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Educació Secundària
Obligatòria (ESO)

L’educació és un projecte que compartim
amb il·lusió i esforç amb pares i mares. L’equip
d’educadors està a disposició dels pares
i mares per a qualsevol tema i consulta
relacionada amb el seu fill o filla.

Educació Secundària
Obligatòria (ESO)

L’ESO és l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria, i té com a finalitat promoure una educació
integral de l’alumne basada en el seu rendiment acadèmic i en una ferma formació personal i en
valors. Aquests objectius es treballen des de diferents vessants:

Currículum de la ESO
Matèries comunes, que cursen tots els alumnes.
Matèries optatives, que es poden escollir segons els interessos i necessitats de cada alumne.
Treball o projecte de síntesi, interdisciplinar que recull coneixements de totes les àrees.

Tractament de la diversitat
Promovem l’educació personalitzada com a expressió
que l’alumne és el centre i l’eix de la nostra tasca
educativa, tasca que s’ha de dur a terme en un clima
de relació personal i com un camí vers la maduresa,
fent de la planificació de les accions educatives, de
la tutoria, dels grups flexibles, dels equips de cooperació,
dels grups de desdoblament amb menys alumnes per
grup, de l’adaptació de la formació de cada alumne
en funció de les seves capacitats d’aprenentatge i de
l’orientació, les funcions clau de la nostra activitat
educadora. També atenem la diversitat com a element
bàsic de sosteniment del model constructiu dels
aprenentatges que promovem, en què cobra especial
rellevància la Unitat de Suport a l’Educació Especial
(USEE).

Formació social i emocional
Promovem la formació integral de l’alumne com a model
de desenvolupament de totes les capacitats humanes,
prioritzant la funció social de l’escola a partir del programa
de competència social i emocional, i també el treball
per a la gestió positiva de conflictes (servei de mediació
escolar), el foment de l’autoestima i les actituds positives
i solidàries mentre acompanyem els nois i noies en el
procés de l’adolescència.

Programa educat 2.0.
Gràcies a un professorat innovador i expert en continguts
i metodologies digitals (web 2.0, treball cooperatiu,
aprenentatge basat en problemes, pissarres digitals,
aules amb canó de projecció…) i a la plataforma educativa
NET, els alumnes reben diversitat de recursos i materials
TIC que els faciliten un ampli ventall de possibilitats
a l’hora de treballar tot tipus de coneixements
competencials en tots els camps i que refermen
el seu aprenentatge i la seva inserció en la societat
del segle XXI.

Aprenentatge integrat de continguts i llengües
estrangeres (aicle) en el currículum
Des de l’escola facilitem matèries curriculars en anglès
en cada curs de l’ESO per tal de potenciar la
comunicació en aquesta llengua a partir de la seva
utilització en l’aprenentatge.

Relacions internacionals
Segons la Comissió Europea, “en el món d’avui en dia el
coneixement de llengües estrangeres ha deixat de ser
una elecció per passar a ser una necessitat”. Des de
l’escola cuidem molt de prop el programa de cultura
europea European citizenship i el programa Comenius,
que inclou un intercanvi internacional entre escoles de
qualitat d’Europa i programes de cooperació amb
escoles estrangeres.

Certificacions en llengües
La garantia de qualitat és que els nostres alumnes
obtinguin la certificació de la seva competència en
llengua estrangera per part d’organismes externs
reconeguts. És el cas del Preliminary English Test (PET),
de la Universitat de Cambridge, o de l’examen de francès
Diplôme d’Études de Langue Française (DELF).

Matèries comunes
Llengua Catalana i literatura
Llengua Castellana i literatura
Llengua estrangera (Anglès)
Matemàtiques
Ciències de la Naturalesa
(1r, 2n, 3r d’ESO)
Tecnologia
(1r, 2n, 3r d’ESO)
Ciències Socials
(en català o anglès a 1r, 2n,
3r d’ESO)
Educació per a la ciutadania /
Educació eticocívica
Educació visual i plàstica
Competència social i emocional
Música
Educació Física
Cultura religiosa
Tutoria
Treball de síntesi
(1r, 2n, 3r d’ESO)
Projecte de síntesi
(4t d’ESO)

Matèries optatives
1r d’ESO

2n d’ESO

La química que ens envolta
Informàtica
Bàdminton
Imatge i so

Francès

3r d’ESO

4t d’ESO

Francès

Francès

European Citizenship

European Citizenship

Fem llum
Dibuix en construcció
Escalada
Cultura clàssica

Física i Química
Biologia i Geologia
Tecnologia
Informàtica
Visual i plàstica
Llatí
Música

European Citizenship
Ciència pràctica
Educació per a la salut
Tecnificació esportiva
Àudio-Vídeo
Taller de narració
Taller de llengües
Taller de matemàtiques

Oferim tres itineraris orientatius per a
estudis posteriors: Professionalitzador,
Científic, Humanístic i social.

I després de l’ESO?
■ Si es supera l’ESO s’obté el títol de graduat en Educació Secundària. Al Centre d’estudis Joan XXIII, en acabar
l’educació Secundària Obligatòria (ESO), es pot continuar la formació estudiant Batxillerat o Formació Professional.
■ Si no es supera l’ESO, es pot estudiar el Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI).
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