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1r—2n NEI / 3r—4t TQE



1r—2n ESO
A 1r i 2n d’ESO, s’esdevé una etapa  
en la maduració personal  i en el 
desenvolupament cognitiu dels 
infants, es consoliden les operacions  
concretes. Respon a l’evolució natural 
d’unitat i coherència psicopedagògica 
d’aquestes edats.

3r—4t ESO
Moment clau i en el desenvolupament 
vital de la persona, que de forma 
conscient i inconscient s’endinsa en la 
construcció de la seva pròpia 
personalitat. El pas entre la infantesa i la 
joventut es converteix en un temps de 
dubtes, descobertes, conflictes i presa de 
decisions. Per aquest procés, és rellevant 
el treball de l’autoconeixement i la 
interioritat que ajuden a l’alumne a 
créixer d’una manera integral i 
harmònica tot cooperant en equip.  
En aquest procés va descobrint les  
seves competències, valors, habilitats  
i allò que se sent cridat a ser i a fer.

NEI TQESecundària



Objectius
Coherència i unitat de tota 
l’etapa NEI (1r-2n ESO)
amb els essencials del Model 
Educatiu de Jesuïtes Educació i 
connexió amb la següent etapa 
del TQE (3r-4t ESO).

Adaptació a l’etapa 
madurativa de l’alumne 
(esclat de l’adolescència).

Recerca de nous reptes per a 
l’alumne en connexió amb els 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de la UNESCO.

Continuïtat  
amb l’organització dels 

espais setmanals.

Increment de 
l’acompanyament individual 

i grupal, tant en l’àmbit 
personal com l’acadèmic. 

Adequació dels projectes 
per treballar àmbits de 
major especialització i 

complexitat.

Moment de  
canvis personals   



Com  
ho aprenem?  

Què aprenem?   

 Estratègies per  
actuar de 
manera 

autònoma i 
responsable. 

 A conèixer-nos  
a nosaltres 
mateixos 

descobrint les 
nostres emocions 
i les dels altres.

A cooperar, 
conviure i 

comprometre’ns  
per esdevenir 

agents 
transformadors.

A construir  
el nostre 

aprenentatge 
perquè sigui 
significatiu.

A comunicar-nos i 
expressar el que 
sentim, aprenem 

i vivim amb  
sentit crític.

A obrir-nos  
al món,  

a descobrir i a 
tenir iniciativa.

A resoldre  
els reptes  
que ens 

plantegem

TREBALL GLOBALITZAT

Aprenentatge  
basat en projectes

Projecte  
CREA

MATÈRIES

Matemàtiques

Educació  
física

Música
Visual i plàstica

Català 
Castellà

Els projectes donen 
resposta a reptes de  
la vida real i fomenten  
el pensament crític  
i el treball en equip.

Anglès 
Alemany 
Francès

InICI I fInAL  
dEL dIA

InICI I fInAL  
dE SETMAnAAvaluació

Context

  E
xp

er
iè

nc
ia

   Acció

ReflexióPEDAGOGIA  
IGNASIANA

Competència  
comunicativa  

   L’alumne al centre,    

   protagonista actiu    

  i corresponsable    

  del seu aprenentatge.   



Què és un projecte?   

Avaluació formadora i formativa  
(feedback i millora)

Repte
Consisteix a donar resposta  
a la situació-problema real que 
planteja un projecte a partir  
adels coneixements previs de 
l’alumnat, connectant amb els  
seus interessos i desvetllant-n’hi  
         de nous.

Investigació
Cerca i tractament de la 
informació necessària per assolir 
els objectius d’aprenentatge  
i donar resposta al repte.  
Es promou l’autonomia i la  
iniciativa de l’alumnat alhora  
que el treball individual 
i cooperatiu.

Planificació
Identificació dels objectius d’aprenentatge 
individuals i grupals. Distribució dels diferents 
rols dins l’equip i organització de les tasques 
necessàries per assolir el repte.

Síntesi i difusió
Elaboració i socialització d’un producte  
final que respon al repte proposat  
i reflecteix els aprenentatges més rellevants.

1 2 3 4 5

Valoració i 
transferència
Reflexió sobre la consecució  
dels objectius d’aprenentatge 
individuals i grupals i sobre 
l’aplicació de les competències 
adquirides a altres possibles 
situacions-problema.

LA gUIA  DEL PROjECtE
Els alumnes reben impresa la 
guia del projecte, la qual els 
permet orientar-se i situar-se durant 
el procés. En aquesta guia, l’alumne 
pot accedir a les principals 
activitats que es duran a terme, així 
comles metes de comprensió i els 
continguts a treballar.

Per poder elaborar aquest producte final, els alumnes investiguen, cooperen, prenen decisions i 
reflexionen, tot realitzant activitats individuals i en grup relacionades amb continguts de les 
diferents àrees de coneixement.

EL LLOC wEb
Els alumnes disposen d’una 
plataforma digital (LaNet)  
on es recullen les pautes, les 
orientacions, les activitats, els 
material i recursos necessaris per 
el seu aprenentatge. Les famílies 
també poden accedir a LaNet és 
també una eina comunicativa  
per a les famílies.

   L’alumne al centre,    

   protagonista actiu    

  i corresponsable    

  del seu aprenentatge.   



AUtONOmIA  
I ESPECIALItzACIó
_  Personalització dels aprenentatges 

(potenciem les pròpies habilitats  
i talents).

_  Obertura al món exterior 
(aprenentatges dins i fora de l’aula).

_  Incidència de les habilitats cognitives 
d’ordre superior (pensament  
abstracte, pensament crític.

_  Major autonomia (potenciem 
l’autoregulació del procés 
d’aprenentatge, incrementem  
el treball individual). 

_  Potenciem l’estratègia 
evangelitzadora  

ACOmPANyAmENt EN EL 
DESENVOLUPAmENt DEL  
PROjECtE VItAL
Un conjunt d’educadors que  
planifica i avalua conjuntament. 

_     Equip de tutors/es
_   Tutor/a de referència
_  Consiliari/a
_  DOP (Departament d’orientació 

psicopedagògica)
_    Responsable de gestió 
_   Equip directiu

AVALUACIó
_  Autoregulació  

dels aprenentatges.
_  Avaluació integrada  

de l’aprenentatge.  
_  Retorn constant,  

aprenentatge sobre l’error.        
_  Avaluació entre iguals. 

Vetllant perquè es descobreixen 
com a individus capaços de 
realitzar-se personalment i 
professional, i es comprometin a 
construir una societat  
més democràtica i més plural.

  Acompanyem els joves    

  per ajudar-los a créixer  

  en  totes les seves dimensions   

3r—4t ESO
TQE



Programes  
competencials
OVE
Orientació Vocacional i per als Estudis
 Autoconeixement personal i espiritual  
(Jornades d’interioritat, Recés) / Itinerari 
acadèmic / Contacte amb el món laboral / 
Presa de decisions.

Depèn de tu 
Compromís social. Corresponsabilitat
Ciutadania global / Consells d’alumnes / 
Voluntariats / Servei comunitari.

Taller Dali 

Aprenentatges basats  
en PROjECtES
Aprendre a resoldre situacions  
complexes a partir de reptes reals.  
Una proposta d’aprenentatge 
integral  i aprenentatge-acció.

Projectes d’àmbit cientificotecnològic 
/ Projectes d’àmbit humanisticosocial 
/ Projectes de cultura religiosa 

10%
Programes  

competencials

45
% Aprenentatge basat en problem

es

Inici i final  
de la setmana

Inici i final  
del dia

Acompanyament

Metaaprenentatge

45%
 Treball específic per matèrie

s

Escenaris  
d’aprentatge TQE

 
45  

alumnes   

Codocència 
per àmbits

 
45  

alumnes   

2 
docents

matèries comunes
_  Competència comunicativa (CAT/CAST)
_   Matemàtiques
_  Àmbit artístic
_  Educació Física
_   Llengua estrangera 

matèries optatives
_    Francès
_    Alemany
_    Ciutadania Global

TQE 4 (optatives de modalitat)
_    Física i Química
_    Economia
_    Tecnologia
_    Arts Creatives

TQE 4 (optatives específiques)
_    Bojos per la ciència
_    Joves emprenedors
_    Robòtica
_    Programació
_    Amunt el teló !
_    Debat
_    Classicum

 
30  

alumnes   

 
20  

alumnes   



  Jesuïtes   
  Educació   
  transformem   
  l’educació  
Jesuïtes Educació és la xarxa que integra les 
escoles de la Companyia de Jesús a Catalunya.  
El nostre model educatiu ofereix, en els vuit 
centres, una educació fonamentada en la 
pedagogia ignasiana, i s’inspira en els valors 
evangèlics, que han caracteritzat la nostra tradició 
educativa. El treball conjunt dels vuit centres  
de la xarxa ens permet aprendre contínuament, 
compartir experiències i construir un model 
educatiu innovador, sòlid i rigorós.

www.kostka.fje.edu

Podcast AKOSTA’t al KOSTKA


