
M
od

el
 d

’A
pr

en
en

tA
tg

e 
d

e 
le

s 
ll

en
gü

es

Escenaris educatius 
Una proposta pedagògica  
amb una mirada integral  
de la persona.

currículum 
vocacional

currículum 
formal

La competència  
plurilingüe

La reflexió sobre  
el propi aprenentatge

L’ús de la llengua com  
a motor d’aprenentatge

La consciència  
lingüística

Un ensenyament eficaç:  
TIL i TILC

 OVE 
Orientació 

vocacional i per 
als estudis

Projectes  
d’àmbit

Expressa’t Inici i final  
del dia

Acció tutorial 
grupal

Itineraris 
optatius

Projectes 
internacionals

Depèn  
de tu

Experiències  
pastorals

Acompanyament 
acadèmic i  
personal

Matèries 
comunes

mall

www.fje.edu #HoritzóMés

La proposta  
educativa  
del TQE
Aprenentatges amb sentit  
i valor personal. 

I després  
del TQE què?

MOPI P3 / P4 / P5

3 - 6 Anys

LLar P1 / P2

1 - 3 Anys

PIN 1r a 4t de primària

6 - 10 Anys

NEI  5è i 6è de primària 
1r i 2n d’ESO

10 - 14 Anys

TQE 3r i 4t d’ESO

15 - 16 Anys

Batx. 
Batxillerat

16 - 18 Anys

FP
Cicles  

formatius  
de grau mitjà

16 - 18 Anys

PFI
Programes  

de formació  
i inserció

16 Anys

FP
Cicles formatius  
de grau superior

18 - ... Anys

PresenciAl  / virtual

sense graduat-esO Amb graduat-esO Amb graduat-esO

Diploma
Batxillerat
DUaL
Nacional  
i americà
virtual

Formació Professional 
una proposta educativa que promou  
el creixement integral de la persona  

des d’una vessant professionalitzadora  
amb un gran component experiencial,  

promovent el treball en equip i en contacte 
permanent amb l’entorn laboral perquè els joves 
puguin orientar el seu projecte vital i vocacional.

Batxillerat  
una proposta educativa que promou el 
creixement integral de la persona oferint-li 
l’acompanyament necessari perquè pugui 
orientar el seu projecte vital i vocacional des 
dels interessos acadèmics i personals i les 
seves habilitats, ajudant-la a accedir als estudis 
superiors que desitgi.

Les escoles jesuïtes utilitzem  
l'estil pedagògic ignasià per ajudar els  

infants a convertir-se en joves 
transformats per experiències significatives 

i motivadores sobre les quals han  
reflexionat i que, en conseqüència, 

estan acompanyades d'un creixement 
 humà. En aquest sentit, els infants  

i joves creixen en les seves  
relacions amb els altres i amb el  

món inspirats en la figura de  
Jesús de Natzaret.

TQE 14  

anys
16

Tercer i Quart d’ESO
3r—4t secundària

Projecte  
vital i  

vocacional

construir 
una cultura 
relacional 
des de la 
fraternitat

capacitar per al compromís 
social des de la pròpia 

llibertat

conduir la vida  
de manera  
conscient

Dimensió  
servei

àmbit  
comUnitari

àmbit 
Personal

reflexió

acció

Joves amb pensament crític capaços  
de «prendre decisions amb sentit» que 
els ajudin a orientar la pròpia vida.

«Aprenents 
experts» amb 
capacitat per 

donar resposta a 
reptes complexos.

ciutadans globals
capaços de
«transformar-se  
per transformar».

exPeriència

Context

Avaluació
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Dimensió  
esPiritUal

cercar el sentit transcendent  
de la vida



El motor dE la nostra transformació és El compromís d'Educar pEr a una ciutadania global
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Justícia social                        intErculturalitat i inclusió                 Equitat dE gènErE i coEducació               dEsEnVolupamEnt humà i sostEniblE           participació dEmocràtica

Promotor de  
l’orientació vocacional

 es promouen les 
connexions i experiències 
amb l’entorn professional 
per afavorir el descobriment 
vocacional de l’alumnat.

 els reptes dels projectes 
estan contextualitzats 
en l’àmbit local i global per 
aportar sentit i valor als 
aprenentatges.

 A partir de les vivències 
personals de l’alumnat es 
potencien les relacions de 
qualitat entre iguals.

 experiències que ajuden 
al creixement personal i 
fomenten la dimensió de servei. 

 especial atenció a la cura  
de la casa comuna.

Entorn

ParticiPació 
d’exPerts 

comPromís 
social

Projecte 
Futur

sostenibilitat 
mediambiental

cultura 
relacional

entitats 
col·laboradores

esPerit  
crític

es Posa en valor 
 el contacte amb  

la natura

internacionalització

 s’aborden des d’una 
perspectiva competencial per 
afavorir les habilitats, actituds i 
valors necessaris per al segle xxi. 

 en els projectes es treballen 
de manera integrada per 
donar resposta a reptes reals i 
complexos.

 Fomenten el pensament crític 
per entendre el context i poder 
participar-hi amb veu pròpia. 

 Afavoreixen 
l’autoconeixement i la 
gestió emocional per 
possibilitar la construcció de 
la pròpia identitat.

 itineraris educatius 
diversificats perquè cada 
alumne pugui orientar  
la seva vocació.

Connectats als  
interessos de l’alumnat

Continguts

Projectes 
d’àmbit cientíFic i 

humanístic

comPetÈncia 
PlurilinGÜe

Projectes de 
cultura reliGiosa

comPetÈncia 
diGital

comPetÈncia 
esPiritual

dePÈn de tu 

valors vinculats 
a la ciutadania 

Globallínies de Força

ove (orientació 
vocacional i Per als 

estudis)

Educadors

acompanyen  
l’orientació  
vocacional

 acompanyen el 
creixement integral de 
l’alumnat conjuntament 
amb les seves famílies.

 referents que 
conviden l’alumnat 
a mirar el món 
per iniciar-se en el 
descobriment de la 
seva vocació.

 Professionals compromesos 
amb una educació de qualitat 
per a tothom per tal de construir 
una societat més justa i 
democràtica. 

 Treballen i es formen de 
manera conjunta per a la 
millora constant de les seves 
competències professionals.

amb vocació

connectats 
al món

comunitats 
d’aPrenentatGe

reFlexius

creatius

treballen 
col·laborativament

comPetents

esPerançats

Avaluació

acreditadora i 
per a la millora 
contínua

esPais 
d’autoreGulació

reFerents i 
modelatGe Per  
a la millora

el Feedback  
com a instrument  

de creixement diversitat 
d’estratÈGies i 
instruments 

objectius d’aPrenentatGe 
Personalitzats

Formativa i 
Formadora 

reFlexió Per al 
metaaPrenentatGe

auto  
i coavaluació

 s’entén com un procés 
continu que ajuda l’alumnat  
a aprendre a aprendre.

 Persegueix el 
desenvolupament de les 
competències transversals 
i específiques que 
puguin donar resposta a 
les necessitats reals de 
l’alumnat.

 Proporciona evidències 
d’aprenentatge perquè 
docents i alumnat prenguin 
decisions orientades a la 
millora.

 Busca l’excel·lència 
personal i professional en 
el marc d’un aprenentatge 
integral al llarg de tota la 
vida.

Metodologies

 Àmplia proposta 
metodològica per fer 
emergir els interessos i els 
talents de l’alumnat.

 Permeten a l’alumnat 
participar activament del 
seu procés d’aprenentatge.

 Proposen reptes 
contextualitzats per 
donar significació als 
aprenentatges.

 incorporen 
estratègies i 
recursos per 
donar resposta 
a les diferents 
maneres i ritmes 
d’aprenentatge. 

treball 
col·laboratiu

metodoloGies 
d’indaGació

aPrendre 
Fent

stemtreball 
individual

Fomenten el 
diàleG 

aFavoreixen 
Processos 
reFlexius

mÈtode 
cientíFic

actives  
i personalitzadores Participatius 

i facilitadors 
d’aprenentatges

 Afavoreixen el treball 
individual i col·laboratiu, 
potenciant els processos 
d’investigació, 
experimentació i diàleg. 

 Ofereixen la possibilitat de 
ser gestionats per l’alumnat 
i promouen la participació de 
tota la comunitat educativa.

 Vinculen escenaris 
educatius dins i fora 
de l’escola per afavorir 
uns aprenentatges més 
significatius.

 Aules digitals 
i connectades per 
a una educació 
globalitzada i en 
xarxa.

Espais

mobiliari Funcional 
i accessible caPella

biblioteca

esPai àGora

esPais 
Flexibles i 
lluminosos

esPais 
ParticiPatius

PlataForma 
virtual je (net)

laboratoris

tallers

esPais Per a 
la reFlexió i 
interioritat

Flexible  
i democràtica

 respon a les necessitats 
pedagògiques del nostre  
model educatiu.

 es fonamenta en el 
lideratge pedagògic distribuït 
per poder dur a terme una 
actualització educativa 
constant.

 Afavoreix la participació 
activa de l’alumnat per  
prendre decisions  
i assumir  
responsabilitats.

 Promou actituds i valors per 
aprendre a viure i conviure en el 
marc de la ciutadania global.  

 resta oberta a la participació 
d’experts i famílies com a membres 
actius de la comunitat educativa.

Organització

setmana 
tiPus

Promou les connexions  
amb l’entorn

assemblees 
d’estudiants

ParticiPació  
de l’aFa

docÈncia 
comPartida

sostenibilitat

Posa en valor 
la diversitat

consell de 
deleGats

Projecte vital  
i vocacional


