Escola Concertada

Col·legi Sant Ferran

ESO
Aquesta etapa educativa
proporciona als alumnes una
educació que els permet adquirir les
capacitats individuals, socials,
intel·lectuals, artístiques, culturals i
emocionals necessàries que els
serviran de base per seguir
aprenent al llarg de tota la seva
vida.

aprenentatge

Al Col·legi Sant Ferran ens distingim
per un aprenentatge sòlid,
responsable i de consolidació
d’hàbits d’estudi. Busquem el repte
acadèmic, la superació personal i
l’educació en valors. Ens
caracteritzem per l’acompanyament
als nostres alumnes per tal que tots
ells i elles trobin el motor de
motivació del seu propi procès
d’aprenentatge.

EL CAMÍ CAP A L’ÈXIT EDUCATIU

EQUIP DOCENT

Català
Alfons Alquézar
Socials i Economia

Inés Aschl
Anglès i Francès

Anton Batlle
Matemàtiques

Sabrina Ferré
Anglès

Elena Ferré
Català

ÈXIT
Michael Fidalgo
Música

Viviana Luna
Ciències

Puri Moral
Castellà

Alumnes amb confiança
guia
esforç
estima

Ester Parra
Tecnologia

Rafael Romero
Visual i Plàstica

Saskia Van den
Eshof EF

implicació
acompanyament

Creiem en el teu talent i en les teves capacitats
Els professors del Sant Ferran treballem per ajudar als alumnes a:
Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de
disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un
desenvolupament personal equilibrat: alumnes responsables.

•

•

Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets. Entendre el valor
del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat i el respecte als drets humans: alumnes
amb valors.

Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb el consum i el medi ambient i contribuir
a la conservació i millora del planeta: alumnes respectuosos amb el medi ambient.

•

•

Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit
crític i la iniciativa: alumnes emprenedors.

Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb els
altres, i rebutjar la violència i els prejudicis de qualsevol tipus: alumnes dialogants.

•

•

2

Adquirir coneixements bàsics, sòlids en tots els àmibts del coneixement que capacitin
per a la formació en estudis superios: alumnes preparats i creatius.
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PLA D’ESTUDIS

Col·legi Sant Ferran
DESPLEGAMENT CURRICULAR ESO
1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

CATALÀ

3h (1 grup reduït)

3h (1 grup reduït)

3h (1 grup reduït)

3h (1 grup reduït)

CASTELLÀ

3h (1 grup reduït)

3h (1 grup reduït)

3h (1 grup reduït)

3h (1 grup reduït)

ANGLÈS

3h (1 grup reduït)

4h (1 grup reduït)

3h (1 grup reduït)

3h (1 grup reduït)

SOCIALS

3h

3h

3h

3h

MATÈRIES ESO

CN. BIO I GEO

3h (1 grup reduït)

2h (1 grup reduït)
3h (1 grup reduït)

2h

3h (2 grup reduït)

4h (1 grup reduït)

4h (1 grup reduït)

4h (1 grup reduït)

EF

2h

2h

2h

2h

MÚSICA

2h

2h

ED.VISUAL I PLÀSTICA

2h

CN. FÍSICA I QUÍMICA
MATEMÀTIQUES

2h

2h (1 grup reduït)

2h (1 grup reduït)

2h (1 grup reduït)

CVE

1h

1h

1h

1h

TUTORIA

1h

1h

1h

1h

FRANCÈS 2h
(1 grup reduït)

FRANCÈS 2h
(1 grup reduït)

OPT. EMPRENEDORIA
OPT FRANCÈS
2h grups reduïts

OP.ESP.BIOLOGIA 4h

TECNO

OPTATIVES

OP.ESP.FÍSICA I QUÍMICA 3h

OP.ESP. PLÀSTICA 3h
OP.ESP.ECONOMIA 3h
OP. ESP.TECNOLOGIA 3h

COMPLEMENTÀRIES

C. ANGLÈS 1h

C. ANGLÈS 1h

C. ANGLÈS 1h

C. ANGLÈS 1h

C. JOCS MATEMÀTICS 1h

C. CUTURAL 1h

C. MATEMÀTIQUES 1h

C. MATEMÀTIQUES 1h

C. DIGICREA 1h

C. CN HORT 1h

A 3r de l’ESO es realitzaran el Programa d’Aprenentatge i Servei, basat en el servei a la comunitat.
A 3r de l’ESO els alumnes han de triar entre l’optativa de francès o d’emprenedoria.
A 4t de l’ESO els alumnes han de cursar un total de 3 assignatures optatives específiques:
OP1Biologia
OP2 Física i Química o Plàstica
OP3 Economia o Tecnologia
1r, 2n 3r d’ESO Crèdit de síntesi
4t ESO Treball de recerca
Sortides pedagògiques trimestrals en tots els cursos relacionades amb les matèries curriculars.

ACTIVITATS DE MIGDIA

ACTIVITATS DE TARDA

Alemany, anglès, guitarra i ball

Multiesports i reforç escolar
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PROJECTES D’APRENENTATGE
ESCRIPTURA CREATIVA

SOM LECTORS

ANGLÈS I FRANCÈS

LEO LEO Taller d’escriptura.
VIAJEROS DE PAPEL A
través de la paraula els
alumnes s’endinsen en llocs,
personatges i episodis
històrics. La història de la
literatura es converteix en la
seva pròpia història.
SCRABBLE Treballem
l’ortografia des del joc i
ampliem vocabulari. Participem
en les finals de Catalunya.

B O O K T U B E R S
Som apassionats dels llibres i
recomanem les lectures que
llegim. Funcionem com un club
lector digital, fem ressenyes i
recomanacions amb suport
audiovisual i digital.
QUADERN LECTOR
Proposta que gira al voltant de
la creativitat. Personalitzem un
quadern amb imatges, fotos,
cites i esdeveniments lectors.

ANGLÈS: A1-B2 LEVEL.

CIÈNCIA VIVA

STEAM

PRE-BATXILLERAT

PRÀCTIQUES
al
laboratori. Desenvolupem la
vocació científica. Observem,
ens fem preguntes, elaborem
hipòtesis, dissenyem
experiments, analitzem
resultats i treiem conclusions.
Ens endinsem en el MÈTODE
CIENTÍFIC per estudiar
botànica, química, biologia
general i geologia.

REPTES STEAM Potenciem
les competències científiques,
tecnològiques i matemàtiques
per promoure aquests àmbits
de coneiement en nens/es.
EINES TIC. Els recursos
digital s’integren de manera
transveversal en tots els
cursos de l’etapa.

O P TAT I V E S
DE
PREPARACIÓ A ESTUDIS
SUPERIORS A 4t d’ESO oferim
unes optatives específiques per
establir una bona base inicial a
futurs estudis superiors:
humanístic, científic, tècnològic i
artístic i social.

LLENGUATGE PROGRAMACIÓ

Scratch i APPInventor.
PROVES CANGUR que avaluen

coneixements de matemàtiques
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Partim sempre de la competència
comunicativa de la llengua.
Unitats didàctiques AICLE.

E S TA D E S D ’ I M M E R S I Ó
LINGÜÍSTICA. Summer
Course Bath, UK 2020.
Aprenentatge de la llengua
anglesa en el seu propi país.
FRANCÈS: 2a llengua estrangera

en tots els cursos de l’ESO

ORIENTACIÓ ACADÈMICA
des de 3r de l’ESO
PROJECTE DE
Tr e b a l l d ’ a n à l i s i
acadèmica i de
d’informació referent
món laboral.

FUTUR:
personal,
recerca
a estudis i

MÉS ENLLÀ DE LA CLASSE
COLÒNIES 1r 2n i 3r ESO

Estades de fi de curs
espor tives, nàutiques i de
pista.

Gaudim de tot un seguit d’activitats
que ens
fan passar uns dies
inoblidables amb els nostres
companys/es de classe.

VIATGE DE FI DE CURS 4t ESO

Despedim l’etapa
A 4t de l’ESO hi ha el viatge de fi
de curs de 5 dies i 4 nits.
Normalment el fem al mes de marçabril. Des de 3r es fan una sèrie
d’activitats per ajudar a costejar-nos
el viatge.

UK SUMMER CAMPS

Programa en residència
Programa en família
Podeu aprendre anglès de la
manera més profitosa possible: una
setmana d’estades d’immersió
lingüística al UK. Us hi acompanyem
els professors/es de l’escola.

PROJECTES APS
Servei a la comunitat

SEGUIMENT SETMANAL

MEDIAMBIENTAL
- Campanya de conscienciació i
neteja de la platja del poble.
#platjaneta
- Campanya de recaptació de fons
per la cura dels animals marins en
fase de recuperació #amicsdelCRAM
SOCIAL
- Ajudem els més vulnerables:
protecció de gats I gossos.
TUTORS/ES ACTIUS
Plataforma ALEXIA per gestionar el
dia a dia acadèmic dels nostres
alumnes. Els pares/mares i alumnes
poder fer el seguiment via web.
Comunicació constant entre tutor/a i
la família. Informes de preavaluació i
avaluació.

FEM ESCOLA
PARTICIPACIÓ ACTIVA
Ens impliquem en el dia a dia de a
nostra escola. Celebrem les festes i
som part de la comunitat educativa.
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HORARI
MATÍ I TARDA
Creiem que els adolescents
necessiten unes rutines d’estudi i
descans que afavoreixin la
concentració, el rendiment
acadèmic i la salut física i mental.

1r i 2n ESO:

DL i DV de 9 a 13:30 i de 15:30 a 17:30
DM-DJ entrada a les 8h

3r i 4t ESO:

DM-DJ de 8 a 13:30 i de 15:30 a 17:30
DL entrada a les 9h
DV Tarda lliure.

MIGDIA
13:30 - 15:30
Descans per dinar.
Si us quedeu al menjador del
col·legi podeu participar en les
activitats de migdia (guitarra, ball,
anglès i alemanys segons el dia),
fer feina a l’aula d’estudi o gaudir
del temps d’esbarjo.

Caminem cap al futur.

WEB: www.santferran.cat

936652993

santferrancastelldefels
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