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La finalitat de leducació obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les
eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces dintervenir activament i crítica en una societat plural, diversa i
en canvi continu.

Dins del marc del projecte lingüístic de
lescola potenciem les llengües estrangeres a través de:
• El desdoblament de grups en tota
letapa.
• La preparació per a la obtenció de títols
oficials.
• Oferint intercanvis a França i Anglaterra.
• Possibilitant (ja des de 3r dESO) lassoliment de la doble titulació de Batxillerat (americà i espanyol).

Desenvolupem un aprenentatge creatiu i de
col·laboració, tot respectant el ritme propi en
la diversitat:
• Fem acompanyament i orientació psicopedagògica.
• Oferim un equip de Mediació en la resolució
de conflictes.
• Reforcem latenció individualitzada i les
necessitats educatives especials amb
lequip de la Comissió dAtenció a la Diversitat, que assigna tutors individuals de seguiment (“coach”) a tota letapa i elabora plans
individualitzats segons dictamen de lEAP.

Busquem la relació i constant actualització per tal doferir una educació
integral de totes les capacitats i valors:
• Desenvolupem a cada curs un Pla de
Formació amb visites i activitats
científiques i literàries.
• Estem adherits al programa internacional “Design for Change” que busca
incidir de forma directa i proactiva en
lentorn en projectes dissenyats per
propi alumnat.
• Realitzem activitats per tal deducar en
loci fora de lhorari escolar, amb
acompanyament de professorat
(cinefòrum, teatre, exposicions, etc.).
• A través del GIP (Grup dInnovació
Pedagògica) apliquem recursos i
metodologies innovadores i en realitzem un seguiment de prop.
• Fomentem lemprenedoria i la recerca
de lalumnat, molt especialment a
través del Projecte de Recerca de 4t
dESO (“SENTIR”), en què es planteja a
lalumne un col·laboració amb una
entitat que realitzi un servei social.
Al final de letapa oferim assessorament
individualitzat per tal que lalumne pugui
continuar la seva vida acadèmica, tenint en
compte les seves inquietuds i aptituds.
El projecte de lescola també se sustenta
en la seva intensa activitat pastoral, que
educa per a la transcendència

• A través del “Quart dhora” doració, una
herència de Sant Enric dOssó.
• Amb ladhesió a campanyes solidàries
durant tot lany: Banc dels aliments,
Domund, Comunitat de SantEgidi.
• Realitzant convivències cristianes a
tots els cursos, trobades de joves,
camps de treball.
• Dinamitzant voluntariats.
• També a través duna ONGd pròpia:
FundEO.

Serveis que oferim
• Laboratoris de Física, Química i
Biologia.
• Aula de Tecnologia.
• Aula de Dibuix Tècnic.
• Aules equipades per lús de les TIC.
• Biblioteca.
• Oratori.
• Espais amplis, jardí, pistes i
poliesportiu.
• Gabinet psicopedagògic amb
observació i orientació sistemàtica de
lalumnat.
• Menjador amb cuina pròpia.
• Infermeria.
Extraescolars
• Esportives: futbol, bàsquet, voleibol,
natació, patins en línia, tennis.
• Culturals: anglès, alemany, xinès,
escacs, teatre, arts plàstiques, iniciació
musical, tallers de violí i guitarra,
dansa moderna, taller de costura,
tallers de cuina.

Horari
1r i 2n ESO Matins de 9h a 14h
Tardes de 15h a 17h (divendres lliure)

Protagonistes del seu
aprenentatge

3r ESO Matins de 8h a 14h

(excepte dimarts i dijous que comencem a les 9h)

Tardes de 15h a 17h

(dimecres i divendres lliure)

4t ESO Matins de 8h a 14h
Tardes de 15h a 17h
(dilluns i dijous)
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