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P R O J E C T E S

Acompanyament i seguiment per part d’un tutor durant tota l'etapa, amb el suport del Departament
d’Orientació Psicopedagògica de l’escola.
Tres tutors/es per cada curs de dues línies.
Entrevistes personals i comunicacions periòdiques.
Activitats de tutoria que afavoreixen la cohesió del grup.
Participació en xerrades, sortides, conferències, viatges d'estudi, etc.
Orientació i assessorament enfocats al futur de cada estudiant. 
Disseny, conjuntament amb la família, de plans de millora individual i seguiment del mateix.
Participació en certàmens, concursos i projectes solidaris: Proves Cangur, First Lego League, Concurs de
Narrativa de Coca Cola, European Dream Cup, Sambori.

Els nostres alumnes reben una orientació personalitzada que els permet descobrir els
seus talents i enfrontar-se als reptes de la societat actual, a més d'una educació diversa i
rica, 
 L'escola vol posar en marxa el seu potencial per a conseguir que facin un món millor.

A LeaderInMe (LEM), els alumnes treballen els 7
Hàbits de l’efectivitat i el lideratge personals 
Els alumnes posen en pràctica la intel·ligència
emocional i l’atenció plena, tot proporcionant-los
principis, conductes i eines que els ajudaran tant
en la seva vida personal com acadèmica i
professional.
Assemblea de delegats d'alumnes.

Els alumnes podran gaudir d'aquelles matèries que escullin com optatives en
grups reduïts d'alumnes.
 També hi ha grups reduïts d'Anglès i Matemàtiques per assolir una atenció
més personalitzada i de qualitat.

GRUPS REDUÏTS

Proposem activitats de reflexió sobre qui
soc jo i cap a on vull anar, quins són els
meus valors i com puc entendre els dels
altres. 
Els alumnes treballen les necessitats
reals del seu entorn amb l’objectiu de
millorar-lo. 
L’alumnat aprèn a ser ciutadà/ana i a
desenvolupar el seu compromís cívic i,
alhora, els seus valors i el seu jo interior.
Es treballen els valors cristians amb un
llenguatge renovat i actualitatzat. ENTORN DIGITAL D'APRENENTATGE

Cada alumne tindrà el seu correu electrònic institucional per
poder accedir i gestionar de manera autònoma les eines google
i recursos digitals.
El professorat compta amb un banc de recursos digital,
EduKimple, orientat a l'educació més actual i que promou
l'obtenció de sabers i d'habilitats necessàries en el món actual.

EINES GOOGLE I KIMPLE

L ' A L U M N E / A  É S  E L  C E N T R E



Emmarcada en la formació tecnològica,
oferim als alumnes la possibilitat
d’ampliar la seva experiència en
impressió 3D i robòtica a través d’una
matèria optativa específica. 
Participació en la First Lego League.
Els alumnes són els encarregats de
dissenyar i elaborar els seus propis
projectes.

ROBÒTICA I IMPRESSIÓ 3D

Ensenyament d’Alemany com a segona llengua estrangera
durant tota l'etapa.
Els alumnes compten amb un auxiliar de conversa d'Anglès.
Els alumnes que ho desitgin poden iniciar, a partir de 3r d’ESO, el
programa de Batxillerat DUAL, que els permet obtenir la doble
titulació de Batxillerat espanyol i americà. 
Preparació dels alumnes per a les proves d’anglès de Cambridge:
B1 Preliminary (PET), B2 Fist (FCE).
Matèries AICLE curriculars  i projectes en anglès.
Excel·lents resultats a les proves de Competències Bàsiques de 4t
d'ESO.

MULTILINGÜE

TREBALL EN EQUIP I OPTATIVITAT
ABP: Aprentatge Basat en Problemes. Els alumnes han de
resoldre situacions de coneixement globals a partir
d'aprenentatges adquirits a les matèries. 
Activitats que promouen el treball cooperatiu.
Matèries optatives que fomenten l'ampliació dels aprenentatges,
la descoberta de noves passions i la recerca de talent individual.

Treballem tot el procés per a la creació d’un bon discurs oral, així
com la capacitat d'argumentar en públic durant tota l'etapa.
 A partir d’una sèrie de reptes relacionats amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, els
alumnes han de treballar per trobar solucions i transmetre-les al
seu entorn.

ORATÒRIA
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El projecte d’Escola Verda promou la
sensibilització de tota la comunitat
educativa de les escoles FEDAC envers
els valors de la sostenibilitat.

ESCOLA VERDA

Un espai humà i cristià on animadors
i joves viuen una experiència
d’amistat i integren valors que els
comprometen amb la societat. Els
grups CREC formen part de l’àrea de
Recerca i Sentit de les escoles FEDAC.

GRUPS CREC



Servei migdia/menjador 3 dies  (Cuina pròpia): 
des de 49,01€ fins a 137,48€ 

Tiquet menjador dies puntuals: 11,20€

 

AC Complementàries més servei i materials: 

Sortides acadèmiques: 

Quota Ampa: 50 € per família anual

        162,05 € (de setembre a juny)

        50 €/trimestre (regularització al juny)

ESO
Etapa concertada

BATXILLERAT
Etapa no concertada

93 427 54 96
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