ESO

L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA,
PASSAPORT AL FUTUR

Preparem els nostres alumnes
per encarar el seu futur amb
responsabilitat i esperit crític.

ACCIÓ TUTORIAL
Acompanyament personalitzat dels
alumnes.
Orientació acadèmica amb el suport de la
C
Atenció a la Diversitat.
Espais de formació humana i en valors.
Participació en el projecte #aquiproubullying
Informes personalitzats.
Atenció a la diversitat (NEE, NESE, Altes
Capacitats).

CREIXEMENT PERSONAL/SOCIAL
Activitats interetapes (voluntariat, tutelatges ...)
(Aprenentatge
Servei a 3r ESO).
Potenciació de la competència interpersonal.
Equips de mediació.
Foment de les activitats culturals (teatre, museus,
tallers...)
Sortides lúdiques i de convivència.
Participació en campanyes solidàries (Càritas,
Cursa contra la fam...)
Activitats socials: Residència Frederica Montseny,
Caviga, Fundació Arrels, Donació de sang...

METODOLOGIES
Treball cooperatiu.
Mètode científic i de recerca.
Projecte Science-bits
Aplicació de les TIC
a la didàctica de les matèries.
Desdoblament al taller de
tecnologia i informàtica.

ESCOLA MULTILINGÜE
Metodologia AICLE: Ed. visual i plàstica en
anglès (Arts & Crafts).
Participació en el Programa de Certificació en
llengües estrangeres (Dept. Educació i EOI)
Incorporació de la llengua alemanya des de
2n ESO.
Auxiliar de conversa.
Estades lingüístiques a Irlanda (3r ESO)
Colònies en anglès a 1r, 2n i 3r ESO.

ALTRES PROJECTES
mical Mauthausen
Participació en el projecte Mart XXI
(UPC-Castelldefels)
Participació en el projecte Òrbita
(PDC).
Impuls de la lectura: Biblioteca a
Departament cientificotecnològic:
Prova cangur
Setmana de la ciència.
Robòtica educativa.
Departament lingüístic:
Jocs Florals.
El gran dictat.

EQUIPAMENTS TECNOLÒGICS
Aules ordinàries amb WIFI.
Dues aules mòbils de portàtils.
Plataforma EVA (Safamood).
Intranet de centre.

SERVEIS



Comissió d’Atenció a la Diversitat: Psicòloga i orientadora
per acompanyar als alumnes i famílies.
Menjador escolar amb cuina pròpia

HORARIS




Dilluns, dimecres i dijous: de 8:00 a 13:30 i de 15:00 a 17:00
Dimarts: de 8:30 a 13:00 i de 15:00 a 17:00
Divendres: de 8:00 a 13:30
Si voleu més informació ens trobareu a:

www.sagradafamiliaviladecans.com

Animeu-vos a visitar-nos!

SAGRADA FAMÍLIA

