METODOLOGIA DE TREBALL SUNYER
El centre fa temps que aposta per estructurar i aplicar metodologies més
innovadores, més actives, com ara l’Aprenentatge Basat en Projectes, per assolir les
competències bàsiques del nostre alumnat.
El nostre treball per projectes segueix 3 nivells d’implementació i globalització:
Els Projectes d’Aula, que es desenvolupen a partir d’una matèria, sovint amb
participació a propostes externes, i que serveixen per assolir una part del currículum
d’una manera més atractiva, pràctica i dinàmica per a l’alumnat.

Si cliqueu els següents enllaços veureu alguns exemples ben recents d’aquest tipus
de projectes: UAP20, Fem fòssils, Poesia a l’aula, Pintem el Barri Vell, Treballem les
equacions, Art and Challenge, Units en la Diversitat, Fotografia matemàtica,
L’objecte de l’ordre, Seres mitológicos , Concurs La Taula periòdica, Concurs Les
portes de Nadal i molts més.
Els Projectes d’Àmbit o Departament, que es realitzen entre dues o tres matèries
del mateix àmbit o departament que es coordinen per portar a terme activitats i
productes plegades, beneficiant significativament la interconnexió del currículum a
l’alumnat.

Teniu una mostra d’aquesta tipologia de projectes en els següents enllaços:
Imagina-Scratch 3dBot, MATILDA, Booktrailers, Booktubes, Les 3Rs: Reduir,
Reutilitzar i Reciclar, Les abelles, Les llúdrigues i SalTalent.
Els Projectes de Centre, més interdisciplinaris, que permeten que l’alumnat de
quatre o més matèries d’un mateix curs desenvolupin i presentin el resultat de la
seva investigació o recerca a la resta de la comunitat educativa i, alhora, a l’alumnat
de centres educatius del nostre entorn.

Podeu trobar a la secció Projectes per cursos del Web més informació sobre alguns
dels projectes de centre més reeixits que s’han realitzat fins ara al Sunyer:
A.Acollida

1r d’ESO

2n d’ESO

3r d’ESO

4t d’ESO

El centre també té una biblioteca molt dinàmica que desenvolupa dos
Biblioprojectes l’any. Es tracta de projectes al voltant d’una temàtica transversal
amb participació de diferents àrees i nivells educatius, fent recerca i elaborant un
producte final per l’exposició a la biblioteca. Trobareu informació de tots els biblio
projectes portats a terme fins ara dins el bloc de la biblioteca.
Tenim un col·lectiu docent amb una gran energia creativa i amb moltes ganes
d’innovar pedagògicament parlant. La formació i participació del centre en el
Programa d’Innovació pedagògica Tàndem ens ha permès dibuixar les nostres
pròpies línies pedagògiques i configurar una estructura docent per fer-ho possible a

través dels Grups Impulsors de Projectes a cada nivell d’ESO. Cada Grup Impulsor
és autònom pel que fa a la programació i avaluació dels diferents projectes. Cada
Grup Impulsor desenvolupa un mínim de dos projectes, d’àmbit o de centre, per curs
i comptem amb franges de dues hores al dia per poder portar-los a terme.
El Grup Gestor i l’equip de Coordinació Informàtica del centre ajuden a projectar
externament el nostre treball per projectes, via Web, xarxes socials, vídeos, díptics,
presentació a concursos externs i altres, per tal de donar a conèixer el nostre
Projecte Educatiu de Centre.

PREGUNTES FREQÜENTS DE LES FAMÍLIES
Ho feu tot per projectes? No. Pel que fa als projectes d’aula, depèn de cada
professor/a en particular. Hi ha professorat que li agrada més treballar per projectes
que d’altres. Pel que fa als projectes d’àmbit i de centre, s’implementen un mínim de
dos projectes l’any per curs, que es treballen en franges de dues hores mentre dura
el projecte.
Hi ha llibres? Sí, hi ha llibres de text, socialitzats, que s’utilitzen tant per fer
consultes com per treballar fent activitats.
Es fan exàmens? Sí. Cada matèria fa les seves activitats i proves avaluatives que
permeten veure el grau d’assoliment de les competències que cal assolir a l’etapa.
Cal pensar que els exàmens són una eina útil i formadora necessària en el procés
educatiu.
Es fan sortides i colònies? Sí. Fem moltes sortides perquè pensem que el què es
veu i es viu no es pot substituir amb teoria a l’aula. Al final de l’etapa d’ESO,
l’alumnat prepara una sortida, d’un o més dies, per acomiadar-nos plegats i recordar
totes les experiències viscudes.
Es dona importància a la lectura? Sí. Pensem que el domini lector i el gust per la
lectura s’ha de seguir potenciant a secundària. S’ofereix mitja hora de lectura diària
amb proveïment de llibres de Biblioteca d’Aula o Biblioteca de Centre. També,
oferim l’oportunitat de realitzar tallers i activitats relacionades amb la lectura i
l’escriptura un cop per setmana, com per exemple assistir a club de lectura, taller
ajudants biblioteca, taller d’audiollibres, taller de còmics, etc.
Quines assignatures optatives s’ofereixen? El centre fa una aposta forta per les
optatives artístiques, que es despleguen des de 1r d’ESO gradualment fins arribar a
l’optativa d’Arts Escèniques a 4t d’ESO. També durant tot a l’ESO, l’alumnat pot
escollir aprendre el francès com a segona llengua estrangera. I, curs rere curs,

coordinació pedagògica té la intenció d’anar introduint optatives relacionades amb
Escoles Verdes al llarg de l’ESO.
Quantes línies d’ESO hi ha? Actualment tenim 3 línies d’ESO, uns 300 alumnes,
però la previsió és seguir creixent fins arribar a completar 4 línies d’ESO, si el
municipi ho necessita, un cop tinguem l’edifici construït.
Hi ha estudis postobligatoris? Des del curs 2016-2017, s’imparteix al centre el
Cicle Mitjà d’Activitats Comercials. Però la previsió del Departament és que també
acollim batxillerat en un futur. Des del centre reivindiquem la possibilitat d’impartir un
batxillerat artístic.

