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 Seguiment personalitzat de l'alumnat 
* Implicació de l’equip de professorat. 
* Un grup més a 1r, 2n i 4t d'ESO per disminuir la ràtio i facilitar 

l’adaptació. 
* Afavoriment d’un bon ritme d'aprenentatge. 
* Increment d’hores dels tutors amb el seus alumnes per facilitar-ne 

l’adaptació i la coneixença a 1r i 2n d’ESO.  
* Pla lector amb tutors/es. Seguiment diari del tutor. 
* Pati per cicles. 
* Reunions individuals tutors-famílies (mínim 2 anuals) per al 

comentari de notes, concreció d’objectius i plans de millora. 
* Revisió sistemàtica dels hàbits de treball a partir d’un protocol 

comú consensuat per l’equip de professors. 
* Treball de la salut, la convivència i l’esport mitjançant xerrades, 

sortides, bicicletades, caminades, esquiades, tutories, treball de 
síntesi, esmorzar sa, etc. 

* Cotutories a 2n cicle d’ESO. 
 

 

 Potenciació de les llengües anglesa i francesa a través del   
projecte  MEET (Multidisciplinary English as an European Tool) 

 

* Intercanvis lingüístics i culturals (plataforma e-Twinning). 
* Participació en el programa Erasmus+. 
* Participació en les Colònies d'immersió en llengua anglesa. 
* Programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). 
* Participació en el projecte internacional Global Scholars. 
* 1r d’ESO d’alt rendiment (tutoria i  Cultura i Valors Ètics en anglès). 
* Activitats pràctiques en anglès en les altres matèries del currículum. 
* Participació en activitats per potenciar la llengua anglesa amb altres 

centres de l’entorn. 
* Activitats en anglès a la biblioteca i dins del pla lector. 
* Auxiliars de conversa en anglès i francès. 
* Presentació a proves oficials de llengua anglesa i francesa (EOI, 

Cambridge...). 
* Estudi del francès com a primera i segona llengua estrangera. 
* Matèria d’ampliació de llengua francesa Civilisation Française. 
* Sortida a França. 

 

 
 

 Metodologia  
* Combinació del llibre tradicional amb plataformes digitals (Science 

Bits, Moodle, Classroom, Zoom...).  
 

 

 

 Treball sistemàtic de la comprensió lectora, l’expressió 
 escrita i  la competència matemàtica 
* Temps de Lectura i activitats sobre lectures (30 minuts/dia). 
* Club de lectura de 1r i 2n cicle. 
* Increment de dues hores setmanals de llengua i matemàtiques a 

1r d’ESO: Català en Joc (expressió oral i escrita i representació 
teatral) i El Club de les Mates (reptes de la vida real). 

* Increment de dues hores setmanals de competències bàsiques de 
llengua i matemàtiques a 2n d’ESO. 

* Optatives: Edició d’imatges amb GIMP/ Edició de vídeos/ 
Informàtica i Revista digital/ Experimenta!/ ErmeSteam/ Francès/ 
Arts Escèniques/ Català en joc/ Club de les Mates/ Aprendre a 
aprendre/ Emprenedoria/ Competències bàsiques/ Cultura 
clàssica/ Educació Visual i Plàstica artística... 

*  Realització de la Setmana Blava dedicada a la cultura amb 
activitats diverses: tallers teatrals de sensibilització, experiments 
científics, xerrades d’autors, cinefòrum, teatre, etc. 

* Programa de coneixement del món grec i de les plantes de 
l’entorn a 1r, i d’arqueologia a 2n. 
 

 

  Especial rellevància de l’àmbit científic 
* Metodologia Steam. 
* Realització de la Fira ErmeSteam amb activitats de caire científic i 

transversals dutes a terme pels nostres alumnes. 
* Robòtica (scratch, arduino). 
* Optatives Experimenta i ErmeSteam a 4t d’ESO. 

 
 

  Excel·lència i àmbit artístic 
* Foment de la participació en concursos (literaris, matemàtics, 

anglès, lingüístics...), jornades, etc. 
* Importància de la vessant artística: taller de teatre gestual a El 

Galliner i teatre a 1r d’ESO, acrosport, UAP, Arts Escèniques a 2n i a 
4t d’ESO, EVP artística a 2n d’ESO... 
 

 
 

 Cultura digital de centre 
* Pissarres digitals i ordinadors de centre. 
* Entorn virtual d'aprenentatge.  
* Plataforma e-rmessenda en línia.  
* Ordinadors, tauletes, aules d’informàtica... 

 

  Treball de la cohesió, els valors i les emocions 
* Realització d’activitats de participació i cohesió de l’alumnat en 

jornades i tallers, intercanvis culturals i lingüístics, colònies (1r i 2n 
d’ESO), esquiades (1r i 3r d’ESO) i viatge de final de curs (4t d’ESO). 

* Participació amb entitats i centres de l’entorn 
* Interacció amb l’entorn: centre cívic, biblioteca pública Carles 

Rahola, escoles de primària, UdG... 
* Participació en programes solidaris: recollida d’aliments i de 

joguines, Marató de TV3, voluntariat, xerrade... Servei comunitari. 
* Sòlida conscienciació del respecte vers el medi ambient i 

actuacions de reciclatge. 
* Matèries pròpies de centre: Emocions I, Emocions II, Valors. 

 

 

 AMPA activa 
* Implicació positiva de les famílies i de l’alumnat.  
* Organització de jornades de cohesió per a famílies.  
* Programa de reutilització de llibres. 
* Activitats extraescolars: matemàtiques, anglès i robòtica. 
* Participació en activitats pròpies i  d’organismes de l’entorn: Fira de 

la Joguina, Sant Jordi, sopar de germanor, etc. 
 

Horari: de 8 a 14.30h 
30 minuts d'esbarjo (per cicles)  
30 minuts de lectura diària 
Biblioteca oberta durant l’esbarjo 

 
 
 

 
 

 


