
La Secundària 
arriba a Alpicat

Endegar un centre el 2017 vol dir comprometre’s 
 amb unes necessitats i uns valors del segle XXI:  
competencials, flexibles, rigorosos i compartits  
amb la comunitat entesa més enllà de les parets  
del centre.

Capacitat de connnectar amb la vida emocional 
interior, equilibri personal, sentir-se bé , amb un 
mateix i amb els altres. 

Projectes

Escolta’m

Iniciatives d’innovació

Ens sumem a les iniciatives que el Departament 
d’Ensenyament ha endegat per a la millora de la 
coherència pedagogica dels centres: com l’Impuls 
de la Lectura i Ara escric, Plurilingüisme per a 
l’optimització de la competència lingüística. 
Propostes delCentre de recursos pedagògics 
Específics de Suport a la Innovació i la Recerca 
Educativa en els àmbits cientificotècnològic, 
matemàtic, artístic, social i cultural.

FENT 
PERSONES 

FENT 
COMUNITAT

FENT POBLE

Personalització dels aprenentatges. 
Tutories individualitzades, seguiment acurat. 
Agrupaments flexibles, en tres  franges. 

Tractament de la diversitat

Madurs
Autònoms
Reflexius
Creatius 

OBERTS AL MÓN

MARC

Institut d’Alpicat

Joves 
estratègics!

Alumnes

COMPETENTS



Competència, 
el nostre compromís

COMUNICACIÓ : capacitat d’expressar 
pensaments i sentiments amb claredat i 
confiança en una diversitat de mitjans i formes 
i en diversos llenguatges. 

CURIOSITAT: capacitat de fer-se preguntes i 
explorar com funciona el món.  Capacitat crítica 
d’analitzar informació i idees i elaborar arguments, 
judicis i eleccions raonades. Aprendre a aprendre. 

CREATIVITAT capacitat de generar noves 
idees i posar-les a la pràctica. 

CONNECTIVITAT capac i tat d ’es tab l i r 
connexions entre coneixements, persones i 

establir-hi col·laboracions constructives. 
Competència digital. 

COHESIÓ Capacitat d’empatia, de treballar 
cooperativament. Responsabilitat. 
Respecte als altres, a l’entorn i a un mateix. 
Capacitat de connectar amb la vida 
emocional interior,  equilibri personal. 

1 CONEIXEMENTS: Didàctica de grup heterogeni, participativa i 
motivacional, aprenentage de sabers, conèixer tècniques, teories, 
descobriments.   

 DOCENT: mostra, ensenya,  ALUMNE/A : coneix, sap 
                                comparteix 

2 HABILITATS:  Grups reduïts, homogenis i heterogenis,  desenvolupen 
habilitats, activitats d’entrenament, concreció dels aprenentatges. Estratègies 
de lectura, Impuls de la lectura,  tractament integrat de llengües, treball des 
de la descoberta,  l’experimentació, ús del mètode científic, investigació a 
partir d’hipòtesis, a través de seqüencies didàctiques que permetran assolir 
el currículum competencial. 

 DOCENT: entrena, facilita   ALUMNE/A: practica, assaja,  
                es capacita  per fer 

3 PROJECTES:  Treball col·laboratiu, cooperació, aprenentatge entre iguals. 
Càlcul de riscos, pràctica de l’autonomia, actitud de recerca davant un 
problema assajant estratègies diverses i prenent decisions per arribar a 
solucions. Treball interdisciplinar, transversal, aprenentages entrellaçats com 
a la vida real,  amb punts d’interès propers, contextualitzats i significatius. 

 DOCENT:  guia, tutoritza   ALUMNE/A: coopera, aplica  
               autònomament, fa

Competencial: qualitativa i quantitativa 
Consciència de l’alumnat del  que se li demana i el perquè , del que ha 
après i de com millorar 
Sistemes d’avaluació diversificats: coavaluació, autoavaluació 

Avaluació

3 Franges


