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El nostre projecte

El professorat educa, acompanya i
ajuda en els processos d’aprenentatge, alhora que és peça clau per guiar
i orientar juntament amb la família en
el trànsit de l’adolescència.
El nostre centre està obert al barri,
creem aliances amb les escoles de
primària, entitats i organitzacions a

través de diferents activitats amb l’objectiu que l’aprenentatge sigui una experiència gratificant i amb sentit.
Som un centre innovador, que no ha
parat de créixer i avançar, adaptant-se
als nous temps. Volem arribar a l’excel·lència sense deixar de ser inclusius,
potenciant el talent per tal d’aconseguir una bona preparació acadèmica i
humana per afrontar el futur.
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iesm-jmzafra@xtec.cat

www.jmzafra.com

@institutzafra

@ijmzafra

Disseny: gemma.baobab@gmail.com

Som un institut amb vocació d’escola,
valorem les relacions personals perquè
volem que tothom es trobi a gust.
Oferim un projecte il·lusionant i un espai
en el qual l’alumnat pugui créixer, trobar-se i aprendre.
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Com treballem

Els nostres eixos pedagògics
• Aprendre a aprendre: garantir la formació acadèmica completa i de qualitat,
prioritzant la construcció de coneixement
més que la simple transmissió del mateix.
Aprendre fent, cooperant, participant,
amb autonomia i responsabilitat, amb esforç i constància.
• Aprendre a viure junts: treballem per la
igualtat de gènere i pels valors de respecte, solidaritat, esforç, participació,
col·laboració, acceptació de la diferència, el compromís social i amb el medi
ambient.
• Treball globalitzat i per projectes a
l’ESO, on la cooperació és un principi
metodològic bàsic de treball, i l’avaluació és una eina de regulació continua dels aprenentatges.
• Tractament integrat i transversal de
les llengües: el professorat de català i
castellà es coordina per ser més efectiu. Així mateix, es treballa la llengua
des de totes les matèries, especialment
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a projectes (presentacions orals, textos
expositius, etc.)
Impuls de les llengües estrangeres:
oferim tres hores d’anglès i tres hores
de francès al llarg de tota l’ESO, amb
possibilitat de continuar aprenent els
dos idiomes al Batxillerat.
Potenciació de la programació i robòtica: incorporem TinkerCAD, Micro:bit i
Scratch dintre de projectes, i programació de robots amb LEGO MINDSTORM.
Programa de reforç de les competències bàsiques per l’alumnat que ho
necessita.
Impuls de la lectura des de les diferents
àrees, amb 20 minuts de lectura al dia.
Foment de la recerca i el gust per la
descoberta.
Educació emocional: programa de
co-tutoria a l’ESO per treballar l’autoconeixement, l’empatia, l’assertivitat i
la cohesió de grup.

• A partir del treball col·laboratiu i
l’aprenentatge entre iguals.
• Facilitem i acompanyem el pas de
primària a secundària i a la postobligatòria, a través de la co-tutoria a 1r d’ESO i
l’orientació a 4t d’ESO i 2n de Batxillerat.
• Volem que l’alumnat es senti protagonista del propi aprenentatge i vetllar
per l’èxit de tothom, alhora que som
inclusius.
• Fem una avaluació formativa dels
aprenentatges.
• Treballem les competències transversals: la creativitat, el pensament
crític, la col·laboració i la comunicació.
• Potenciem activitats globals, interactives i pràctiques que promoguin
coneixements significatius vinculats a
la vida.

• Ús del diàleg com a mitjà per superar els
conflictes. L’institut esdevé un espai de
convivència, respecte i participació.
• Formem l’alumnat per ser crític amb la
realitat que l’envolta.

Com ens
organitzem
• Treball en grups reduïts en les matèries
instrumentals (català, castellà, anglès,
francès, matemàtiques) i a projectes.
• Tot el professorat treballa per equips
educatius i àmbits competencials. Ens
trobem setmanalment per consensuar
estratègies a seguir, formar-nos, valorar, reflexionar, intercanviar i cooperar
per un millor ensenyament que doni
resposta als reptes de l’educació del s.
XXI.

Els nostres
programes
• Centre formador de pràctiques dins
del Programa d’innovació pedagògica
de Pràctiques del Màster Universitari
de Formació del Professorat (MUFPS).
• TEI: tutoria entre iguals a 1r i 3r ESO.
• Creativitat: Experiències cinema en
curs a 2n ESO i En Residència a 4t ESO.
• APS: Compartint memòries, Projecte
Presents, Emprenedoria, Canvi Climàtic.
• STEAM: Estímul de la vocació científico-tecnològica, matemàtica i humanística, especialment entre les nostres
alumnes.
• Programa d’intercanvi amb Collège
de Crussol de Saint Péray.
• Salut Escola: Tallers d’educació emocional, taller de reanimació, ús i abús
del mòbil, canvis, educació sexual.
• Participem a: Programa pedagògic de
fabricació digital, Recerca per a la ciutadania global, Repte Barcelona dades
obertes, Enginy, Èxit acompanyament
educatiu, Èxit anglès, Èxit Escape Estiu,
Campionat interescolar de cub de rubik,
Patrimonia’m Barcelona, Lliga de debat,
Exporecerca, ESTALMAT, fotografia matemàtica ABEAM, Proves Cangur, EN21
i Xarxes pel Canvi, Audiència Pública,

Olimpíada filosòfica, FIRST Lego League,
FIRST GIRLS, Lliga de debat de Batxillerat,
certamen Lectura en Veu Alta, Scratch
Challenge de mSchools.
• Tenim els nostres programes propis:
Competició del cub de rubik Zafra, Jornada
de sensibilització de l’autisme, Concurs de
decoració de portes, Setmana de la pau i
no violència, Setmana de la ciència, MatesXef, Premis literaris de Sant Jordi.
• Colònies a segon d’ESO i viatges a quart
d’ESO i batxillerat
• PAT: Treballem l’autoconeixement, autoestima i habilitats socials.

Els nostres
espais i serveis
• Institut obert de 8 del matí a 7.30 de
la nit.
• Biblioteca escolar
• Tallers de programació, robòtica i tecnologia
• Activitats participatives gratuïtes:
Zafra esport i Zafra rock.
• Menjador amb servei de monitoratge
tots els dies de la setmana.
• Servei de logopèdia i assessorament
psicopedagògic.

