del curs 2019-20

24 de febrer 2020

 3r. dia festiu de lliure disposició del curs 2019-20

9 de març 2020

 4t. dia festiu de lliure disposició del curs 2019-20

30 abril 2020

 5è. dia festiu de lliure disposició del curs 2019-20
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Per a l'any 2020:

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)

1 de gener (Cap d'Any)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de gener (Reis)

6 de desembre (Dia de la Constitució)

30 de març (Divendres Sant)

8 de desembre (La Immaculada)

22 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)

25 de desembre (Nadal)

1 de maig (Festa del Treball)

26 de desembre (Sant Esteve)

Festes pròpies de l’escola
Festa Major (INF i CI)

Divendres 13

La verema

Divendres 27

La castanyada/ tardor

Dijous, 31 octubre 2019

Mare Ràfols + xocolatada

Dimarts, 5 de novembre (ESO i CS) 2019
Dimecres, 6 de novembre (INF, CI i CM) 2019

Dia de la ciència

Dijous, 14 de novembre 2019

Dia de les matemàtiques

Dimarts, 12 de maig 2020

Sta. Cecília

Divendres, 22 de novembre 2019

Festival de Nadal

Per determinar

Dia de la Pau (DENIP)

Dijous, 30 de gener 2020

Carnaval

Divendres, 21 de febrer 2020

Sant Jordi

Dijous, 23 d’abril 2020

English Week

Del 27 al 29 d’abril 2020

Jornada esportiva INF

Dijous, 28 de maig 2020

Jornada esportiva CI

Divendres, 12 de juny 2020

Jornada esportiva CM i CS

Divendres, 29 de maig 2020

Jornada esportiva ESO (1r, 2n, i 3r)

Dijous, 28 de maig 2020

Festival de fi de curs

Divendres, 12 de juny 2020

Graduació 4t ESO

Dijous, 18 de juny 2020
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OPCIONS PREFERENTS, curs 2019-2020
En aquest apartat recollim les propostes que a la nostra escola constitueixen aspectes prioritaris
per a l'acció educativa en el seu conjunt per aquest curs 2019-20.

1.

ESCOLA SALUDABLE ALT PENEDÈS

Aquest curs ens hem adherit a la xarxa
, un pla de salut comunitària i
transversal, que té com a objectiu desenvolupar una cultura de salut en els infants i les seves
famílies.
El projecte parteix d’un marc comú de referència, en què les institucions locals (Ajuntament de
Vilafranca, Equip de pediatria de l’Alt Penedès i el Garraf i Equip d’Atenció Primària de
Vilafranca del Penedès, Serveis educatius, etc. ) reuneixen els seus recursos i se sumen a l’esforç i
l’impuls de l’escola per reforçar i mantenir els missatges sobre hàbits saludables a totes les etapes
educatives .
La nostra iniciativa com a escola ESAP es concreta en múltiples accions, totes elles encaminades
a promoure la salut, entesa en el seu sentit més ampli, entre el nostre alumnat i famílies.
✔ Activitats del catàleg del Pla de Salut i Escola de l’Ajuntament de Vilafranca (
diferents per cada curs/ cicle /etapa i que els tutors/es us n’informaran).
✔ Participació en el programa Infància i dieta mediterrània (INFADIMED).
✔ Adopció del Programa de revisió de menús escolars (PReME).
✔ Tenir a l’abast la motxilla de recursos Escola saludable.
✔ Portar a terme el Dia de la fruita .
✔ Activitats relacionades amb el menjador escolar, els berenars i els esmorzars
saludables.
✔ Activitats de pati actives.
✔ Participació en la trobada d’escoles saludables.
✔ Activitats en família.
✔ Activitats de difusió.
D’ entre totes elles, ens agradaria destacar-ne les següents:
-Servei Consulta Oberta, per a l’alumnat ESO, que implica el desplaçament periòdic de
professionals de l’infermeria a l’escola per afavorir l’accessibilitat dels adolescents a l’atenció
sanitària i ajudar a la prevenció de situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes
relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac,
etc.
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-CrossSantJosep, organitzat per l’AMPA i amb la voluntat de disfrutar d’un dia de convivència i
esport a l’aire lliure en família i comunitat educativa.
2. Segueix essent prioritària la innovació metodològica i didàctica a les aules per ajudar a tot
l’alumnat a l’assoliment de les competències bàsiques, la qual, juntament amb el treball
constant que portem a terme en educació emocional i en pràctiques fonamentades en com
les persones aprenem (neuroeducació) ens ajudaran a desenvoluparen el nostre alumnat
competències per a la vida.
És per això que portem a terme iniciatives com:
- projecte AXIOMA per al desenvolupament del llenguatge matemàtic a Infantil .
Amb aquest projecte, la manipulació, l’experimentació i el raonament crític esdevenen claus
en el procés d’aprenentatge dels infants i en fan del seu aprenentatge un procés significatiu a
la vegada que es potencia el treball cooperatiu i les intel·ligències múltiples.
- projecte CONNEXIONS per al desenvolupament del llenguatge matemàtic a Primària.
S’aborda el treball de les competències a partir de tasques i activitats contextualitzades,
properes i reals que connecten amb els interessos i la curiositat innata dels infants. Es promou el
treball en equip i en grup i es proposen activitats dissenyades per desenvolupar qualitats
personals com l’autoconfiança, la motivació per aconseguir fites o la resistència al fracàs,
elements fonamentals en la iniciativa emprenedora.
-

els ambients i racons d’infantil
el treball x projectes a les àrees de Medi a Primària
els tallers de competències bàsiques de llengua i matemàtiques a Primària
el programa +Música a 3r, 4t i 5è de Primària
el programa d’emprenedoria CUEME a 5è PRI
el servei comunitari a 4t d’ ESO
espais d’aprenentatge STEM, en totes les etapes, entorn les àrees científic-tecnològiques (STEM)
per tal de dotar de pensament crític al nostre alumnat. Aquests espais d’aprenentatge es
concreten en l’ introducció a l’horari lectiu dels alumnes de sessions específiques STEAM:
INFANTIL: Des de les àrees complementàries amb el Taller de robòtica, i en els racons i els
ambients específics d’aquest àmbit.
PRIMÀRIA: Des de les àrees complementàries STEAM:Science i STEAM:Robòtica al cicle inicial,
STEAM:Science i STEAM:Switch and computing al cicle mitjà i STEAM: digital PORTFOLIO al cicle
superior.
A l’ESO, participarem al programa d’innovació pedagògica Tecnologies digitals per a
l’aprenentatge. Amb aquest programa pretenem desenvolupar el pensament computacional
entre l’alumnat i les competències emprenedores, tot desenvolupant un programa de treball
significatiu, contextualitzat i interdisciplinari amb l’ús de les tecnologies digitals com a eix
vertebrador. Tot plegat, per a promocionar vocacions científico-tecnològiques i ajudar als nois i
noies a actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC.
Una sessió setmanal específica d’educació emocional i benestar emocional a tot Infantil i
Primària per promoure la satisfacció: estar satisfet, feliç i content, l’autoestima: estar a gust amb
el propi cos, amb la manera de ser, sentir-se valuós, i l’ absència d'estrès: disposar d'un ambient
segur, estable i predictible, no sentir-se nerviós i saber com controlar les pròpies emocions.
I moltes d’altres iniciatives i maneres d’ensenyar i aprendre que situen l’alumne al centre de
l’aprenentatge.
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Recull fotogràfic

Relació amb l’entorn: Tots som regidors

Educació emocional

Treball x projectes

Emprenedoria
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TRETS EVOLUTIUS _1R ESO
CARACTERÍSTIQUES PSICOLÒGIQUES I SOCIALS DE L’ETAPA
-

Sovint es diu que l’adolescència és aquella edat en què es deixa de ser un nen però encara no s’és un
adult, és el trànsit de la infància a l’edat adulta. Durant aquest procés, el noi o la noia anirà adquirint
una major independència i seguretat en ell mateix. Apareix la tradicional rebel·lia que mostren els
adolescents envers els pares i l’autoritat en general, que formen part del seu camí per arribar a fer-se
amb un pensament i opinió pròpia i de valer-se per ell mateix. L’autoestima jugarà un paper
fonamental en aquesta etapa i en això podem ajudar-los.

-

A nivell intel·lectual, el noi o noia d’aquesta edat es va tornant cada vegada més reflexiu i pensa en
qüestions més filosòfiques i futuristes com les següents:

-

Qüestiona l’autoritat i les normes amb major profunditat
Analitza les coses també amb major profunditat
Pensa sobre el seu propi codi ètic i comença a elaborar-lo (per exemple, “Que penso jo que és
el correcte?”)
Pensa sobre diferents possibilitats i comença a desenvolupar la seva pròpia identitat (per
exemple, “Qui sóc?”)
Pensa sobre possibles metes per al futur i comença a considerar-les sistemàticament (per
exemple, “Què és el que vull?”)
Pensa sobre els seus propis plans i comença a elaborar-los
Comença a pensar a llarg termini
El fet de què pensi sistemàticament comença a influir en la seva relació amb els altres

ORIENTACIONS PER A LES FAMÍLIES
COM MILLORAR L’AUTOESTIMA DE L’ADOLESCENT
L’autoestima és la imatge que tenim de nosaltres mateixos. Es veu afectada positiva o negativament
segons els comportaments que veu al seu voltant: pares, professors, amics... Les famílies i educadors hem
d’encoratjar en ell el valor, la responsabilitat i la independència, i evitar la crítica destructiva.
Ara veurem 23 ACCIONS concretes que són desitjables de realitzar perquè els adolescents desenvolupin
una bona autoestima:
1) Elogiar i no ridiculitzar: A aquesta edat necessita que se li reconeguin les petites coses que fa diàriament i
que de vegades ens passen desapercebudes als adults.
Tanmateix, hem d’evitar l’elogi excessiu. L’elogi ha de ser sincer, sense exageracions i destinat a aquells
comportaments que volem augmentar (si una cosa ja l’està fent bé no cal que li anem recordant
contínuament com de bé actua).
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2) Descobrir les seves qualitats: Són molts els que creuen que sempre fan les coses malament. Hem de fer
que valorin totes les coses que saben fer bé, donar-los l’oportunitat de posar-les en pràctica, i estimular-los
per adquirir noves habilitats.
3) Dir coses agradables de nosaltres mateixos: Si estem satisfets i orgullosos d’alguna cosa, no és dolent que
ens ho diguem a nosaltres mateixos; així reforcem la nostra autoestima. Si el noi veu que nosaltres ho fem,
aprendrà a fer-ho ell també.
4) Millorar la seva imatge personal: L’aparença personal és important per a estar a gust amb un mateix. No
hem de valorar les persones per la seva aparença física, és cert, però això tampoc vol dir que haguem de
descuidar la nostra imatge. Cal ensenyar-los normes sobre higiene personal, neteja, vestit, aspecte exterior,
etc. explicant-los com una bona imatge pot millorar les relacions socials amb els altres.
Durant l’adolescència les glàndules sudorípares es tornen més actives, i la composició de la suor és diferent
a la d’un nen petit, per la qual cosa la suor comença a fer olor. És important, en aquest moment,
acostumar-los a dutxar-se diàriament, així com a netejar-se a fons la cara per evitar al màxim l’aparició de
l’acne.
5) Millorar altres comportaments: Millorant el comportament també pot millorar la relació amb altres
persones, la qual cosa el farà sentir més a gust.
6) Acceptar tothom tal com és: Cadascun de nosaltres és diferent dels altres. Podem ser alts o baixos,
guapos o lletjos, panxuts o prims, tranquils o nerviosos, molt intel·ligents o poc. Cadascú té la seva manera
de ser, i hem d’acceptar-la.
7) Ajudar-lo a tolerar frustracions: No sempre aconseguim el que volem, i això no ha de ser motiu
d’infelicitat ni d’alteració del nostre comportament. No s’ha de desanimar o deprimir si no aconsegueix una
cosa que desitjava.
8) Ensenyar-lo a sentir-se orgullós dels seus èxits i celebrar-los: La satisfacció per un mateix i pels propis èxits
augmenta l’autoestima. Aprovar un examen, fer un bon treball, ser felicitat pel professor, guanyar un partit
o una cursa, obtenir un premi en un concurs, fer nous amics, anar d’excursió,... És una bona ocasió per
felicitar-lo per l’èxit aconseguit, tot reconeixent els seus mèrits, la capacitat, la imaginació, l’esforç i el
interès.
9) Ensenyar-lo a adonar-se de les seves emocions i sentiments: Les emocions de vegades ens poden
impedir actuar fent servir la raó. Reconèixer que actuem sota la influència d’aquestes emocions no sempre
és fàcil. Hem d’ensenyar als adolescents a ser conscients de les seves emocions.
10) Valorar les seves opinions: Les seves opinions i idees han de ser escoltades. Hi podem estar d’acord o
no, però com a mínim les hem de prendre en consideració; ell ha de saber que se’l té en compte.
11) Fer que se senti un membre important de la família i del grup: Els fills són membres importants de la
família, i s’ha de notar escoltant-los, fent-los participar en les decisions, demanant la seva opinió, valorant
les seves aportacions,... Exactament igual quan estigueu al cau: heu d’escoltar i tenir en compte l’opinió de
tothom.
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12) Comunicació fluida: Una bona comunicació és fonamental. Hem de trobar temps per parlar amb ells,
no per interrogar-los ni controlar-los, sinó per mantenir converses amigables sobre temes d’interès comú. Ell
necessita aquesta atenció per sentir-se segur.
13) Evitar la sobreprotecció: De vegades oferim una ajuda excessiva als nois, o encara pitjor, els hi donem
tot fet. Els nois sobreprotegits no tenen iniciativa, necessiten contínuament que algú els hi digui què han de
fer i com fer-ho. Una mica d’ajuda està bé, però sense passar-se, perquè cal que aprenguin a espavilar-se;
fins i tot els nois que pateixen alguna deficiència o malaltia.
14) Mostrar flexibilitat: Quan establim normes, que siguin les apropiades perquè tothom les compleixi i que
ajudin a proporcionar un bon ambient. I que no ens manqui mai la flexibilitat davant les normes, si hi ha una
causa justa.
15) Conèixer bé l’ambient dels adolescents: L’ambient en què es mouen els adolescents els influeix
notablement. No està de més conèixer-lo i fins i tot tenir-hi relació. Afavorir que els nois i noies es relacionin
amb grups juvenils diversos pot ajudar a tenir altres referents i opinions diferents.
16) Fomentar la seva creativitat: Es bo de realitzar activitats que estimulin el seu sentit creatiu i l’ús de la
imaginació. Podeu fer tallers i manualitats, dibuixar un còmic, inventar-se un conte, una obra de teatre, etc.
17) Ajudar-lo a proposar-se metes: Per arribar a aconseguir alguna cosa, es bo d’anar-se plantejant metes
intermèdies que ens ajudin a arribar, pas a pas, fins a l’objectiu final.
18) Interessar-se per la seva vida escolar: És important interessar-nos pels seus estudis i per les relacions que
té amb els seus companys. En alguns treballs de l’escola pot ser que tingui dificultats. Hem d’ensenyar-lo a
pensar en positiu; els pensaments i comentaris de caràcter negatiu no l’ajudaran, només serviran per
desmoralitzar-lo. Per altra banda és bo reconèixer i felicitar-lo pels seus èxits escolars.
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ETAPA DE SECUNDÀRIA
El nostre Projecte Educatiu de Centre incideix de forma important en les noves tecnologies, en l’ús de
metodologies actives, en l’escola multilingüe, l’educació en valors, l’educació emocional i a l’atenció a la
diversitat.

Noves tecnologies a l’aula: treballem els continguts dins el programa SantJosep 1x1, que ens ajuda en la
seva adquisició fent-los més atractiu i interactius i adquirint, de forma paral·lela, una alta competència
digital Tots els alumnes de l’ESO disposen d’un compte de correu vinculat a l’escola i amb el domini @colstjosep.com. Des d’aquest correu l’alumne/a pot accedir a eines diverses: calendari, drive, site, etc...així
com també un entorn virtual d’aprenentatge “Google Classroom” que permet a professors i alumnes
treballar de forma conjunta així com accedir als materials i recursos organitzats per matèries. A més a més
disposen de les llicències digitals dels seus llibres dins les plataformes de cada editorial.
Es potencia l’ús de metodologies actives, potenciant l’experimentació, el treball manipulatiu i
l’aprenentatge actiu. Es destina una hora setmanal de la matèria de biologia per treballar al laboratori
amb grups reduïts, i una hora setmanal de la matèria de tecnologia per treballar al taller en grups també
reduïts. Es potencia el treball cooperatiu, potenciant l’aprenentatge entre iguals i una actitud activa en el
seu procés d’aprenentatge.
Prioritzem l’escola multilingüe, amb un treball amb metodologia AICLE en les matèries de technology i arts
& crafts, i l’aprenentatge de la cultura i societat anglesa en la complementaria d’Active English. En total,
per tant, els alumnes estan en contacte amb la llengua anglesa un total de 7 hores setmanals. A més a més
es treballa la segona llengua estrangera (francès) en la complementaria, durant dues hores setmanals i al
llarg de tota l’etapa. Aquest treball
multilingüe potencia zones del cervell associades al llenguatge que abraça una part creativa, perquè
construeix frases (pertany a l’hemisferi dret, més emocional, social i creatiu), i l’activitat que activa
l’hemisferi esquerre (més analític, lògic i racional), que se centra en el coneixement i en l’aplicació d’una
gramàtica.
L’educació en valors i educació emocional, potenciades des de cadascuna de les matèries i moments a
l’escola i també a partir de xerrades i tallers que organitzem o dinàmiques de grup treballades en les hores
de tutoria.
I l’atenció a la diversitat, proporcionant un aprenentatge personalitzat i adequat a l’evolució de cada
alumne/a, proporcionant hores amb ràtios reduïdes per a facilitar el treball manipulatiu i hores de suport
per a concentrar una atenció molt més individualitzada en aquells alumnes que en aquest moment
mostren un endarreriment pel que fa a les competències bàsiques de llengua i matemàtiques i que el que
es pretén és ajudar-los a assolir-les per tal que puguin seguir amb més facilitat el seguiment de la resta de
matèries.
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Avaluació a l’ESO
A l’etapa de secundària es realitzen sis avaluacions: avaluació inicial, avaluació 1r trimestre, avaluació 2n
trimestre, avaluació 3r trimestre, avaluació final de curs i avaluació extraordinària. En cadascuna d’aquestes
avaluacions es rep un butlletí, a través de la plataforma Alexia, qualificant les següents matèries i
competències transversals (digital i personal i social):


Àmbit lingüístic:
-



Àmbit matemàtic:
-



Música (1r, 2n)
Visual i plàstica (1r, 3r)

Àmbit educació física:
-



Ciències socials_ Geografia i història
Optativa Emprenedoria (4t)

Àmbit artístic:
-



Ciències Naturals_Biologia (1r, 3r i optativa 4t)
Ciències naturals_ Física i química (2n ,3r i optativa 4t)
Tecnologia (1r, 2n ,3r i optativa 4t)

Àmbit social:
-



Matemàtiques

Àmbit cientificotecnològic:
-



Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera_anglès
Llatí (opt. 4t)

Educació física

Àmbit cultura i valors ètics
-

Religió/Cultura valors ètics



Àmbit digital (a l’avaluació final de juny)



Àmbit personal i social (a l’avaluació final de juny)



Altres:
-

Treball de síntesi/Projecte de recerca 4t
Treball per projectes: Servei comunitari/ Projecte Tots som regidors (4t)
Optativa: Francès (de 1r a 4t) / Cultura clàssica (3r)
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Complementàries:
-

Taller multimèdia (1r, 2n 3r i 4t)
Active English (1r)
Revista digital (2n)
English Culture (3r i 4t)

L’avaluació de cada alumne/a es duu a terme de manera continuada atenent als criteris d’avaluació de
cada matèria i el grau d’assoliment de les capacitats, competències i objectius previstos per a cada
període d’avaluació en cadascuna de les matèries.

Avaluacions trimestrals
S’efectuen al final de cada trimestre. Les qualificacions venen donades en quatre nivells d’assoliment i una
qualificació numèrica entera de l’1 al l’10.
Nivell d’assoliment
No assoliment
Assoliment satisfactori
Assoliment notable
Assoliment excel·lent

Qualificació
1,2,3,4
5,6
7,8
9,10

Crèdit de síntesi/Projecte de recerca/ T.
per projectes
No fet
Fet
Fet amb aprofitament

L’avaluació de les habilitats, aptituds, coneixements i del treball en equip es treballaran i s’avaluaran utilitzant
diferents estratègies que es concreten en:
Controls
Activitats i projectes competencials
Actitud i comportament

La qualificació final de cada avaluació (trimestre) serà la mitjana ponderada de totes les activitats i controls
realitzats. A judici del professor/a i per alumnes en particular, qualsevol apartat pot ser ponderat amb valors
diferents.
En aquesta qualificació caldrà tenir en compte les possibles adaptacions i plans individualitzats de
l’alumnat.

Controls
En principi i com a referència, es realitzaran dues o tres proves escrites cada trimestre. Els continguts

de la prova estan enfocats de manera que contemplen clarament els objectius bàsics establerts
per la unitat o procés d’aprenentatge. Les proves estan dissenyades perquè l’alumne no només
posi de manifest el grau d’assoliment dels continguts curriculars treballats sinó la capacitat
d’activar aquells aprenentatges acumulats que facin possible la resolució de situacions diverses.
EDUCAR: compromís i repte
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Exercicis, activitats i projectes
A més dels controls, s’avaluaran exercicis, activitats i projectes realitzats durant el trimestre i que el treball dels
quals han de possibilitar l’assoliment tant de continguts i procediments com el desenvolupament de la
capacitat d’utilitzar les pròpies capacitats en situacions i contextos reals. El professor/a posarà en
coneixement de l’alumnat el valor d’aquestes activitats en relació a l’avaluació global trimestral de la
matèria.

Actitud general i comportament
Una actitud positiva de l’alumnat és imprescindible per seguir un bon ritme d’aprenentatge i per l’adquisició
de les competències bàsiques així com facilitar un ambient propici en l’evolució del grup classe i superar les
dificultats que apareixen davant de qualsevol repte. En relació a aquest ítem es tindran en compte els
aspectes següents:


Competència social: Mantenir el respecte al professorat seguint sempre les seves indicacions i
adreçant-s’hi sempre amb educació, ser respectuosos i solidaris amb els/les companys/es, saber
treballar en equip, ser puntuals i assistir a classe, col·laborar en la conservació i el manteniment de les
aules, taller, laboratori...



Competència d’aprendre a aprendre: capacitat d’esforç, realitzar totes les activitats, ser ordenats i
rigorosos i nets en la realització de treballs i activitats, complir els terminis de lliurament de les activitats,
participar a classe i mantenir una actitud positiva davant l’aprenentatge.



Competència emocional: esperit de superació lligat a l’esforç i a la constància.

Recuperacions de cada avaluació
D’acord amb els Criteris d’Avaluació del Centre hi haurà un període de recuperació després de cada
avaluació. La recuperació podrà consistir en un examen i/o en altres activitats/treballs de recuperació que
determinin la superació dels continguts i competències no assolides durant el trimestre.

RECUPERACIÓ CURS 19/20
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre
curs

8-14 de gener
14-20 d’abril
15-18 de juny
22,23 de juny

La valoració positiva d’aquestes recuperacions suposarà una qualificació de Assoliment satisfactori (5).
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Avaluació de final de curs
Es duu a terme a final de curs i es valora el rendiment de l’alumne/a al llarg de tot el curs en la matèria. Per
aprovar el curs, caldrà obtenir una mitja superior a 5 i haver aprovat com a mínim dues de les tres
avaluacions.

Recuperació extraordinària de juny
La nova concepció del currículum fa treballar de manera competencial els continguts i per tant s’espera
que, a partir de la realització d’alguna activitat competencial a finals de juny, l’alumnat que tingui alguna
qualificació de “No assoleix” tingui una altre oportunitat per mostrar l’assoliment d’aquesta competència i
recuperar-ne la matèria.
Recuperació de matèries pendents del curs anterior
Les matèries pendents amb continuïtat en el curs següent es podran recuperar si l’alumne/a supera la
matèria del curs actual. En el cas que una matèria no tingui continuïtat en el curs següent serà el
professor/a qui estableixi les activitats de reforç i de suport dins del curs següent que li permetin
assolir les competències i els objectius mínims del curs no superat i estableixi el procediment de recuperació
d’acord amb els criteris establerts per la seva matèria.

RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA
L’agenda és una eina de comunicació família-escola molt important alhora que permet a l’alumne/a a
organitzar-se la setmana, tasques, treballs, activitats i controls. És important que els alumnes es
responsabilitzin de portar-la cada dia. És important revisar-la i llegir-ne les circulars. Totes les notificacions
han d’anar signades per saber que la informació s’ha llegit.
També hi ha diferents canals on les famílies podeu veure les activitats que es van fent a les aules. Des dels
blocs d’aula, la pàgina web del centre www.santjosep.cat , i les diferents xarxes socials google+, twiter i
instragram.
Reunions

Setembre: reunió Inici d’Etapa_famílies de 1r d’ESO
Octubre: presentació del curs i del Projecte Educatiu de l’escola.

Entrevistes : Les famílies poden, via agenda, sol·licitar entrevista al tutor/a sempre que ho creguin
convenient. El tutor/a sol·licitarà l’entrevista també a través de l’agenda.
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LES MATÈRIES: 1r d’ESO
Matèries comunes, optatives i complementàries
LLENGUA CATALANA_ 3h/set/curs. Professor: Joan Sonet Mitjans
Des d’aquest primer curs de l’etapa es parteix d’un ensenyament de la matèria encaminat a l’adquisició
de les eines gramaticals de domini de la llengua, ja tractades durant tota l’etapa anterior d’Educació
Primària, però desplegades a partir d’aquest any acadèmic, que permetin a l’alumnat assolir les destreses
lingüístiques per desenvolupar les seves habilitats comunicatives. Un objectiu clau és l’expressió, oral i
escrita, com a denominador comú de l’enfocament competencial dels aprenentatges previstos. Aquest és
un curs de consolidació de continguts ja tractats i d’adquisició d’aprenentatges nous, que sovint
s’encaminaran cap a la pràctica. El treball de l’expressió és un eix fonamental del curs.
Durant el curs es treballaran les següents lectures:
-

Wonder _ Autor: RJ Palacio _Editorial: la Campana
A determinar

LLENGUA CASTELLANA_ 3h/set/curs. Professor: Roser Uberni Parellada
El alumnes de 1r disposen d’un llibre format paper tot i que a l’aula s’utilitzen les noves tecnologies en la
creació de textos i presentacions.
En aquest cursos es treballa la habilitat lectora i la seva comprensió tot fent inferències i processos
deductius. També s’estableixen les bases de la sintaxi .
Aquest any també treballem la oralitat i la comunicació amb petites presentacions de diversos temes.
Algunes tasques es treballen en grups cooperatius o per parelles perquè aprenguin els diferents rols i
habilitats que cal practicar i aprendre per treballar en grup.
-

El niño con el pijama de rayas Autor: Michael Ende.
Un monstruo viene a verme
Autor: Patrick Ness

Editorial: Alfaguara.
Ed.: De bolsillo

LLENGUA ANGLESA_ 3h/set/curs. Professor: Anna Via Garcia
En la matèria de llengua anglesa, es planteja un aprenentatge competencial de la llengua que ajudi al
desenvolupament de les destreses de comunicació oral, comprensió
lectora i expressió escrita, i també a la pràctica del vocabulari i la
gramàtica. Iniciaran, en aquest primer curs de l’etapa, el seu propi
Portfolio digital, on recolliran evidències de les seves millores en llengua
anglesa i serà un espai de reflexió i autoavaluació.
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L’avaluació és contínua (treball a l’aula, , atenció i participació en el dia a dia, tasques a casa, etc.) amb
un examen al finalitzar cada unitat.
Els

alumnes

disposen

d’un

llibre

digital

(workbook)

disponible

a

la

web

http://webbook.burlingtonbooks.com/Login, més del llibre en paper (Student’s book).
Els alumnes han d’adquirir al llarg del primer i segon curs de l’ESO el nivell A2+ en llengua del Marc europeu
comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa.

MATEMÀTIQUES_ 3h/set/curs. Professor: Imma Beser/ Laura Arévalo
Mitjançant activitats d’indagació i experimentació inicials introduïm els continguts que giren al voltant del
currículum de primer d’ESO tenint com a objectiu principal aconseguir que l’alumnat sigui capaç de
resoldre problemes de la vida quotidiana o d’un context real.
Al voltant d’activitats manipulatives (ús de geoplà, tangram...), digitals (usant programari específic com
geogebra, excel),dutes a terme amb grup cooperatiu i amb la realització de projectes transversals
(projecte Home) estimulem a l’alumnat a fer conjectures, experimentar, comprovar, interpretar, fer
prediccions, argumentar i generalitzar amb l’ajuda dels seus companys.
Per tal de garantir l’adquisició de les competències bàsiques de l’àmbit matemàtic es realitza codocència
dues hores a la setmana.

CIÈNCIES SOCIALS_ 3h/set/curs. Professor: Núria Merino Martin
Des de l’àrea de Ciències Socials es treballaran els diferents continguts intentant aconseguir la màxima
motivació per par de l’alumnat a través d’eines com:
-

-

-

Relacionar el passat amb fets actuals, potenciant així la curiositat dels alumnes en l’aprenentatge.
Es realitzaran diversos treballs col·laboratius, en que els alumnes intercanviaran coneixements i
habilitats, es promourà la tolerància vers les idees dels altres i la capacitat d’organització del grup així
com el compromís en el treball de cada un dels membres.
Potenciarem la participació a partir de debats sobre temes curriculars que puguin ser engrescadors per
a els alumnes.
La descoberta conjunta promovent les aportacions a partir d’experiències personals (viatges,
testimonis familiars , etc.) relacionades amb els tems que treballem que pugui fer cada alumne.
Flexibilitzarem el ritme de treball així com els continguts per tal que cada alumne pugui seguir
correctament els aprenentatges. A l’aula conviuran dos llibre de text amb continguts paral·lels però
amb diferent grau d’aprofundiment.
Utilització de les noves tecnologies com a mitjà per acostar-nos als diferents continguts (visites virtuals,
jocs d’història o geografia, presentacions interactives, reportatges ... ).
Treballarem la sensibilitat vers l’art propi del període històric que es treballi a l’aula.
Treballarem l’hàbit lector a partir de textos contextualitzats en l’etapa treballada.
Analitzarem problemes mediambientals a partir del visionat i posterior anàlisi e la pel·lícula “Avatar”.
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Ens proposem en tot moment potenciar alumnes actius, creatius i reflexius. Pensem que es tracta d’una
matèria bàsica per tal que l’alumne pugui anar configurant la seva pròpia concepció del món a partir d’un
esperit crític però sempre fonamentat en una base de coneixements prou sòlida.

CIÈNCIES NATURALS_ 3h/set/curs. Professor: Imma Beser Andreu
La matèria té com a objectiu que l’alumnat sigui capaç d’aplicar els coneixements científics, resoldre
problemes de la vida quotidiana, prengui decisions amb criteris científics, desenvolupi hàbits de vida
saludables, esdevingui actiu en el treball col·laboratiu, tingui capacitat de reflexió critica i argumentació
científica. Per tal d’aconseguir-ho es realitzen actitivitats experimentals al laboratori (ús del microscopi,
disseccions d’invertebrats...) combinades amb d’altres basades en l’ús d’entorns digitals (google.maps,
apps quiver, codis qr...), procurant situar-les en un context real i treballant en grup cooperatiu amb
l’objectiu de diversificar les tasques per tal d’incrementar la motivació i adquisició de les competències
bàsiques de l’alumnat.
Es realitza l’assistència al laboratori d’una hora a la setmana.

TECHNOLOGY_ 2h/set/curs. Professor: Laura Arévalo Domingo
Technology: La matèria de tecnologia segueix la metodologia AICLE, Aprenentatge Integrat de Continguts i
Llengua Estrangera, utilitzant la llengua anglesa per a l’aprenentatge dels continguts de la matèria de
tecnologia. En aquest primer curs es treballa el procés tecnològic, el dibuix tècnic i els materials i eines de
l’aula-taller.
L’assignatura es divideix en dos blocs. El primer consisteix en una hora setmanal on tot el grup classe
treballen d’una manera més teòrica els conceptes a l’aula. Durant aquestes hores es realitzen diversos
projectes (ABP, estudis de CAS...) que incideixen especialment en les habilitats cientificotecnològiques. En el
segon bloc de l’assignatura, els alumnes assisteixen una hora setmanal al taller on realitzen diversos
projectes, en petits grups, per posar en pràctica i aprendre d’una manera més vivencial els conceptes
estudiats a l’aula.
Durant tota l’assignatura es treballa de manera transversal la competència digital per potenciar l’ús de les
TIC/TAC en diferents àmbits.
L’avaluació serà contínua, és a dir es tindrà en compte les diferents produccions dels alumnes
(presentacions, memòria, construccions, proves...) al llarg del curs i de la seva evolució.

MÚSICA_ 2h/set/curs. Professor: Olga Morillo Soto
Amb la sensibilització durant l’etapa de primària i els coneixements adquirits, en aquesta etapa de
secundària es vol despertar més profundament la consciència de la música com a art i manifestació
cultural, humana i universal. També educar l’oïda per a ser capaços d’escoltar diferents tipus de música i
tenir la possibilitat de valorar-la amb criteri i coneixement, com també transmetre el respecte que mereix.
Per això es tenen molt en compte els continguts que tenen a veure amb les característiques del so, la
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història de la música i el llenguatge musical aplicat a la pràctica instrumental. Per a treballar aquestes
competències es fan servir una metodologia que implica la participació activa per part dels alumnes, que
desperti la curiositat i potenciï la creativitat i l’expressivitat a través d’aquest llenguatge i d’una manera
vivencial. Es treballarà a través de projectes en grups cooperatius, interpretació de cançons de diferents
estils i èpoques, la pràctica de l’ukelele i la participació activa en activitats musicals programades a
l’escola o bé en les diferents institucions que ens les ofereixen. Es farà servir la llengua anglesa durant el curs,
ja sigui a l’hora de cantar algunes cançons com en algunes unitats didàctiques escollides i l’ús d’alguns
programes informàtics (Musescore, Audacity, Prezi) es farà present a l’hora crear partitures i d’editar so o
vídeos per fer alguns treballs concrets.

ARTS AND CRAFTS_ 2h/set/curs. Professor: Gemma Marsó García
La matèria es desenvolupa a partir d’una exposició dels continguts en llengua anglesa per poder-la
treballar i desenvolupar després experimentalment. Creativitat i experimentació per aprendre
vivencialment i de forma gratificant tot explorant, a través d’una reflexió crítica i compartida la
potencialitat versàtil dels llenguatges artístics. Durant el curs es treballa amb diferents materials i tècniques
per tal de donar un bagatge més gran dels recursos utilitzats en l’expressió visual i artística. La preparació i
neteja dels materials utilitzats requereix de més temps que la resta de matèries, per aquesta raó, la matèria
es duu a terme durant dues hores setmanals seguides per permetre estar més temps creant.

EDUCACIÓ FÍSICA _ 2h/set/curs. Professor: Elvira Masip Rius
A l’educació física existeix un bloc de continguts vertebrador que fa referència a la condició física i la salut.
L'alumnat ha d'acabar la seva escolaritat obligatòria coneixent com funciona el seu cos i sabent què ha de
fer per mantenir-lo en forma, en vistes a consolidar tot un seguit d'hàbits saludables que l’acompanyin
sempre i també per superar-se a si mateix.
També es treballa de manera important la competència social i ciutadana. Les activitats esportives,
sobretot les col·lectives, són una excel·lent oportunitat per reproduir un escenari on es manifesten actituds i
valors de la vida en societat: la integració; el respecte a unes normes, als companys i companyes, als
adversaris, a les diferències; la solidaritat; el treball en equip; la cooperació; l'acceptació de les pròpies
limitacions individuals; l'assumpció de responsabilitats dintre del grup; el joc net, etc.
L’avaluació és continuada i segons els blocs de continguts tractats es faran proves per mesurar les
capacitats treballades al final de cada trimestre.

RELIGIÓ: _ 1h/set/curs. Professor: Roser Uberni Parellada
L’àrea de religió en l’ESO està plantejada a l’escola com un àrea de coneixement i aprofundiment de la
història de la religió i el seu coneixement però no com un àrea de catequesi. A 1r de l’ESO es treballa les
diferents religions i tipus que hi ha al món. Tribals, històriques actuals.... quan s’ha explicat i treballat un tipus
es visiona una pel·lícula relacionada amb el tema.
Aquest any tots el cursos participaran (cadascú al seu nivell) en el concurs Bíblic de Catalunya.
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OPTATIVA: FRANCÈS_ 2h/set/curs. Professor: Mylène Mandart
L’objectiu d’aquest curs és, per una banda adquirir el nivell A1+ del marc europeu de referència i, per
l’altra, descobrir continguts socio-històrics, artístics i literaris relacionats amb la llengua francesa. Aquest curs
l’alumne/a adquirirà el vocabulari bàsic per la comunicació del dia a dia.
Els alumnes disposen d’un llibre digital y d’uns complements digitals al classroom.
Amb la finalitat d’adquirir el nivell d’idioma requerit es plantejarà un aprenentatge basat en les
competències lingüístiques (comprensió lectora, comprensió oral, expressió escrita, expressió oral i
interacció oral) i també en les competències digitals, socials i cíviques, consciència i expressions culturals,
així com la competència de la iniciativa i de l’esperit emprenedor.
L’avaluació és formativa (continua), treball a l’aula, tasques que es duen a terme cooperativament,
participació oral, tasques interactives a través del Classroom i projectes finals per cada unitat didàctica.

Aprenentatge basat en projectes:
-

Projecte ‘’Fira de l’habitatge by Sant Josep’’ : L’activitat s’emmarca dins l’enfocament de
l’aprenentatge basat en problemes (ABP), i té tres eixos, el treball amb àrees, perímetres, escales i
percentatges i fulls de càlcul, la resolució de problemes complexos, i els aspectes ètics vinculats al
desenvolupament immobiliari.
L’alumnat rep l’encàrrec de dissenyar i fer la proposta econòmica per a una casa per part d’una
família. Cada família fa una proposta amb uns requeriments (mida, ubicació…) i l’alumnat al llarg de
diverses etapes (disseny inicial, càlcul de pressupostos, compra del solar…) va re-definint l’oferta,
també amb vistes amb fer el màxim benefici possible. En l’activitat, un esdeveniment relacionat amb
l’especulació i l’explotació laboral provoca una revisió del projecte, en la que l’alumnat ha de
prendre decisions de caire ètic i social. En la part final de l’activitat, cada equip presenta el seu
projecte davant de la societat, en format de fira, on ha de defensar el seu projecte.

-

Catapulta’t:L’activitat forma part d’un projecte conjunt de les àrees de tecnologia i matemàtiques, i
té dos eixos fonamentals el treball dels conceptes d’estadística i la construcció d’una catapulta.
Es proposa a l’alumnat construir una catapulta i ser capaços de controlar i predir el seu
comportament. La catapulta ha de disparar i encertar a la primera diferents objectius situats a un
abast màxim de 10 metres.
Per aconseguir-ho caldrà posar en acció diversos coneixements. En paral·lel, hi haurà una pregunta
que els acompanyarà durant tot el projecte: la tecnologia millora el mon en què vivim? Més enllà de
respondre aquesta pregunta, hauran de triar una injustícia i fer servir la catapulta per lluitar-hi
al·legòricament.

-

EL MEU POBLE ÉS VILAFRANCA_ Projecte treballat durant el crèdit de síntesi (finals de juny)
Projecte interdisciplinar on els alumnes fan de publicistes. En aquest projecte, vinculat i treballat a
través de les matèries de ciències naturals, ciències socials i educació visual i plàstica, es treballen en
equip continguts d’aquestes matèries (geografia, història, economia, flora i fauna de Vilafranca) i a
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través de visites a les caves Castell de Peralada i al Vinseum es recull informació per a gravar
posteriorment un spot publicitari que té com a finalitat fomentar el turisme de la vila.

Programa d’innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge.
A partir del curs 2019-2020 l’escola ha estat seleccionada per formar part al programa d’innovació
pedagògica Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge. L’objectiu principal d’aquest programa és
promoure la innovació educativa basada en l’ús efectiu de les tecnologies digitals per contribuir, enriquir i
potenciar el conjunt dels aprenentatges curriculars.
Per tal d’assolir aquest objectiu es realitzen diverses actuacions en cada nivell educatiu de Secundària, a 1r
d’ESO es concreta en el projecte Scratch Challange.

Projecte Scratch Challange
Scratch es centra en introduir la programació mitjançant la creació d'històries interactives, simulacions, jocs
i animacions amb el llenguatge de programació lliure Scratch.
El projecte s’estructura en mòduls. En cada mòdul es proposa un repte final i els alumnes han de realitzar les
diferents activitats proposades per tal de resoldre aquest repte final. El nivell de dificultat dels mòduls va
augmentant mesura que els alumnes van adquirint les habilitats necessàries. En aquests mòduls també es
presenten activitats relacionades amb altres matèries curriculars, com pot ser des de la creació d'una
postal interactiva dirigida a la celebració de Sant Jordi (amb la qual cosa es podria treballar des de
Plàstica i/o Llengües), a il·lustrar un fet històric concret (amb la qual cosa es podria treballar a les
assignatures de ciències) o a fer patent qualsevol efemèride (un dia internacional, un concert a l’escola,
etc.). Al final del curs els alumnes tenen la oportunitat de participar al concurs mSchools Students Awards on
poden presentar els seus projectes.
Aquest projecte es durà a terme una hora setmanal en l’assignatura de Taller Multimèdia.
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FEM ESCOLA: 1R d’ES0

activitats complementàries
La finalitat de les activitats complementàries és la millora del nivell
educatiu del nostre alumnat treballant aspectes que no figuren
expressament inclosos en els plans i programes oficials.
Tenen com a finalitat el perfeccionament i l’ampliació de la tasca
educativa, cultural i social realitzada pel nostre centre, de manera
que es completa el procés de formació dels alumnes mitjançant el
desenvolupament de determinats aspectes del nostre projecte
educatiu.
A l’escola centrem les activitats complementaries en els següents
àmbits:
- les tecnologies de la informació i la comunicació
-l'aprenentatge de les llengües estrangeres –francès i anglès- el desenvolupament creatiu-artísitic de l’alumnat i
-el desenvolupament de la intel·ligència emocional

 Taller multimèdia _ De 1r a 4t d’ESO _ 1h/setmana curs
La matèria de taller multimèdia pretén preparar l’alumnat per
desenvolupar-se en un marc adaptatiu; més enllà d’una simple
alfabetització digital centrada en l’ús d’eines que quedaran
obsoletes en un curt termini de temps, és necessari dotar dels
coneixements, destreses i aptituds per facilitar un aprenentatge
permanent al llarg de la vida, de manera que els alumnes puguin
adaptar-se amb versatilitat a les demandes que sorgeixin en el
camp de les Tecnologies de la informació i comunicació.
 Active English _ 1h/set/curs
Aquesta matèria pretén aprofundir i millorar la competència oral
(comprensió oral, expressió oral i interacció oral) de cada alumne
per tal de millorar la comunicació en la llengua anglesa, així com
aprofundir en la competència de comprensió lectora. A través
d’aquesta matèria es proposarà descobrir i adquirir continguts
socio-culturals, artístics i literaris en relació a la llengua anglesa i els
països de parla anglesa. Es treballarà a partir del visionat de
pel·lícules, lectura de llibres i articles i materials digitals i tasques que
trobaran al classroom.
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 Les Activitats
Educatives
Complementàries
programades per l’escola
formen part intrínseca
del nostre projecte educatiu,
i són un fet diferencial
entre les diferents escoles
donant una qualitat que
traspassa els ensenyaments
merament curriculars;
es realitzen en el marc de
l’horari escolar.
 El fet d’incorporar
aquestes activitats
ens dóna la possibilitat de
disposar d’un temps educatiu
per desenvolupar programes
d’innovació que representen,
d’una manera objectiva,
un guany diferencial dins
del nostre Projecte Educatiu
de Centre aconseguint
un ensenyament de major
qualitat.
 Les activitats educatives
complementàries
són
programades
per l’equip
directiu de l’escola, i les
quotes corresponents, que
han de pagar les famílies, són
aprovades pel Consell Escolar i
autoritzades per
l’Administració Educativa.
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Les lectures que es treballaran aquest curs seran:

-

Tales of peculiar’s Ransom Riggs
Escollir entre : Alice’s adventures in wonderland / Legends from the british Isles.

SORTIDES I TALLERS
Sortides
Sortida

Lloc

Teatre “Maremar”
+

Valor pedagògic
Gaudir d’una jornada cultural.

Barcelona

Sagrada Família

Vivenciar el món del teatre en tota la seva dimensió.
Conèixer la història, connectar amb els valors del
modernisme i l’arquitectura de Gaudí a través de la visita a la
basílica.

Barcelona
27 de novembre
Celebració de la
Castanyada

Les pistes

Conèixer i valorar les nostres tradicions, enfortir els llaços entre
els alumnes i el sentiment d’escola.

Molí d’en
Rovira

A partir de la celebració del naixement de la Mare Ràfols,
l’alumnat aprofundirà en els valors que van caracteritzar la
seva vida.

31 d’octubre
“Mare Ràfols”
5 de novembre

Santes Creus

Santes Creus

+

+

Pau Casals

Sant
Salvador

“Back to Bach”: a través de l’escolta del violoncel i exercicis
interactius els alumnes entendran el contrast entre la música
antiga i la moderna.

Canal
Olímpic

Practicar esports nàutics que representen una opció esportiva
poc usual, tot desenvolupant activitats físico-esportives.

20 de març
Esports nàutics
Canal Olímpic
1 de juny

“Històries Fantàstiques al Monestir de Santes Creus”: explorem
el claustre del Monestir d’una manera diferent i original.

Castelldefels

EDUCAR: compromís i repte

PROJECTE EDUCATIU

27

Projecte Educatiu Sant Josep

2019-20

Tallers/xerrades
ACTIVITAT

DIA

Formació de delegats

1r trimestre

Assetjament entre iguals

1r trimestre

Xerrada informativa “La
Marató” dedicada a les
malalties minoritàries

29 de
novembre

D’embolicar jo passo

25 de
novembre

Alimentació i activitat física

2n trimestre

Parc de la riera

11 de maig

Maleta “Fem Paper”

2 octubre

Reacció Vi

3r trimestre

Visita a les caves Castell de
Peralada

3r trimestre

Adéu als plàstics

22 d’abril
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HORA
A
concretar
A
concretar
8:30-9:30
15:0016:00
A
concretar
11:0013:000
A
concretar
A
concretar
A
concretar
9:30-11:30

Organitza
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Fundació La Marató
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Servei
de Medi Ambient i Quatre Passes –serveis
ambientals-.
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Vinseum
Treball de síntesi
PIDCES
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RECORDATORIS – Etapa ESO
- Puntualitat: cal que els alumnes siguin puntuals, no sols per ells sinó per a la resta de companys que sí han
arribat a l’hora. Tothom podem tenir un dia en el que arribem tard però no podem permetre que sigui un
costum, sigui per la raó que sigui. Recordar que les classes comencen a les 8,30h.
- Absències: Davant de qualsevol absència és important que les famílies aviseu via agenda al tutor/a. En
cas que sigui una absència no programada, cal que aviseu a primera hora trucant al telèfon de l’escola.
- Agenda: Qualsevol tipus de notificació caldrà que estigui per l’agenda: un retard, faltar un dia, sortir
abans d’hora...
- Medicaments:

-

Funcionament: quan un nen es fa mal o no es troba bé, la primera valoració la fa el professor/a. Si
es creu convenient es truca als pares perquè els vingueu a buscar i si és necessari es porta l’alumne
als serveis mèdics, centre amb el qual l’escola té contractada una assegurança.
Medicaments: són personals i intransferibles. Cal que posin el nom, l’hora i la dosi a administrar. Des
de l’escola no es poden administrar medicaments als nens, és per això que si el nen s’ha de
prendre algun xarop, comprimit etc. s’ha de fer arribar, juntament amb el medicament,
l’autorització de la família i la recepta mèdica a on s’especifiqui tota l’administració.

- Aniversaris: Si es volen celebrar, els alumnes podran portar esmorzar pels seus companys. Aquest ha de ser
comprat en una botiga, no poden ser elaborats a casa.
- Excursions: les excursions formen part del projecte pedagògic del centre. Són per tant, activitats
obligatòries que es realitzen fora del centre per tal de complementar i aprofundir continguts des d’una
experiència més propera i pràctica.
- Vestimenta: La vestimenta per anar a l’escola ha de ser apropiada per a la funció que s’hi desenvolupa.
Cal ensenyar a l’alumnat que a cada situació i ambient cal mostrar una imatge apropiada i un respecte
per a les persones que en formen part.
És obligatori portar l’equipament esportiu de l’escola per fer l’educació física.
- Comunicació família- escola: Davant de qualsevol dubte o problema que es vulgui manifestar cal utilitzar
les vies de comunicació de l’escola. L’alumne pot parlar amb el tutor davant de qualsevol problema que li
sorgeixi, així com els pares davant de qualsevol dubte o angoixa que se us pugui plantejar. Si fos necessari,
seria el tutor/a qui transmetria la informació a la cap d’estudis corresponent o a l’equip directiu.
-Mòbil: l’ús de dispositius mòbils està molt extensa, però tot i amb això cal aprendre a conviure amb ells
sense que interrompin amb les feines i les obligacions diàries. És per això que tot i que convivim amb els
mòbils aquests no poden utilitzar-se si no és amb el permís exprés del professor per a una activitat concreta i
en cap cas poden emetre cap soroll durant la jornada escolar. Durant les hores de pati i menjador estan
prohibits. En el cas que un alumne en faci un ús inadequat, el professor/a li agafarà i el tindrà retingut a la
caixa forta durant una setmana. L’escola no es fa responsable de la pèrdua, trencament o robatori del
mòbil.
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- Agenda: Qualsevol tipus de notificació caldrà que es faci via agenda: un retard, faltar un dia, sortir abans
d’hora... Cal que els nens sàpiguen que porten una nota a l’agenda i que l’han d’ensenyar al professor.
Qualsevol nota del professor ha de tornar signada pels pares el més aviat possible. L’agenda també
s’utilitza per a fer arribar totes aquelles circulars que es vulguin enviar a les famílies (reunions, xerrades,
excursions, teatres...) Quan les circulars sigui conjuntes (iguals per a tota l’escola) es farà arribar a través de
l’agenda del germà petit. És important que retorneu les butlletes signades el més aviat possible, donat que
la recollida d’aquestes és necessària per a començar qualsevol tràmit (reserva places per a l’autocar, per
al teatre etc.)

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT D’ACCIDENT O MALALTIA
Per tal d’evitar un possible contagi, és molt important que quan un/a alumne/a estigui malalt/a no assisteixi
a l’escola. El període de no assistència, en criteris del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, s’indica a continuació.
Malaltia

Període de no assistència a l’escola

Estat febril

Fins a almenys 24 hores sense febre.

Malalties gastrointestinals

Fins 48 hores després que les deposicions s’hagin normalitzat

Varicel·la

Fins al sisè dia després de l’aparició de l’exantema, o abans si les lesions
s’han assecat i han fet crosta.

Conjuntivitis

Fins 24 hores després d’iniciar el tractament.

Escarlatina

Fins 24 hores després d’iniciar el tractament antibiòtic

Polls

Si observem els nostres fills/es es rasquen o diuen que tenen picor al cap,
mirar-li de seguida si té polls. Dediqueu-hi temps.
En cas de polls:
- No assistir a l’escola fins que no s’hagi fet el tractament i
eliminat totes les llémenes.
- Comunicar l’existència de polls a l’escola.
- Fer el tractament i eliminar les llémenes.
- Revisar durant alguns dies seguits i pentinar amb la pinta
especial.
- Rentar la roba a la rentadora amb sabó i aigua calenta.
Si l’escola observa un/a alumne/a amb polls s’avisarà ràpidament a la
família per evitar contagis.

Rubèola

Fins 7 dies després que hagi aparegut l’exantema.

Xarampió

Fins 4 dies després que hagi aparegut l’exantema.

Grip

Fins a almenys 24 hores sense febre i que toleri l’activitat general.

Infecció respiratòria aguda de vies
altes

Fins a almenys 24 hores sense febre i toleri l’activitat general.

Si l’alumne presenta alguna malaltia contagiosa, cal comunicar-ho a l’escola per tal de prendre mesures preventives
amb la resta de companys/es que hi hagin estat en contacte.
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IMPORTANT:
És molt important que l’escola tingui els telèfons actualitzats de la família i de la feina. Per això es demana que es
comuniqui immediatament qualsevol canvi.
ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
Seguint les indicacions del Departament d’Educació cal tenir present:




A l’escola no s’administrarà cap medicació sense recepta mèdica que especifiqui la dosi i l’horari
d’administració i la forma de conservació.
Cal portar signat per pare/mare/tutor/a el full d’autorització del centre.
Cal especificar si el medicament s’ha de retornar a casa cada dia o ha de romandre a l’escola.

Si un alumne/a és al·lèrgic a qualsevol aliment i/o al làtex comenteu-ho al vostre tutor/a. Se us lliurarà una
documentació específica que cal portar complimentada.
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