
TRETS D’IDENTITAT I  

PRINCIPIS EDUCATIUS



“L’art d’ensenyar és
l’art d’ajudar a descobrir”.

Marck Van Doren.



TRETS D’IDENTITAT

L’escola Freta és una institució

– privada concertada

– laica i catalana

– atenta a la diversitat i a l’atenció personalitzada

– de caràcter innovador i atenta al progrés.



PRINCIPIS ORIENTADORS
• Excel·lència i equitat:

- millorar el nivell competencial dels alumnes d’ESO

- garantir la igualtat d’oportunitats i la justícia

• Inclusió educativa i cohesió social:
- millorar la personalització de l’aprenentatge

- afavorir l’educació en valors i propiciar la implicació en una societat  
plural.

• Innovació tecnològica, metodològica i didàctica:
- implementar el treball per projectes

- la millora de recursos digitals a l’aula.



ED. SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

L’ESO és una etapa que s’orienta a  
l’adquisició de les competències  
bàsiques, que es treballen des de
diferents àmbits que s’associen a les
matèries:



DISTRIBUCIÓ

HORÀRIA  

DE LES  

MATÈRIES

1r curs 2n curs 3r curs 4t curs

Llengua i literatura catalana 3 (1) 3 3 3

Llengua i literatura castellana 3 (1) 3 3 3

Llengua estrangera: anglès 3 (1) 4 3 3

Matemàtiques 3 (1) 4 4 4

Ciències de la naturalesa 3 (3) 3 4 -

Ciències socials 3 (3) 3 3 3

Tecnologia 2 (2) 2 2 -

Educació visual i plàstica 2 (2) - 2 -

Música 2 2 - -

Educació física 2 2 2 2

Religió / Cultura valors ètics 1 (1) 1 1 1

Tutoria 1 1 1 1

M. específiques (francès/empr.3r) 2 2 2 -

Matèries optatives - - - 10

TOTAL HORES CURRICULARS 30 (15) 30 30 30

COMPLEMENTÀRIES

Anglès 2 2 2 2

Català (1r i 3r) / Castellà (2n i 4t) 1 1 1 1

TOTAL HORES SETMANALS 33 33 33 33

Treball de síntesi 1 1 1 -

Projecte de recerca - - - 1



TREBALL PER
PROJECTES



“Digues-m’ho i ho oblido,  

ensenya-m’ho i ho recordo,  

involucra-m’hi i ho aprenc.”

Benjamin Franklin



TREBALL PER PROJECTES

• IMPLEMENTACIÓ

A partir del curs 2018-19 implementarem, als cursos de 1r

d’ESO, l’aprenentatge basat en el treball per projectes.

A la resta de cursos els treballs per projectes s’executen

de manera esporàdica, i dins de les diferents matèries.



TREBALL PER PROJECTES

• Treballem per projectes per...

– preparar l’alumnat per donar respostes innovadores en  
una societat en evolució constant.

– afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar  
ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, i  
autonomia.

– perquè els nois i noies siguin capaços de resoldre els nous  
reptes en cooperació amb els altres.



TREBALL PER PROJECTES

El treball per projectes ocuparà 14 hores setmanals.

Els projectes tindran com a base els continguts curriculars de

C. socials i C. naturals, Tecnologia, Ed. visual i plàstica i  

Cultura i valors ètics.

I el suport de les matèries instrumentals: Matemàtiques,

Llengua catalana, Ll. castellana, Ll. estrangeres.



TREBALL PER PROJECTES

Es duran a terme 6 projectes de temàtiques diferents:

– Periodització de la història: RETORN AL FUTUR.

– L’univers: FINS A L’INFINIT I MÉS ENLLÀ.

– Grècia i Roma: QUO VADIS.

– Ecologia i sostenibilitat: ELS PETITS CANVIS SÓN PODEROSOS.

– La prehistòria: DE L’ARBRE A LA CABANA.

– Projecte de síntesi: L’ENTORN MARÍ.



TREBALL PER PROJECTES

ASPECTES CLAU

APRENENTATGE SIGNIFICATIU: els continguts es presenten integrats,  

no fragmentats per àrees de coneixement. Treballem de manera  

interdisciplinària i globalitzada per afavorir l’aprenentatge  

competencial.



TREBALL PER PROJECTES

REORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM. Els objectius, continguts

i competències es relacionen amb el currículum; és a dir, és possible

identificar-hi aprenentatges curriculars.

Hem fet un buidatge del currículum per tal de reorganitzar-lo tot  

connectant o integrant unitats de diferent matèries i aportant-hi les  

nostres pròpies experiències interdisciplinàries.



TREBALL PER PROJECTES

APRENENTATGE AUTÈNTIC: les tasques estan  

contextualitzades, és a dir es basen en contextos reals o que  

podrien ser-ho.

En les activitats introduïm elements d’indagació i recerca, per

tal de despertar la curiositat i fomentar l’esperit crític de  

l’alumne/a.



TREBALL PER PROJECTES

TREBALL COOPERATIU o en equip, que alhora permet el  

desenvolupament d’habilitats com saber esperar, saber  

escoltar, saber transmetre.



TREBALL PER PROJECTES

EDUCACIÓ INCLUSIVA. S’atén la diversitat, ja que els alumnes  

poden treballar a ritmes diferents i/o amb activitats de diferents  

tipologies per tal que tothom pugui donar el màxim dins les seves  

possibilitats.

GRUPS HETEROGENIS i dos professors/es a l’aula. Entenem que

l’heterogeneïtat ha de propiciar treballar la diversitat atenent les

intel·ligències múltiples.



TREBALL PER PROJECTES

PRODUCTE FINAL: els projectes es plantegen com un repte,  

del qual n’han d’extreure un producte final: un audiovisual,  

una exposició, un bloc, un objecte, un servei a la  

comunitat...



TREBALL PER PROJECTES

AUTONOMIA de l’alumnat que esdevé protagonista del  

seu propi aprenentatge. El professorat pregunta,  

introdueix continguts, regula, gestiona... acompanya i  

guia.

Es tenen en compte els interessos dels alumnes al llarg de

procés.



TREBALL PER PROJECTES

AVALUACIÓ: es té en compte el procés, no només el resultat

final. Es plantegen activitats d’avaluació, d’autoavaluació i de

coavaluació.

S’avaluen tant els continguts, productes, exposicions, etc. com  

la implicació en les activitats, el respecte envers els  

companys/es i el professorat, el lliurament de tasques en el  

termini establert, la feina ben feta...





PROJECTE 1X1

Des del curs 2010 – 2011 som partícips del projecte 1x1
(cada alumne/a té el seu ordinador a l’aula).

La metodologia d’aprenentatge és a través de la competència
digital: eduquem EN i AMB competències digitals.

Totes les aules estan disposen de connexió a internet,  
cobertura wi-fi, pissarres digitals interactives, projectors i  
armaris per carregar i desar els ordinadors dels alumnes.



PROJECTE LINGÜÍSTIC

SUPORT A LES MATÈRIES DE LLENGUA

• A 1r i 3r d’ESO, en català.

• A 2n i 4t, en castellà.

Aquestes classes estan pensades com a taller de lectura i de  

desenvolupament de les competències comunicatives de  

comprensió lectora, interpretació de textos i exposicions  

orals.



PROJECTE LINGÜÍSTIC

LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS.

A part de les hores curriculars establertes pel Departament,  
l’escola Freta n’ofereix 2 més a la setmana.

L’objectiu que es pretén assolir és que el nostre alumnat  
pugui accedir a les proves d’obtenció dels certificats oficials  
de la universitat de Cambridge



PROJECTE LINGÜÍSTIC

LLENGÜES ESTRANGERES: FRANCÈS.

A partir de 1r d’ESO s’introdueix el francès com a segona  
llengua estrangera.

L’objectiu final és que els nostres nois i noies siguin capaços  
de comunicar-se en francès -una llengua romànica que  
forma part del nostre entorn més proper- i, en definitiva,  
tenir una actitud respectuosa respecte diferents maneres  
d’entendre el món.



TUTORIA ENTRE IGUALS

Projecte que consisteix en un acompanyament dels més  
petits per tal de facilitar-los el procés d’integració, afavorir  
l’autoestima i esdevenir un referent. S’estableixen parelles  
d’alumnes de 1r - 3r, i de 2n - 4t.

El projecte es proposa ser una eina de convivència, de  
prevenció de l’assetjament escolar i de cohesió de la  
comunitat educativa.



L’ESPORT A L’ESCOLA

EL VOLEIBOL: ELEMENT COHESIONADOR I DE CONVIVÈNCIA.

El voleibol esdevé la base d’un dels projectes esportius més
arrelat a l’escola, i que contribueix a la potenciació de valors
com la cohesió de grup, la convivència escolar.

Es participa en dues lligues: una d’interna (hores de pati) i una
d’externa (organitzada pel Consell d’Esport Escolar de Mataró).

Els entrenaments són: dimecres i divendres tarda (fora d’horari
lectiu), al pati.



ALTRES

SERVEI DE BIBLIOTECA

A partir de les 17.15n de la tarda, la biblioteca resta oberta a
tots aquells/es alumnes que la vulguin utilitzar com a lloc
d’estudi, de recerca d’informació, de lectura, per fer els
deures...

Fins a les 18.15 sempre s’hi troba una professora, amb l’objectiu
d’ajudar-los en cas de qualsevol dubte i d’educar-los en els
valors de respecte i ordre.


