
Projecte Educatiu de Centre 
És l’eina principal a l’hora de posar en pràctica el 
desplegament pedagògic del centre, i en el nostre 
cas ha esdevingut i és fonamental en l’aplicació de 
la tasca del dia a dia, en quan a les activitats i el 
desenvolupament personal del nostre alumnat des 
de 1r d’ESO fins a l’acabament dels seus estudis, ja 
sigui a 4t d’ESO, 2n FPB o a 2n de Batxillerat. 


Un tractament de la diversitat que permet la 
inclusivitat tant a nivell acadèmic com personal dels 
joves.


El foment de l’esforç individual de l’alumnat.


Oberts a les innovacions educatives i tecnològiques, 
apostant per la formació i els programes 
d’innovació. 

Corresponsabilitat amb les famílies en l’educació 
integral dels seus fills/es.


Es vetlla i promou l’acollida de l’alumnat fomentant 
el respecte per les diferents cultures i religions.


Ens identifiquem amb el respecte al país, les seves 
tradicions, llengua i cultura.


Defensem el respecte als valors democràtics i 
dels drets humans.


Som un centre educatiu obert i participatiu en les 
activitats de caire cultural i social.


Volem ser un centre que vetlli per la millora 
constant dels seus serveis educatius.

Estudis de l’ESO 
L’Etapa de l’Educació Secundària Obligatòria (12-16 
anys) al llarg dels 4 cursos, té com a finalitat donar 
els elements bàsics de la cultura en el marc del 
desenvolupamnet personal que consolidi la 
formació instrumental de l’ensenyament primari. 


Un cop acabat el 4t curs i superat, s’obté el títol de 
Graduat en ESO que permet realitzar estudis 
posteriors, ja sigui Batxillerat o Cicles Formatius de 
Grau Mig.


Els estudis s’organitzen en matèries comunes: 
Català, Castellà, Anglès, Matemàtiques, Ciències 
Socials, Ciències Naturals, Tecnologia, Educació 
Física, Educació Visual i Plàstica, Música i Religió 
(voluntària). També s’ofereix Alemany i Projectes.


L’horari intensiu de matí (8 a 14:40) de dilluns a 
divendres. 
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Manresada i Barcelonada  
Com a centre, pioner, des de l’any 2012, de la 
Manresada (1r ESO) com la Barcelonada (4t ESO) són 
projectes que entren dins del marc d’una experiència 
més àmplia al World Mobile City Project. 

L’objectiu és recórrer la ciutat de Manresa i la de 
Barce lona i anar superant d i ferents proves. 
S’aconsegueix conèixer millor les ciutats tot fent ús de 
les noves tecnologies com: internet mobile, 
geolocalització, xarxes socials, codis QR i realitat 
augmentada.

Com treballem a l'ESO? 
Amb grups flexibles: Llengua Catalana, Llengua 
Castellana, Llengua Anglesa i Matemàtiques.

Amb grups reduïts: Tecnologia i Ciències de la 
Naturalesa.

Amb optatives: Alemany (2a Llengua estrangera),  
Revista, Projectes, Art, Science, Cinema…


Els projectes 

Projectes d’innovació: 
GEP, Erasmus+, Pla 
L e c t o r, L a b o r à l i a , 
Tecnologies Digitals per 
a l’aprenetatge, Xarxa de 
Competències,,.. 

Chromebooks 

Eines de treball que ens 
ofereixen la possibilitat del 
treball ràpid i segur, tant pel 
professorat com per tot  
l’alumnat. 

Sortides i Tallers 

Des de l’entorn més proper 
en les sortides de convivència 
i aprenentatge (Rocafort, 
Collbaix, Sant Llorenç del 
Munt,..) al més llunyà en les 
d e fi n a l d ’ e t a p a i 
L l .Estrangeres: Londres, 

La revista Calgrà 

L’edició de la revista 
“Calgrà” on un grup 
d’alumnes de l’ESO són 
els redactors i al llarg de 
tot el trimestre recullen la 
vida del centre.

Festival Nadal i Primavera 
Al llarg del curs es celebren 2 festivals: l’un al desembre 
coincidint amb les festes de Nadal on es fa una mostra 
de tot el que ha treballat l’alumnat de forma 
interdisciplinar i des d’un mateix eix temàtic; i l’altre a 
final de curs, el de Primavera, on també s’exposen 
diferents mostres i on els alumnes de 4t d’ESO en són 
els protagonistes de la festa amb la seva graduació.  

També cal fer esment de la Setmana Cultural que sovint 
coincideix amb el mes d’abril i cada nivell treballa un 
aspecte de valors diferent: solidaritat, diversitat, 
orientació,..


