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1. El PEC
1.1. Introducció
El PEC (Projecte Educatiu de Centre Joviat) és un document que sintetitza la nostra proposta
d’actuació a l’escola, recollint els principals trets d’identitat, els objectius que pretenem
aconseguir i l’estructura organitzativa que tenim, amb la finalitat d’acompanyar les famílies en
l’educació dels seus fills i filles.

1.2. Situació geogràfica
MANRESA Província de Barcelona, capital del Bages
La ciutat de Manresa es troba situada al centre geogràfic del país, per això és denominada
"cor de Catalunya", a una alçada aproximada de 230m sobre el nivell del mar. A la vora del riu
Cardener i molt a prop de la seva confluència amb el Llobregat, exerceix el paper de nucli. La
seva situació privilegiada, convergència de l'Eix del Llobregat (que comunica França amb
Barcelona i el litoral català a través dels Pirineus) i l'Eix Transversal (que uneix les terres de
ponent amb Girona i el litoral Nord), fa de Manresa una ciutat equidistant de qualsevol punt de
Catalunya i, per tant, referent obligat de la Catalunya Central.
El clima de Manresa és mediterrani amb tendència continental, amb estius calorosos i secs, i
hiverns freds i humits.
La població efectiva de Manresa és d’uns 76.000 habitants repartits en una superfície de més
de 41 Km².
El centre Joviat Folch i Torres es troba al Barri de Valldaura, al carrer Folch i Torres, 5, entre
el Passeig del Riu i el carrer Rubió i Ors.
El centre Joviat Muralla Sant Francesc es troba al Barri Antic de Manresa a la Muralla de
Sant Francesc i al carrer Campanes.
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1.3. Tipologia escolar
1.3.1. Acrònim
Un acrònim (del grec άκρος, punt més alt, i όνομα, nom) és una abreviació formada per
lletres o segments de les paraules que componen una frase. En aquest cas, JOVIAT és
l’acrònim de JOSEP VILASECA ATSET, fundador de l’escola.

1.3.2. Titularitat
Denominació:

JOVIAT

Municipi:

Manresa

Adreça:

Rubió i Ors, 5-17

Titular del centre:

FUNDACIÓ JOVIAT

Última publicació de l’autorització d’obertura:
Resolució ENS/1306/2014 de 19 de MAIG de 2014, publicada al DOGC número 6641 a 11
de JUNY de 2014.
Joviat ha estat des dels seus inicis una institució d’iniciativa privada que va fundar en Josep
Vilaseca i Atset a Manresa l’any 1960. El setembre del 2012 es reestructura la seva
organització i passa a ser Fundació Joviat.
Fundació Joviat és l’ens titular, Josep Vilaseca n’és el fundador i president del Patronat i
Jordi Vilaseca Brugueras n’és el vicepresident i actual director pedagògic.
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1.4. Trets d’identitat de l’Escola
1.4.1. Logotip

El logotip (del grec λόγος, paraula, i τύπος, tipus), també conegut com a logo, és un signe
gràfic, distintiu o emblema utilitzat per entitats comercials, organitzacions o individus amb
l’objectiu de facilitar o promoure el reconeixement públic instantani d’un producte, servei o
empresa. En aquest cas el logotip de l’Escola JOVIAT es pot interpretar de la següent forma:
Icona:
El llibre és el símbol de la ciència i la saviesa. El llibre és, sobretot, el símbol de l’univers. Si
està obert simbolitza la matèria fecundada, el contingut après per aquell que l’investiga. És
com un cor obert, ofereix els seus pensaments i sentiments.
El concepte del símbol està basat en un llibre obert que
evoca la forma d’un cor.
La brúixola interior que guia i porta al coneixement.
Un símbol d’identitat, de pertinença, d’unitat, de força.
La força d’una escola de vida.

[Logotip fins maig 2016]

La brúixola és un instrument, que gràcies a presentar una agulla imantada que gira sobre un
eix i assenyala el nord magnètic, permet determinar la direcció. Serveix al navegant en el
mar, l’ajuda a tornar sa i estalvi a terra. La brúixola facilita el camí a través de la vida,
d’aquesta forma ajuda a no perdre el nord.
Colors:
El color té una dimensió psicològica i juga un paper important en la nostra vida. Les
associacions simbòliques dels colors vénen determinades per reaccions emocionals i com a
resultat de la nostra educació i cultura. Així, els dos colors triats, el vermell i el blau, es poden
interpretar de la següent forma:
El vermell, color càlid, és un color brillant, és el color més intens de l’espectre, atrau l'ull i
excita l’emoció. Evoca un missatge ple de passió, de força i dinamisme. Anima la motivació i
mou l’energia.
El blau és fred. Indica calma, expressa confiança i sinceritat. És símbol de fidelitat,
esperança i fe.
Una data:
1960..., un inici, on tot comença. Un dia, una hora..., on la idea esdevé projecte. Cada any
celebrem aquest dia, el 8 de març, com l’inici d’un somni.
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1.4.2. L’origen
L’Escola va néixer l’any 1960 inspirada en els valors cristians de servei i generositat, i va
créixer respectuosa amb les diferències socials, culturals i religioses, sempre amb un ferm
compromís amb la societat per oferir una educació de qualitat.

1.4.3. La nostra Missió
Una formació al llarg de tota la vida
Som una fundació educativa nascuda l’any 1960, amb un camí que s'inicia a la llar d'infants i
segueix en l'etapa de primària,ensenyaments obligatoris i postobligatoris -a distància i
presencials-, i formació ocupacional i continuada.
Un projecte educatiu que genera oportunitats d'aprenentatge i de creixement acompanyant
a alumnat i famílies des de la pedagogia sistèmica.
Una institució compromesa amb la millora contínua i amb una clara vocació de servei que
vetlla per aconseguir un clima de confiança i de respecte, construint una relació emocional
positiva entre totes les persones de la comunitat educativa.

1.4.4. El nostre Nord. La Visió
Una escola de vida per a un món sostenible
Una escola de vida. L’escola és un espai biogràfic i narratiu, de convivència i un lloc per
generar somnis i plans de vida.
Per a un món sostenible. La persona és el centre de l’educació i des d’aquí, està en
constant relació amb el seu entorn (social, econòmic i ecològic). Aquesta relació ha de ser
sostenible per garantir l’equilibri i el benestar personal i global. El compromís amb aquesta
nova consciència fa que l’escola sigui un organisme ric en salut i esperit, que coopera,
intercanvia i aprèn constantment.

1.4.5. La veritat, la bondat i la bellesa
Pretenem que l’Escola sigui una comunitat creada a partir del respecte a la identitat de
cadascú. Aprendre a viure junts és el gran repte per a totes les persones des dels inicis de
la humanització, i per tant, un dels ferms compromisos de l’educació, i l’escola el vol
treballar d’una manera creativa i coherent sota el paraigües de la veritat1, la bondat i la
bellesa.

1

Veritat, segons la seva arrel grega té el sentit de descobriment, segons la llatina, d’exactitud i, l’hebrea ens
dóna el sentit de confiança.
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Prenem la definició de la filosofia clàssica que diu que aquestes són les tres úniques
realitats absolutament objectives: Veritat, quan parlem de l’autèntica i única, aquella de la
qual no es pot negar l’existència; Bondat, la que pertany a l’essència de l’ànima humana; i
Bellesa, l’absoluta, la qual un cop percebuda no pot ser qüestionada.
I amb aquesta mirada, tenim els tres valors que prenem com a guies per a un aprenentatge
significatiu, els quals ja formen part de l’ADN Joviat.

GRATITUD, a tot el que la vida ens ha donat i ens dona. “Només un cor agraït aprèn”
CONFIANÇA, en la vida, en les nostres possibilitats, les de l’alumnat, famílies i companys/es.
RESPONSABILITAT, per ocupar el lloc que correspon a cadascú.

Pretenem que l’Escola sigui una comunitat creada a partir del respecte a la identitat de
cadascú. Aprendre a viure junts és un dels grans reptes d’avui per a totes les persones
compromeses amb l’educació, treballant d’una manera creativa i coherent.
En base a aquests valors al servei de la vida, gestionem l’energia organitzacional de l’escola
amb els seus set eixos i dotze punts de referència.
Es troben representats amb una pintada de murals al llarg d’un tram del carrer de la Muralla
St. Francesc, al costat de l’Escola. Tota la Comunitat Educativa -alumnat i famílies, el
fundador, mestres, coordinacions i equip directiu-, van pintar els diferents dibuixos,
convertint les blanques parets de pedra en l’expressió a color dels valors i punts energètics
de l’Escola.
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ARRELS: Un arbre és símbol dels inicis i de l’energia fundacional del centre.

En les arrels hi trobem Joviat, un espai de memòria. Aquestes arrels ens duen al respecte
als inicis, als orígens, a la tradició i a totes les persones que han fet possible aquest
projecte. Els valors fundacionals són les arrels que ens donen la força per continuar
impulsant aquest projecte d’Escola de vida.
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BENESTAR:

Té a veure amb el confort, la sostenibilitat i la gestió de les emocions en
una Escola de Vida. És a dir, té a veure amb la salut.

Una escola de convivència és un lloc on hi estem bé perquè hi ha respecte. Un lloc segur
on tothom pot créixer i aprendre al costat dels companys, de la família i del professorat, on es
valora tothom com a únic, singular i irrepetible. Formem el nostre alumnat en competències
emocionals, exercim la mediació de conflictes i planifiquem l’acció tutorial en el marc del Pla
de convivència.
Una escola saludable, una escola responsable i una escola sostenible: Respectuosa
amb el medi ambient, que vetlla per una bona alimentació de totes les persones que en
formen part i que intenta optimitzar els recursos amb criteris d’eficàcia i eficiència. L’Escola té
una política de millores i d’inversions, un pla de gestió de compres, amb criteris de proximitat
en el territori, d’ecologia, d’agricultura orgànica, d’introducció de productes integrals i un
objectiu clar de fer menjadors i cafeteries responsables, amb un projecte de salut integral
que vol ser un referent al nostre país. L’Escola treballa també de la mà amb el Programa de
Salut Integral SI! a l’Educació Infantil i Primària, un programa per a l’educació en ciència i
salut que neix de la iniciativa del Dr. Valentí Fuster, amb l’objectiu de promoure la salut
mitjançant la comunicació i l’educació. L’Escola treballa per incorporar aquest programa
també a l’ESO durant el curs 15/16.
És també una Escola Cardio-protegida, on tots els membres de la Comunitat educativa estan
protegits perquè l’escola disposa de les eines necessàries per donar resposta davant una
situació d’emergència associada a cardiopaties coronàries.
Una escola d’esport i de lleure: Es practiquen diferents modalitats esportives i de lleure, per
estar bé físicament, per aprendre a competir, cultivar els valors de l’esforç, el respecte, el
treball en equip i la constància. Amb propostes d’expressió corporal i artística (des de la llar
d’infants fins a l’ESO) amb molta presència de dansa, teatre i música, tant en activitats
lectives com en les extraescolars. Tenim el projecte “Jovilleure”, que té com a finalitat la
coordinació de totes les activitats extraescolars i escoles de vacances, “Joviestiu esport”, i el
compromís en la formació de joves dinamitzadors de lleure.
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VOLUNTAT:

Simbolitzada per una senyera damunt les muntanyes de Montserrat i que
ens parla de la missió i els propòsits del nostre projecte.

Voler fer-ho és el motor principal per a poder fer-ho. Voluntat per treballar en equip, per
millorar en tots els àmbits personals i acadèmics. L’escola genera oportunitats perquè tots
els alumnes sentin que poden aconseguir els seus reptes.

12

PEC

Projecte Educatiu de Centre

COOPERACIÓ:

Ens parla del treball en equip, les noves metodologies i l’atenció a la
diversitat des d’una actitud solidària.

Una escola inclusiva: S’accepta tothom sense judicis ni comparacions i de les diferències
generem oportunitats per aprendre i viure junts. Una escola que treballa decidida per valorar
el potencial de cadascun dels seus alumnes i fa el possible perquè tothom doni el màxim de
les seves possibilitats. Incorporem noves dinàmiques de treball que ens facilitin una millor
eficàcia educativa, com l’aprenentatge cooperatiu.

Una xarxa de connexions: L’Escola té aliances estratègiques amb altres escoles,
universitats, institucions o entitats, que li aporten coneixements i afavoreixen la
implementació de bones pràctiques per assolir els nostres objectius. A la vegada, l’escola
ofereix a aquestes organitzacions suport, col·laboració i assessorament en els diferents
àmbits operatius de la nostra oferta educativa.
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EXPRESSIÓ:

On tot de sols amb diferents cares ens mostren una nova mirada que
enforteix els nostres vincles i relacions.

La manera com ens expressem de cara al món, sent una escola multilingüe i amb
projecció internacional. Conscients dels reptes de present i futur, entenem que el
coneixement i domini de les llengües és una competència clau imprescindible per als nostres
alumnes, que els genera un alt valor afegit, i els ofereix oportunitats competitives en un món
complex i globalitzat. Potenciem l’aprenentatge de la llengua anglesa des de la Llar d’Infants i
l’aprenentatge d’una quarta llengua com el francès a partir de 1r d’ESO fins a 4t.
Un servei propi d’idiomes, Okschool, amb anglès, alemany i francès, i un servei propi de
música, MuSiCaMi, amb sensibilització, llenguatge, instrument i cant coral.
Fomentem la creativitat i l’emprenedoria: Treballem les diferents formes d’expressió i
l’adquisició de valors que els permetin decidir i estar segurs en el seu futur professional en
una societat de canvi constant. S’incentiva l’alumnat a través de projectes en connexió amb la
vida i d’una manera transversal a tots els ensenyaments, des de ben petits fent que explorin i
inventin jugant. Tenim un equip de professionals que els acompanya en aquest procés de
creació, disseny i desenvolupament -i en el cas dels més grans- de diferents projectes
d’empresa, preparant materials i idees innovadores i diferents.
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CONEIXEMENT:

Té a veure amb la gestió dels aprenentatges de tots els que
formem l’Escola, la presa de decisions i amb com compartim la nostra visió.

Un projecte educatiu al llarg de tota la vida, orientat a la millora contínua: Un
compromís amb l’educació des de la Llar d’Infants fins a la formació de persones adultes, de
l’Educació Infantil a la Universitat o al món laboral, passant per totes les etapes del nostre
sistema educatiu obligatori i postobligatori. Una àmplia oferta educativa que genera
oportunitats a persones de diferents generacions i que gestionem amb criteris de millora
contínua.
Una escola innovadora: Observa l’alumnat i la seva família i treballa conjuntament amb ell
per identificar les seves necessitats i adaptar-nos als canvis en la societat. Entenem com a
innovació la suma d’idees que aporten un valor nou amb uns nous resultats; per això, ens
formem i reciclem, i ampliem i dotem els diferents equips de més recursos, en l’àmbit
tecnològic i digital, per donar resposta als reptes de l’educació del S.XXI, des del camp
emocional i tecnològic. «Joviat Innovació» és la cultura transformadora i transgressora que
vol «Re-Evolucionar per a ser feliços».
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COMUNITAT:

L’organització avança cap a una consciència social i mediambiental i una
comprensió sistèmica de l’escola i del món.

Una escola solidària: Participem en accions solidàries a nivell local i internacional. En
definitiva, Escola Solidària que pretén sensibilitzar, educar per al desenvolupament i
comprometre tota la Comunitat escolar per aconseguir una societat millor.
Joviat, un lloc de reconciliació i esperança i un lloc per somiar junts
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1.4.6. L’AFA de l’escola
L’AFA és important en la vida del centre. Les famílies de l’escola hi veuen representada la
seva veu, tenint en compte que els seus fills i filles són la raó de ser de l’Escola.
Els seus objectius són els següents:






Donar suport i assistència als membres de l'associació, families i alumnes del centre en
tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l'ensenyament dels seus fills.
Facilitar la col·laboració del centre en l'àmbit cultural, social i esportiu.
Promoure les activitats de formació de pares tant des del vessant cultural com específic
de responsabilització en l'educació familiar.
Fer d'interlocutors entre famílies, professorat i equip directiu de l'escola per tractar els
temes que afecten el col·lectiu de les famílies.
Promoure i col·laborar en les festes de l'escola.

Amb el canvi d’AMPA, durant el 1r trimestre del curs 2019-2010, fruit de l’interès d’algunes
famílies per tenir un paper més important en les decisions i projectes educatius de l’escola
Joviat, neix una nova AFA amb una comissió pedagògica. En un context cada vegada
socialment més variable, amb múltiples diversitats i una nova mirada al “com educar”,
aporten un valor afegit a l’escola
Aquesta comissió pedagògica de l’AFA es proposa els següents objectius:
• Incloure a les famílies d’una manera activa en el projecte pedagògic del centre.
• Establir una comissió conjunta famílies – escola que treballi les diversitats, com afrontar-les
i treballar-les des d’un context educatiu.
• Incloure canals bidireccionals i transversals per tal garantir l’aportació de les famílies en les
diferents temàtiques relacionades amb l’educació de les nenes i els nens a l’escola.
• Incloure un sistema de recollida de suggeriments i millores proactiu amb respostes
permanents.
• Millorar l'orientació laboral i el coneixement del Mercat de treball del territori.
• Integrar l'educació per a la sostenibilitat en el projecte educatiu del centre. Ajudar a millorar
ecològicament i qualitativament l'escola per esdevenir una escola cada vegada més
sostenible.
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2. Objectius. Què pretenem
2.1. Política, estratègia i lideratge de l’escola (el nostre camí)
Com a Escola, la política de qualitat de Joviat s’orienta cap a l’assoliment d'un canvi cultural
en la gestió dels diferents processos estratègics, claus i de suport, de les diferents activitats
de l’Escola, per tal d’aconseguir la seva ordenació i simplificació, una alta satisfacció de
l’alumnat i les seves famílies i una clara intenció de millora contínua.

La Direcció de l’Escola es compromet a:


Donar suport a totes les persones de la Comunitat educativa per aconseguir els objectius
plantejats. És a dir, fer un acompanyament en el procés de vida, liderant l’equip en
sintonia i harmonia amb el projecte educatiu.



Definir una visió que es desplega a través de la redacció d’una estratègia i es concreta a
través de la planificació d'uns objectius.



Revisar periòdicament el sistema per tal d’anar-lo adaptant a les necessitats de cada
moment i de la Comunitat educativa.



Que el sistema compleixi tots els requisits legals vigents.



Que la política de qualitat, missió, visió i estratègia sigui coneguda per totes les persones
de la Comunitat educativa, igual que el Projecte Educatiu de Centre.



Vetllar per l’existència d’un clima de benestar, per desenvolupar les accions de millora i
els processos amb rigor i professionalitat, donant sempre suport a les persones i equips
de treball amb respecte i confiança.

Les línies estratègiques de l’Escola són:


Pedagògica: Orientar la nostra organització, els continguts i la metodologia a un
aprenentatge significatiu per a la vida a través d’un enfocament pedagògic sistèmic i
humanista.



Persones i Equips: Afavorir el compromís i participació en la construcció del projecte,
respectant els diferents ritmes de vida i d’aprenentatge de les persones que integren la
Comunitat educativa.



Aliances i recursos: Establir aliances amb institucions que siguin referents en la gestió
del coneixement i la millora contínua, amb una gestió de recursos sostenible.



Comunicació: Promoure una comunicació fluida i assertiva entre tots els membres de la
Comunitat.

El lideratge de Joviat engloba la nova visió d’un lideratge pedagògic i de visió (el somni),
un lideratge organitzatiu i de canvi (el que ens dóna el sentit i la tasca a fer), els valors d’un
lideratge cultural i de valors (segell i identitat del nostre Projecte Educatiu) i la creació d’un
lideratge en xarxa que fem entre tots (el creixement i enriquiment a partir de connexions i
aliances amb la societat).
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2.2. El rol del docent
Els docents són els guies i persones de referència en la creació de contextos significatius
d’aprenentatge per a la vida, en un ambient relaxat, acollidor, que contempla l’alumne com un
ésser humà únic que vol trobar el seu lloc a la vida.
En aquest entorn, treballem per compartir els moments de joia amb el grup i aprofitar les
oportunitats de cohesionar-lo. Treballem per mostrar empatia i escoltar activament, per
confiar en les capacitats de tothom i valorar l’esforç, per ser coherents en la consecució dels
objectius fixats, per fomentar la participació i respectar els silencis. Treballem per promoure el
treball cooperatiu i estar atents a l’ús d’un llenguatge inclusiu, per guiar i acompanyar els
grups classe i mantenir-los en harmonia i equilibri, per conservar l’ordre i, per això, poder
establir comunicació i relacions horitzontals amb els alumnes.
El docent és el líder que guia i acompanya l’alumne, reconeixent-lo amb les seves habilitats i
els seus ritmes d’aprenentatges, amb respecte i una comunicació assertiva.
Una de les eines més importants com a formador és la conversa. Saber, a través de la
paraula, escoltar i dialogar amb l’alumne, donant-li la confiança necessària perquè ell mateix
arribi a la solució a través de l’esperit crític i la reflexió.
El docent ha de ser just, empàtic i apassionat per la feina que fa.
També és una persona que es manté actualitzada, que es prepara constantment i mostra
interès per les novetats que van sorgint -des de les noves aportacions de la ciència en
general, a noves metodologies i nous materials, a les noves pràctiques d’altres docents en
altres escoles- i que les va incorporant.
També treballa en equip i li aporta valor buscant aquest lideratge alineat i posant-se al servei
del projecte comú.
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3. Enfocament pedagògic
i criteris metodològics
3.1. Introducció a l’Educació Sistèmica Multidimensional
L’educació sistèmica suposa un nou enfocament pedagògic, per crear les millors condicions
possibles perquè l’escola sigui un espai orientat a l’aprenentatge de la vida.
Aquesta nova forma de mirar, tant a nivell filosòfic com metodològic, implica canvis profunds
en la manera de pensar l’educació i en l’actitud dels mestres vers les famílies, els alumnes,
els companys, etc.
Per aconseguir aquesta mirada sistèmica, cal tenir presents quatre dimensions educatives:
la transgeneracional, la intergeneracional, la intrageneracional i la intrapsíquica.

3.2. Una pedagogia de vincles i relacions
En primer lloc, una premissa clau de l’escola Joviat passa perquè totes les persones que hi
entren cada dia (família, alumnes, professors, personal de serveis educatius, col·laboradors,
alumnes de pràctiques...) sentin, de manera profunda, que formen part d’aquest projecte.
Que se’ls reconeix i se’ls considera com a part important de cada grup classe, de
l’ensenyament (Infantil, Primària, ESO, ESPO, FC...) i de l’Escola en general. Amb això
pretenem afavorir que tot l’alumnat estigui ben disposat per a l’aprenentatge i establir, així, un
bon nivell de relació amb els companys i amb l’equip humà de l’Escola.
Fidels a l’estratègia pedagògica que es desplega en aquest mateix document, es planifiquen
les activitats i les diferents seqüències pedagògiques procurant que esdevinguin
aprenentatges i oportunitats significatives per a la vida. Així doncs, ens plantegem
incrementar cada vegada més la descoberta i l’emoció, la curiositat i l’experimentació com a
criteris bàsics de la nostra línia educativa des de la Llar d’Infants fins als Ensenyaments
Postobligatoris.

La dimensió transgeneracional
És el vincle entre les generacions, els avantpassats. Conté la informació emocional des d’on
venim, les arrels i la nostra cultura. Quan l’alumnat arriba a l’escola ve carregat d’un bagatge
relacional i emocional que forma part del seu organisme i que hem de respectar. Això juga a
favor de l’aprenentatge. La família sempre ocupa el primer lloc, perquè el que més influeix a
una persona és la seva família d’origen i, conscient o inconscientment, li serà lleial. Bona part
dels conflictes de convivència i adaptació tenen l’arrel en la necessitat de fer-se un lloc, de
tenir una identitat.
La reconciliació amb les arrels permet desenvolupar el sentiment de pertinença a la
Comunitat d’éssers vius i humans.
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La dimensió intergeneracional
És el vincle entre pares i fills, mestres-alumnes, i el lloc que ocupen i com l’ocupen. La
seguretat i la confiança són els sentiments més primaris i profunds d’una persona, que
genera la relació entre pares i fills.
També en la relació mestres-alumnes aquesta mirada té en compte l’ordre i la jerarquia dins
dels sistemes i, per tant, l’autoritat, els límits i el saber estar cadascú al seu lloc i no
carregar amb situacions que no ens corresponen.
Això ens porta a reflexionar amb l’alumnat sobre el que reben i el que donen a la seva
família, insistint en què, la relació entre pares i fills és desigual per naturalesa; parlar-los de
jerarquies, que els pares estan en una línia i ells en la següent, que ells no poden donar
ordres als seus pares, ni jutjar-los, ni tampoc fer-se càrrec del que han de resoldre els grans.
Per tant, els sentiments de fons a treballar han de ser l’agraïment, la confiança i la
seguretat bàsica.

La dimensió intrageneracional
És la relació entre germans, entre alumnes, entre mestres i entre pares i mestres.
Mirar els alumnes amb la seva família al darrere els iguala. En un grup-classe tots són
diferents i al mateix temps tots són iguals i estan a la mateixa línia jeràrquica. “Tots formen
part i tots tenen un lloc”. Tots formen part d’una mateixa generació.
Fomentar les relacions positives i d’igualtat entre ells per aconseguir un bon clima d’aula ha
de ser una de les prioritats dels mestres. Treballarem perquè aprenguin a gestionar la seva
vida emocional, comunicant-se obertament, coneixent-se millor, coneixent els altres,
compartint els sentiments, confiant en les pròpies habilitats i confiant en les habilitats dels
altres.

La dimensió intrapsíquica
Tenint en compte que totes les persones som un sistema físic, emocional, mental i espiritual,
es tracta de veure cap a on dirigeixen la mirada els nostres alumnes, com van incorporant
tots aquests vincles i interaccions amb la finalitat de créixer per dins i anar madurant d’acord
amb l’edat.
Per tant, lligat amb el propòsit de la dimensió anterior, caldrà proporcionar-los recursos i
habilitats per aprendre a viure i conviure millor. Escoltar i ser escoltats, guanyar en confiança
i autonomia, desenvolupar la capacitat de pensar, de prendre decisions. Qui sóc?, què vull?,
de què sóc capaç?, els ajudarà a desenvolupar la identitat.
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3.3. Respecte i acompanyament
L’Escola evoluciona cap a una nova mirada de les dinàmiques d’aprenentatge, més holística i
global, considerant que cada persona està en un moment diferent de la seva vida. Des de
l’Escola l’acompanyem, alumnat i les seves famílies, perquè pugui desenvolupar totes les
seves competències i habilitats, i pugui mostrar tots els seus talents per poder assolir un alt
grau d’autonomia.
És així com, des del respecte sincer i un acompanyament amorós i compromès, aconseguim
que cada nen i cada nena, cada jove i cada persona adulta, prengui consciència de les seves
necessitats i possibilitats.
Després de molts anys d’experiència, ens adonem que l’organització actual del sistema
educatiu no acaba de donar resposta a les necessitats educatives de molts nois i noies, que
malgrat tenir la mateixa edat i estar en un mateix curs, no tenen ni els mateixos interessos ni
la mateixa disponibilitat per a l’aprenentatge dins de l’aula.

3.4. La importància de l’entorn. Lideratge en xarxa
Un criteri de cabdal importància per a la nostra Escola és la gran influència que genera
l’entorn més immediat i la relació que busquem amb les diferents organitzacions: universitats,
empreses, entitats..., per afavorir noves situacions d’aprenentatge. La vida no es limita a tot
el que passa al centre, sinó que hi ha moltes possibilitats d’interacció amb totes aquelles
experiències reals i vitals que connecten de manera directa en la vida dels alumnes.
També plantegem, ja des d’Educació Infantil, que familiars de l’alumnat entrin a les aules dels
seus fills i néts, per explicar els oficis que realitzen, per narrar contes de la seva infància o
explicar vivències i anècdotes...
També es realitzen tardes en família, on els pares i les mares organitzen tallers i activitats
amb els seus fills i filles, de manera lliure i amb el suport de l’Escola.
Per anar millorant i incorporant noves dinàmiques, Joviat forma part d’una xarxa d’escoles
d’arreu del país, que comparteixen aquesta mirada més holística de l’aprenentatge.
És molt important el suport i el coneixement que entra a les aules a través de les pràctiques
que realitzen alumnes dels grau de mestre d’Educació Infantil, de Primària, i els de Màster i
de Professorat de Secundària de diferents universitats del nostre país. Una gran oportunitat
per poder compartir noves mirades i anar actualitzant-nos amb tendències metodològiques
innovadores.
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3.5. De les programacions a la planificació. Els projectes
Aquesta nova manera d’entendre l’educació passa per plantejaments més flexibles i oberts.
Sovint, el que programes per realitzar en una sessió de treball d’una unitat didàctica o d’una
matèria no acaba passant del tot tal i com l’havies imaginat, per la prioritat d’haver de donar
lloc a una dinàmica o una experiència que acaba sorgint del propi grup, i que acaba donant
lloc a una nova oportunitat d’aprenentatge que a priori no estava prevista. És aleshores on
pren importància poder documentar el que ha passat per valorar les millores que podem
incorporar, si s’escau, en una nova planificació, que ja entenem com un criteri més ample,
obert i global.
És evident que, en aquest aspecte organitzatiu de l’aprenentatge, pren una gran rellevància
el paper dels materials. La nostra escola viu un procés de creació de nous materials, que
conviuen amb alguns llibres de text i amb d’altres recursos que es van incorporant, per anar
complementant les dinàmiques d’aula (jocs, contes, aparells de mesura, aplicacions 2.0,
estris, materials reciclats...) en funció dels diferents projectes.
Quan parlem de projectes, considerem una gran oportunitat plantejar el treball per
competències amb la finalitat de: saber dir, saber fer, saber pensar i saber sentir a través
de projectes que es poden planificar de manera multidisciplinària, és a dir, amb l’aportació i
l’enfocament de diferents experiències d’àmbits ben diversos.
És important trobar motivacions i despertar bé tots els sentits de l’alumne perquè a través
d’ells aprengui d’una manera espontània i natural. Si un dels pilars bàsics d’una Escola de
Vida és cuidar les emocions hem de tenir en compte, sens dubte, la seva vida familiar i
relacional i el seu context, perquè sabem que a l’entrar per la porta de l’escola cada matí,
aquests factors prendran part del seu ensenyament, a tots els nivells i de maneres ben
dispars. A l’escola cal donar l’espai a totes aquestes realitats i situacions de la vida de cada
nen, i així, treballem amb diferents projectes on, en base a aquesta visió global, es miren els
quatre vessants de la persona: l’emocional, l’intel·lectual o cognitiu, el corporal i l’espiritual. I
ho fem amb les eines bàsiques de l’ésser humà: el cos amb els seus sentits, i l’emoció, que
és tot allò que la ment reflecteix a través del cos.
Veure annex amb el dossier dels projectes que s’estan realitzant a l’escola.

3.5.1. Cooperació i tecnologia
Conscients de la gran diversitat que impera avui a les aules del nostre país, i de la nostra
Escola en particular, i sabent que hi ha diferents estils d’aprenentatge (auditius, visuals,
cinestèsics...) posem a l’abast del nostre alumnat un gran ventall d’estratègies, per incloure
tot l’alumnat en les diferents dinàmiques educatives.
La nostra Escola es defineix com a generadora d’oportunitats i, per tant, es potencia el treball
en equip a partir de tècniques d’aprenentatge cooperatiu, i també l’estudi i el treball individual,
amb el suport de la tecnologia de la informació i el coneixement.
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3.5.2. Creativitat i actitud emprenedora.
Dels ateliers al projecte EMPRÈN Joviat
Un dels pilars pedagògics de l’Escola i motor necessari per desenvolupar qualsevol
projecte vital i professional és la creativitat i el foment d’una actitud emprenedora. Tenir
una idea, planificar una acció amb una determinada intenció i que això pugui suposar
liderar un projecte de valor o una proposta col·lectiva és una de les funcions que
potenciem des de l’escola de manera decidida. Si tenim en compte la piràmide de la
retenció del coneixement de Cody Blair, podem veure que:








Només el que s’escolta suposa un 5% del que s’aprèn.
Si es llegeix, puja al 10%.
Si s’explica, aconseguim arribar a un 20%.
Si hi ha una demostració i s’observa, assolim un 30%.
Si es discuteix i, per tant, hi ha diàleg, arribem al 50%.
Si es practica, ja arribem al 75%.
I si es pot explicar a una altra persona i aquesta ho comprèn a través de la
comunicació, podem assolir un 90%.

Per això, proposem des de la Llar d’Infants uns espais de creació anomenats Ateliers,
inspirats en el treball de Loris Magaluzzi a Reggio Emilia, on els infants poden elaborar les
seves creacions escollint els seus propis materials, amb un fil conductor que es proposa a
través d’algun centre d’interès i amb el respecte i ambient necessari per aconseguir gaudir
del propi procés de descoberta més que del resultat final, que també és important i és
valorat pels propis alumnes i els mestres. L’àrea artística de l’escola planifica i gestiona els
espais i els temps de totes les hores en els quals es treballen les competències
expressives com són l’art, música, la psicomotricitat i el teatre.
Es comença, a 5è de Primària, a treballar amb la cultura emprenedora amb un projecte
impulsat per la Diputació de Barcelona i desenvolupat per l’Ajuntament de Manresa, on
l’alumnat de les comarques centrals s’organitzen per portar a terme la creació d’una
cooperativa. Quan s’arriba a l’ESO i a l’Ensenyament Postobligatori (Batxillerat i Cicles
Formatius), es proposen programes sobre emprenedoria, on els alumnes, sols o amb
equip, han de desenvolupar la seva pròpia idea o projecte, per elaborar un producte o un
pla d’empresa, que caldrà presentar i exposar, tant a nivell intern com extern, a concursos i
premis organitzats per institucions o organitzacions empresarials. A Batxillerat també
s’ofereix la possibilitat de fer estades en empreses dins de la franja de matèries optatives.
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3.5.3. El projecte FILOSOFIA 2/18. AURIGA
En la pràctica educativa, les ciències i les humanitats són jocs de llenguatge diferents que
necessitem estimular i potenciar. És per aquest motiu que la defensa de les humanitats en
l'educació general és també una prioritat en la nostra Escola. La necessitat que els nostres
alumnes puguin comprendre i fruir de la lectura d'un text, d'una obra d'art o d'una
composició musical, és una aposta de futur. Però el nostre repte va més enllà.
Necessitem ciutadans amb una mirada ampla i profunda perquè la profunditat i l’amplitud
de mires són els dos gran beneficis del cultiu de les humanitats. Només si existeix una
societat civil culta i crítica serà possible enfortir la democràcia, la cohesió social, potenciar
la innovació en tots els camps i defensar-se de les potències de destrucció que actuen en
les societats obertes.
És per tot això que la filosofia, com a disciplina humanista més adequada, formarà part del
nostre Projecte Pedagògic com un dels eixos més importants de formació de persones.
El projecte FILOSOFIA 2/18, creat i desenvolupat per Matthew Lipman, és el punt de
referència per desenvolupar el nostre projecte que hem anomenat AURIGA. És un
currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament
dels nostres alumnes. Consisteix en un conjunt de programes que, aplicats des dels 2 als
18 anys, enforteix la capacitat reflexiva. Es concreta en el desig general d'ensenyar a
pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants tot ajudant-los a
comprendre les matèries d'estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge
intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món
democràtic.
Té com a objectiu reforçar les habilitats de pensament a través del diàleg filosòfic
mitjançant les comunitats de recerca. El mestre guia els alumnes a través de preguntes i
reflexions,
amb l’ajuda de materials de suport (obres d’art, contes, jocs...) que els duran a estar atents
al discurs, a raonar entre ells, a poder debatre i a explorar diferents alternatives dels seus
punts de vista. Per si mateix i en comunitat, l’alumne aprèn a través de l’observació,
l’experimentació i enraonant, a pensar per si mateix des d’una perspectiva democràtica i
oberta, sense judicis ni prejudicis, amb un pensament crític, creatiu i afectiu. Aquí es
nodreix i cultiva la gran varietat de pensaments dels nostres alumnes, incloent tots els
punts de vista d’una aula, tot i ser minoritaris, a través del consens, sobretot quan es
tracten postures tan dispars de qüestions socials com les polítiques o de creences
religioses, per exemple.
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Per què Auriga?
“...per molts motius, un d’ells perquè
aquesta

escultura

enllaça

amb

l’origen de la filosofia, sent un dels
pocs originals grecs de bronze que
es

troben,

és

a

dir,

encarna

l’autenticitat. Auriga també denota
una evolució artística i mostra un
jove esportista, amb una actitud
natural, segur de si mateix i molt
arrelat a la terra, amb una expressió
greu i serena que anticipa l’harmonia
idealitzada de la bellesa grega,
també amb un gran equilibri. La
figura d’Auriga és l’heroi de l’estadi;
ha vençut, però també s’ha vençut a
si mateix. Diuen els psicòlegs que el
més gran enemic està dins de
nosaltres. Aquest atleta de Delfos,
vencedor en els JOCS PÍTICS, pot
representar

el

jove

que

no

té

l’enemic dins seu, sinó que com a
ésser humà individual ha superat
el repte esportiu i
també el repte vital. En resum,
l’hem fet nom propi del projecte a
l’Escola pels valors que encarna.”
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4. El projecte lingüístic
4.1. Una mirada holística a les llengües
4.1.1. Normativa
La primera referència normativa al Projecte Lingüístic de Centre (a partir d’ara PLC) data de
juny de 1993, en la resolució que donava instruccions d’organització i funcionament dels
centres docents públics i privats, on es deia que “el projecte lingüístic serà l’element del
projecte educatiu que recollirà els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües
en el centre”.
De fet, es tractava de la confluència de dos processos. Un que es basava en l’autonomia
dels centres (que provenia de la Llei Orgànica del Dret a l'Educació –LODE. Llei 8/1985– i
de la Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu –LOGSE. Llei 1/1990) i un
altre que provenia del desenvolupament de la normativa lingüística a Catalunya, tant la
general (Llei 7/1983, de normalització lingüística i la posterior Llei 1/1998, de política
lingüística) com la pròpia del sistema educatiu (Decret 362/1983, sobre l’aplicació de la Llei
7/1982 a l’àmbit de l’ensenyament no universitari; així com tots els decrets d’ordenació
curricular que es van fer als diversos nivells educatius a la dècada dels 90).

4.1.2. Definició
El PLC el podríem definir com l'instrument que possibilita que els centres educatius
organitzin i gestionin, d'acord amb la normativa vigent, però de manera autònoma,
determinats aspectes en referència a l’estat i a l’ús de les llengües al centre i al tractament
curricular de les diferents llengües que hi són presents.

4.1.3. El nostre PLC
La Visió de l’Escola diu: «Una escola de vida per a un món sostenible». Sentim l’escola des
d’una perspectiva sistèmica i humanista que ens dóna l’oportunitat de compartir
aprenentatges significatius pel nostre desenvolupament personal i professional, recuperant
el contacte amb la terra, cooperant, intercanviant i descobrint.
Seguint, doncs, la nostra visió, redactem el nostre PLC fent una mirada holística a totes les
llengües que conviuen a l’escola. Una mirada global a un món plural, el món de l’Escola.
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4.2. Context Sociolingüístic de Joviat
L’Escola Joviat està situada entre el barri de Valldaura (carrer Folch i Torres, 5) i el Barri
Antic (Muralla St. Francesc), de la ciutat de Manresa (Bages). Ens trobem en el centre
geogràfic de Catalunya, fet que fa que la llengua predominant de la ciutat sigui el català.
Manresa té 76.347 habitants, en l’estadística de gener de 2018.
La comunitat originària del Marroc continua sent el primer col·lectiu immigrant resident a la
ciutat (5.857 persones), seguit de Romania (1.265), Xina (587), Senegal (528), Ucraïna (268),
Hondures(247), Colòmbia (241), Equador (234), Bolívia (228) i Polònia (190).
Com a escola inclusiva el centre reconeix i valora totes les llengües d’origen. Aquest fet ens
omple d’una gran riquesa cultural, que utilitzem també com a font de nous coneixements i
eines per crear diferents activitats relatives a la pertinença de cada nen i nena en el seu
sistema familiar, per reforçar i reconèixer les seves arrels i vincles.
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4.3. Mapa visual
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4.4. La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge
La llengua base de l’aprenentatge a tots els ensenyaments és el català, en totes les àrees
exceptuant les de castellà i llengües estrangeres, sent també la llengua principal de
comunicació, de convivència i d’organització, documentació i publicació.
L’escola, en la seva planificació, potencia el català amb diferents activitats que tenen com a
objectiu millorar-ne el seu ús. Entre d’altres, les activitats que s’organitzen són: Jocs Florals a
Primària, Dia de les Lletres a Secundària, representacions teatrals a tots els nivells,
participació en premis i concursos literaris com el Sambori d’Òmnium Cultural, el Baldiri
Reixac, el concurs de Lectura en Veu Alta, tallers de llengua, jornades d’animació a la lectura,
xerrades, conferències, visita d’escriptors i assistència a espectacles teatrals.
El departament de llengües consensua els criteris per a la tria dels diferents materials
didàctics: quaderns, llibres de text, llibres de lectura, etc. L’escola també disposa d’un servei
de fons de llibres, en sistema de préstec, perquè la totalitat de l’alumnat se’n pugui beneficiar.
Una de les línies estratègiques de l’escola parla de la comunicació externa. Aquesta línia ens
dona la possibilitat de fer servir també el castellà i l’anglès en moltes publicacions. Una clara
declaració d’intencions per obrir-nos al món, la podem veure, per exemple, en el llibre de
‘Joviat, 50 anys fent Escola’, amb les traduccions corresponents.

4.4.1. Aprenentatge de la llengua catalana per a l’alumnat nouvingut
Quan arriba un alumne/a a l’Escola, de mica en mica, s’incorpora l’alternança amb la llengua
catalana. Un cop l’alumne/a té la comprensió necessària, li comencem a demanar que
incorpori en les seves converses vocabulari de la llengua catalana. Per a tot l’alumnat
nouvingut, el centre disposa d’un pla d’acollida 2 on es contempla la necessitat d’alumnes que
desconeixen la nostra llengua vehicular. L’alumnat nouvingut aprèn i utilitza el vocabulari
progressivament en el seu dia a dia, en relació amb els seus companys i amb l’equip de
mestres que l’acompanyen.
Des d’aquest curs 2019/2020, l’escola disposa d’una aula d’acollida, amb l’objectiu de ser un
punt de referència i un marc de treball obert amb una constant interacció amb la dinàmica del
centre, que permet una atenció emocional i curricular personalitzada, i un aprenentatge inicial i
intensiu de la llengua catalana. El nombre d’alumnes que se’n beneficien actualment
-novembre de 2019- és de 40 alumnes, de 3r de primària a 4t d’ESO.

2

L’objecte del Pla d’acollida és Integrar els nous alumnes, les seves famílies i els nous treballadors, en la vida diària de
l’escola, creant un sentit de pertinença, fent-los sentir part del centre. Fixar una mirada amorosa per crear una base de
respecte mutu i de confiança, com a motor de treball, sobre el qual construir l’aprenentatge dels nostres alumnes. Potenciar
l’intercanvi i relació entre tots els membres del centre, com a font d’enriquiment mutu, dins el marc d’una escola inclusiva.
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4.4.2. Trets característics i dinàmiques pedagògiques destacades per
ensenyament

A Infantil:
En el dia a dia, les converses, les imitacions, els rituals, el joc i les cançons fan que l’infant
es relacioni amb la llengua i tingui un primer contacte bàsic per poder començar a
interrelacionar-se i començar a utilitzar les primeres comunicacions per poder adaptar-se
al grup i a la llengua.
La funció de l’equip docent de parvulari és, en aquests moments, acompanyar sempre
l’infant. El professorat utilitzarà les diferents formes del llenguatge comunicatiu i diversos
materials (expressiu, no verbal amb gestos i el llenguatge corporal) per poder establir el
vincle afectiu que l’infant necessita per a les seves primeres relacions.
Quan fem conversa, en el joc del pati, l’equip docent té cura de corregir la llengua oral dels
infants.
Cada dia, al matí, després de l’activitat del Bon Dia, els nens i nenes de parvulari fan
l’estona del conte. És una activitat de 15 minuts, els objectius de la qual són: crear un
hàbit lector, saber escoltar i gaudir de les lectures en veu alta i agafar gust per la lectura.
L’expressió oral es treballa amb el treball d’onomatopeies i les pràxies, exercicis de 5’
diaris, per prevenir i reeducar la mala pronúncia i les diferents posicions de la llengua en
l’expressió de llengua catalana.
Amb això pretenem aprendre a estructurar el pensament i a comunicar-nos, ser conscients
de l’existència de diferents formes de comunicació a partir dels diferents registres, per
incentivar la curiositat, l’atenció i l’interès (conferència, assemblees, llenguatge teatral,
corporal...), tenir iniciativa, millorar la convivència, adquirir autonomia personal, fomentar el
plurilingüisme i estimular la interculturalitat valorant les llengües com un gran tresor,
conèixer els companys de classe a partir de la seva llengua d’origen o materna, i implicar
les famílies per tal de potenciar el contacte en totes les llengües i que les famílies entrin a
l’aula.
Cada dia practiquen diferents tipus de lectura: compartida, en parelles i global. S’inicien
també en el procés d’escriptura en llengua catalana.
La metodologia emprada en l’aprenentatge de llegir i escriure és el sistema combinat,
analític i global.
Per poder treballar i atendre la diversitat dels infants tenim a cada grup-classe els
desdoblaments que en funció del tipus d’activitat hi ha dues mestres a l’aula , o bé, dividim
el grup-classe en dos grups.
Els llibres que s’utilitzen per al procés lector són col·leccions de contes amb les dues
tipologies de lletres (Pal i Manuscrita); també s’utilitzen cançons, poesies, còmics, logotips
en llengua catalana... Tenim una metodologia del procés d’aprenentatge de lectura i
escriptura en llengua catalana.
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Els infants d’EI5 a partir del mes de gener comencen la lectura en família. S’emporten un
conte a casa i el llegeixen cada dia una estona amb la família. Quan l’acaben el tornen a
l’escola i se n’emporten un altre.
L’Escola disposa d’una biblioteca infantil.

A Primària:
Lectura del dia (EP1-EP6): Quatre dies a la setmana, el tutor assigna dins de l’horari dels
alumnes 15 minuts de lectura silenciosa del llibre que ells hagin triat per llegir a l’hora de
Biblioteca. Es pretén potenciar el gust per la lectura.
Activitats al llarg del curs de lectura en veu alta (EP3-EP6). Els passos que seguim són:
1.Llegir en silenci; 2. Paraules que no entenc; 3. De què va el text?; 4. Puntuació: . … : ? ! / ,; 5. Vocalització; 6. Llegir en Veu Alta (cos i veu); 7. Paraules difícils; 8. Practicar.
Es posa especial atenció en la disposició i atenció, la veu i respiració, la posició del cos
(zona pectoral, base del coll i cames relaxades), preparació de la boca, projecció de la veu
fent referència a llançar o dirigir la veu cap endavant, vocalització, puntuació, entonació i
interpretació.
Aprofitant aquest treball, els alumnes seleccionats de 4t i 6è, es presenten al concurs de
lectura en veu alta.
Biblioteca a l’aula: A cicle inicial, es disposa d’un racó de biblioteca on els nens poden
llegir contes i llibres.
A EP5 els alumnes disposen d’una hora de biblioteca destinada a llegir diferents llibres. Es
combinen diferents tècniques de lectura: silenciosa i en veu alta.
Projecte Binding a EP1:
Amb l'entrenament Binding pretenem reforçar i estimular els infants, per tal que millorin
significativament la seva competència lectora i això repercuteixi en un millor rendiment
acadèmic.
Amics lectors
Un espai de trobada on la millora de la lectura i la companyonia van de la mà, involucrant
l’alumnat de cicle superior i de cicle inicial en la responsabilitat i el compromís. Gaudeixen
plegats del plaer de compartir lectures i moments de complicitat.
Eficàcia lectora (EP1-EP6): Pretenem que els nostres alumnes tinguin un bon nivell de
velocitat i comprensió lectora. Al llarg del curs es realitzen diverses activitats per reforçar i
millorar aquesta capacitat.
Comprensió lectora (EP1-EP6): Periòdicament es realitza una activitat de comprensió
lectora i s’avalua.
Taller oral (EP1-EP6): A cada unitat didàctica, es fa l’audició de diferents tipus de textos i,
a partir d’aquests, es realitzen exercicis de comprensió oral.
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Expressió oral (EP3-EP6): Un cop per trimestre, els alumnes preparen una exposició oral
d’un tema, majoritàriament relacionat amb l’àrea de coneixement del medi, utilitzant suports
audiovisuals i/o informàtics per complementar les seves exposicions. En finalitzar, es fa
una coavaluació i els alumnes en fan una reflexió i autoavaluació per tal de millorar la seva
competència oral.
Agrupament dels alumnes: D’EP1 a EP4, dins l’àrea de català, hi ha 1 hora de
desdoblament setmanal. També es fan algunes sessions de suport a la llengua catalana a
tots els cursos.
Certamen Nacional infantil i juvenil de Lectura en veu Alta, a 4t i 6è
Per fomentar la lectura de la llengua catalana en veu alta i treballar l'entonació, el ritme i
l'expressió, afavorint-ne la comprensió.
Jocs Florals
Cloenda del treball fet a les aules del text poètic, com a vehicle de comunicació i expressió
de vivències.

A Secundària i ESPO:
S’insisteix de forma habitual en la correcta expressió, a partir de la participació activa a
l’aula. Es fomenta la comprensió i participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals.
De les competències bàsiques, es treballa especialment la competència de comunicació.
El desenvolupament d'aquesta competència comporta el domini de la llengua, tant oralment
com per escrit, en múltiples suports i amb el complement dels llenguatges audiovisuals.
També es fomenta el desenvolupament de la competència estètica i literària, ja que la
literatura és la màxima expressió de les possibilitats d'una llengua i una eina immillorable
per a l'anàlisi, el coneixement i la reflexió sobre l'experiència humana. Així mateix, avala les
possibilitats expressives i creatives de les llengües i afavoreix el desenvolupament de la
pròpia competència comunicativa.
La llengua catalana participa també en el foment, d’una banda, de la competència
plurilingüe i intercultural, en el sentit que es planteja l’estudi de la diversitat lingüística i la
variació lingüística com a eix per a desenvolupar el pensament propi i la pròpia identitat. De
l’altra, es treballa la competència en la recerca i el tractament de la informació que se
centra en la recerca i la reflexió sobre l'entitat de la llengua i els llenguatges, i els múltiples
aspectes de la reflexió literària.
En els Ensenyaments Secundaris Postobligatoris es dediquen dues hores setmanals a la
matèria comuna de Llengua catalana i Llengua castellana. La resta de matèries del
currículum s’imparteixen majoritàriament en català i els materials s’elaboren en aquesta
mateixa llengua, a excepció, és clar, de la matèria de Llengua estrangera. A més a més, els
alumnes de 2n de Batxillerat (humanístic, econòmic i social) poden triar com a matèries
optatives Taller de periodisme i Ampliació de llengües. Aquestes són matèries de dues
hores en què, en el primer cas, es treballa la comprensió i expressió orals i escrites de
textos relacionats amb l’àmbit periodístic, tant en català com en castellà, i, en el segon cas,
s’aprofundeix en els continguts i competències propis de les matèries comunes de Llengua
catalana i Llengua castellana.
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4.5. Els punts transversals en l’ensenyament de totes les
llengües
Les competències emocionals es treballen a través de les activitats d’expressió. És molt
habitual que en una activitat de comprensió oral o d’expressió oral o escrita es tractin temes
relacionats amb les competències emocionals que generen debat al respecte.
Tots els alumnes que tenen dificultats idiomàtiques que no els permeten seguir les activitats
programades, disposen d’un Pla Individualitzat (PI). Donat que el coneixement de la llengua és
transversal a totes les matèries, aquests alumnes també disposen d’un PI en aquelles matèries
que així ho requereixin.
És responsabilitat del tutor l’elaboració del PI. També coordinar-se amb la mestra d’Aula
d’Acollida i la psicopedagoga per vetllar d’una banda, el seguiment i l’evolució de l’alumne i, de
l’altra, la integració progressiva dels alumnes cap a l’aula ordinària.
A més, tot el professorat està implicat en el seguiment i l’avaluació d’aquest.
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4.6. Els trets característics i les dinàmiques pedagògiques
destacades de cada llengua
4.6.1. La llengua castellana

A Infantil:
Utilitzem la llengua castellana per poder acompanyar els alumnes de nova arribada i que
utilitzen el castellà com a llengua materna.

A Primària:
A partir de cicle inicial, les activitats en llengua castellana estan pensades per treballar la
competència oral i la competència escrita, per aconseguir expressar-se oralment, amb
actitud de respecte i col·laboració, comprendre textos orals, escrits i produir textos de
diferent tipologia, relacionats amb el context social i cultural.
Utilitzar la lectura com a font de plaer, d’enriquiment personal i d’aprenentatge és un altre
dels objectius principals.
El professorat que imparteix aquesta llengua, la utilitza sempre durant les sessions amb
l’alumnat.
A EP4, durant un trimestre del curs, els alumnes realitzen un taller de còmic, cinema o
ràdio, segons les seves preferències, utilitzant el castellà com a llengua vehicular.

A ESO:
Es treballen les 12 competències bàsiques pròpies de la llengua, vinculades a l’expressió i
comprensió escrita i comprensió i expressió oral.
A ESO es promouen activitats d'incentivació. En tots els cursos s'usen recursos TIC
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació) en aquesta llengua per tal d'afavorir-ne
l'aprenentatge i l’ús.

A Batxillerat:
Es treballa igual que la Llengua Catalana.

37

PEC

Projecte Educatiu de Centre

4.6.2. Llengua anglesa

Una mica d’història...
De manera experimental, el curs 97-98 vàrem començar l’aprenentatge primerenc de la
llengua anglesa a partir de parvulari 3 anys amb l'objectiu que els nostres alumnes, en
finalitzar l'etapa d'educació primària, haguessin estat exposats a l’idioma durant més hores i
amb més continuïtat.
El curs 09-10 es va iniciar l’aprenentatge de l’anglès al primer curs d’Educació Infantil (EI1).
Per a la gran majoria dels alumnes, aquest és el seu primer contacte amb la llengua
anglesa. Es treballa, de bon principi, utilitzant exclusivament la llengua anglesa, tant dins
com fora de l’aula. Els continguts que es treballen són a partir d’històries contextualitzades,
jocs i cançons. Mitjançant la percepció auditiva, l’alumnat, de mica en mica, va interioritzant
l’audició i fonètica d’aquesta llengua, que de moment no utilitzarà en el seu context
sociolingüístic. Es basa en l’ús i comunicació de la llengua presentada dins d’un context que
té en compte els interessos i la realitat del nen. En aquesta etapa es dona molta importància
a la participació dels nens i nenes mitjançant l’experimentació i la manipulació
d’objectes de tal manera que, en la sessió setmanal de 45 minuts d’anglès, els alumnes
puguin entendre la llengua globalment, dins de cada context. Pretenem que aquest
aprenentatge es visqui com una situació comunicativa natural. Totes les activitats que fem a
classe ens ajuden a contextualitzar el llenguatge.
La metodologia utilitzada és el mètode Clip Clap-English for kids, creat i editat per una
mestra de l’escola. Aquesta metodologia d’ensenyament-aprenentatge es basa en la idea
que la curta edat de l’alumnat no és un obstacle per introduir aquesta llengua; al contrari, es
pretén que els nens i nenes aprenguin la llengua d’una manera natural, de la mateixa
manera com ho fan amb la materna. Creiem que la millor manera de motivar-los és a través
d’històries que estan situades en contextos propers als nens. L’ús de l’anglès per part de
l’alumnat i el poder desenvolupar al màxim les seves habilitats lingüístiques a nivell oral són
els principals objectius del mètode que fem servir. Per això els donem l’oportunitat
d’experimentar, jugar i manipular amb els personatges que utilitzen; els nens entenen la
llengua globalment dins de cada context. Així, l’aprenentatge es fa d’una manera lúdica.
El material utilitzat és, a banda del propi de la metodologia Clip Clap-English for kids, alguns
materials extres d’ús habitual a les aules (globus, gomets, blocs de construcció...), vídeos
referents a conceptes treballats i material interactiu.
Des de l’àrea també involucrem l’idioma en les activitats que es fan al parvulari tals com els
treballs per projectes, el programa d’innovació SI (Salut Integral) i les festes tradicionals.
Les sessions en llengua anglesa a parvulari augmenten i són en total tres sessions de 55’ a
la setmana i una hora de sessió de Music in English.
Les mestres d’anglès utilitzen sempre la llengua anglesa amb els alumnes, tant a dins les
classes com a fora al pati, menjadors, en el passadís, en el bon dia, l’adeu-siau...
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MUSIC IN ENGLISH: El projecte Music in English a parvulari es va engegar el curs 20102011 a EI4 i EI5. Es va decidir fer aquesta innovació amb la finalitat que els alumnes
estiguessin més temps exposats a la llengua anglesa i treballant uns continguts concrets i
atraients. El fet que s’escollís la música va ser degut a que aquesta és una matèria força
vivencial i que, per tant, la mestra es podia ajudar de gestos, danses i instruments per a fer
arribar als alumnes allò que encara no tenien assolit del que els arribava en llengua anglesa.
Cada grup fa una sessió de Music in English setmanal d’una durada aproximada de 55
minuts. S’hi treballen cançons en anglès, audicions de diversos compositors, les qualitats
del so (timbre, durada, intensitat), diversos instruments… A més del que són pròpiament els
continguts musicals també s’estudia molt vocabulari d’aquesta temàtica. La part de cançons
i danses tradicionals catalanes, que fins llavors treballaven a música, les passen a treballar
en altres moments, amb la tutora o a Musi-cos. També s’aprofiten les festes com ara la
castanyada, el Nadal, o el carnestoltes o el canvi d’estacions, per anar adquirint aquesta
part de continguts de la música tradicional catalana, per tal que no els quedi cap buit i ho
puguin reprendre quan comencin EP1.
El curs 2013-2014 s’introdueix el Music in English, també, a EI3.

A Primària:
Per dotar l’alumnat d'una de les competències bàsiques imprescindibles per al segle XXI,
dediquem de 4 a 6 hores setmanals a l’adquisició de la llengua anglesa. A nivell
metodològic, d’EP4 a EP6 treballem amb agrupaments flexibles reduïts, segons els diferents
ritmes d'aprenentatge.
A banda de les hores d’aprenentatge de la llengua anglesa, dediquem de 1r a 6è a treballar
el que anomenem «Projects», «English in action» i «Physical Education» com a matèria
curricular en aquesta llengua.
Tal i com ja es ve fent des d’Educació Infantil, es treballa utilitzant exclusivament la llengua
anglesa com a llengua de comunicació entre el professorat d’anglès i els alumnes. El
professor que imparteix llengua anglesa procura no utilitzar el català davant dels alumnes. A
partir de cicle mitjà i fins a quart d’ESO, en els nivells més bàsics dels agrupaments
flexibles, s’utilitza el català sempre que és necessari.
Pel que fa a materials didàctics l’alumnat d’EP1-EP2 i EP3 s’utilitza el mateix mètode que a
Educació Infantil, el mètode Clip Clap-English for kids. En aquestes edats, l’ús de l’anglès
per part de l’alumnat i el poder desenvolupar al màxim les seves habilitats lingüístiques a
nivell oral són els nostres principals objectius.
A partir d’EP4 s’introdueixen els llibres de text, llibres de lectura, diccionari i quaderns de
treball.
A primària es fa una hora setmanal de PROJECT on es treballen, en anglès, continguts de
diferents àrees, tals com: música, art i ciències des d’EP1 a EP6. En finalitzar cada un
d’aquests projectes, els alumnes fan una petita exposició oral sobre el tema. D’aquesta
manera es vol aconseguir que l’alumnat tingui una bona competència oral quan exposa cada
un dels seus projectes.
Com a projecte significatiu, a EP5 fem un Intercanvi cultural amb una escola de Lituània per
conèixer i donar a conèixer la nostra Escola, la nostra ciutat i el nostre país, utilitzant l'anglès
com a llengua vehicular.
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A Secundària:
A l’ESO, l’anglès es treballa per nivells. La metodologia de la matèria és pràctica. A banda de
les explicacions necessàries de lèxic i punts gramaticals, l’objectiu és que setmanalment es
puguin treballar les 4 dimensions: expressió i comprensió escrita i comprensió i expressió oral.
En l’àmbit oral, habitualment es realitzen activitats de repetició per tal de millorar la
pronunciació dels alumnes.
En la part escrita, també és una pràctica habitual les activitats de repetició d’estructures
lingüístiques per tal de sistematitzar-les i treballar l’ortografia.
A cada classe s’intenta que els alumnes facin una producció oral adaptada al seu nivell. Sovint
els alumnes han de preparar diàlegs per reproduir-los a la classe.
Es comença a introduir la preparació d’exposicions orals de temes fàcils i coneguts pels
alumnes per tal que els expliquin a classe.
S’utilitzaran tècniques per treballar vocabulari, així com també les lectures compartides i les
tècniques del full giratori i llapis al mig per a les activitats d’escriptura més sistemàtiques.
Les activitats individuals solen ser les escrites, mentre que les grupals solen estar
relacionades amb la comunicació oral. Donat que una llengua és una eina de comunicació,
considerem molt important que des de la classe es realitzin activitats comunicatives entre els
alumnes.
S’afavoreix que l’anglès sigui la llengua de comunicació habitual a la classe. En aquest segon
any, els alumnes ja poden expressar gustos, preferències amb més facilitat, sobretot en els
nivells Advanced i Estàndard.

A Batxillerat:
A Batxillerat es fa l’anglès amb agrupaments per nivells (“Advanced”, “Upper” i “Standard”).
El nombre de grups depèn del nombre d’alumnes de Batxillerat, i els grups són, normalment,
d’entre 15 i 20 alumnes. En tots els grups, la llengua vehicular és l’anglès. Amb els continguts
propis del currículum, es treballen les quatre habilitats: listening, speaking, reading i writing.
S’utilitza el mateix llibre per a cadascun dels grups homogenis. Igualment, l'examen trimestral
és el mateix per a tots els nivells per tal de garantir els mínims establerts en el currículum de
batxillerat.
Els grups que estan per sobre del nivell estàndard gaudeixen de la següent ponderació (que
s'afegeix a la nota final de cada avaluació per tal de compensar l'exigència en aquest nivell):
+0,5 pel grup “Advanced”
+ 0.2 pel grup “Upper”
Els exàmens trimestrals consisteixen en simulacions de les proves de selectivitat. En el cas
del 1r curs, no hi ha penalització en les preguntes incorrectes; en canvi, a segon, s'aplica la
penalització corresponent que estableix el departament d'ensenyament en els criteris de
correcció de les PAU.
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Per als alumnes que tenen dificultats durant l’avaluació, es posa a la seva disposició la
possibilitat d’assistir a reforços de la llengua estrangera una hora a la setmana. Aquest reforç
és impartit per un dels professors del nivell. L’assistència no és obligatòria, però és altament
recomanada als alumnes que no assoleixen els mínims. Aquests reforços també estan oberts
a qualsevol altre alumne que ho desitgi.

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals
La llengua vehicular a classe és l'anglès, tant per part del professor com dels alumnes.
En cadascuna de les unitats didàctiques, es presenten situacions de debat o “role play” on els
alumnes han de poder donar la seva opinió amb la fluïdesa corresponent al nivell que els
pertoca.

Comprensió de discursos orals, escrits i audiovisuals
Es treballa la comprensió bàsica de la funció i la intenció discursiva principal de diferents
documents orals i escrits.
Els alumnes han de poder distingir les idees principals d'un text o audició sobre situacions de
la vida quotidiana.
A primer de batxillerat es proposen 2 lectures graduades, i a segon curs solament 1, pel fet
que el curs acaba bastant abans. Aquestes lectures es treballen mitjançant "treball cooperatiu"
amb grups de 3 o 4 alumnes respectivament. Es temporitza en 4 sessions, 3 corresponen a les
tres parts del llibre, i l'última és un examen individual. Igualment se'ls demana una avaluació de
tots els membres del grup, igual que una nota d'autoavaluació.
La comprensió auditiva també es treballa a partir de cançons i vídeos de continguts
interessants.
Igualment, un cop l’any, els alumnes assisteixen a una representació teatral, sobre diferents
temes dels països de parla anglesa.

Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals
Periòdicament es demana als alumnes que facin una presentació oral amb suport informàtic
sobre els temes proposats en el llibre de text o relacionats. Aquestes presentacions solen ferse per grups per fomentar la idea del treball en equip.
En aquestes presentacions s’avalua tant el contingut, la creativitat i la presentació com la
fluïdesa verbal i el vocabulari emprat.
A partir de les activitats de comunicació es treballen les normes gramaticals bàsiques.
És aquí, en la producció de discursos orals i escrits, on es treballen més els aspectes
emocionals en l’aprenentatge de la llengua estrangera, desenvolupant estratègies per ajudar a
superar la inseguretat del parlant.
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DIMENSIÓ DE RECERCA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
Aquesta dimensió comprèn l’ús del diccionari, gramàtiques i recursos TIC/TAC per tal de
trobar informació o consolidar aspectes gramaticals tractats prèviament. El professor posa
a l’abast dels alumnes una sèrie de recursos per facilitar-los l’accés.

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL
S’intenta fomentar el respecte per la interculturalitat mitjançant vídeos, articles o vivències
d’altres alumnes per tal de fer-los conscients de la importància d’una bona convivència
amb altres cultures d’arreu del món.
Es parla de valors culturals imprescindibles per progressar en el nostre món.
Els jocs de rol ens ajuden a que els alumnes es puguin posar en el lloc d’una altra persona
i poder valorar així les coses des d’un altre punt de vista.
S’ajuda els alumnes a prendre consciència de la importància d’aprendre una llengua
estrangera per al seu futur acadèmic i professional.

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA
En aquesta dimensió volem fomentar la reacció personal davant una obra de valor estètic,
ja sigui d’una obra literària o d’una pel·lícula de valor cultural.
Es projecten algunes pel·lícules amb la finalitat de poder participar en debats al respecte,
practicar la comprensió auditiva mitjançant l’aprenentatge significatiu.
Es valora altament la participació dels alumnes en aquests debats i/o diàlegs, tant en grup
com per parelles.
En els 2 cursos es realitzen lectures que es treballen mitjançant el mètode de treball
cooperatiu. Els alumnes s’organitzen en grups i durant diverses sessions, realitzen
diferents tasques de comprensió i redacció sobre el llibre de lectura.
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A Cicles Formatius:
A Cicles Formatius es fa anglès tècnic si el currículum específic del cicle el té.
També s’introdueix l’anglès en algunes unitats formatives a través de CLIL (Content and
Language Integrated Learning), tant a Cicles de Grau Mitjà com a Cicles de Grau Superior.
Això es fa a través d’activitats a classe en anglès, o de recursos o documentació en anglès
que han de consultar i/o utilitzar de manera obligatòria per superar el mòdul.
En el CFGM de Cuina i Gastronomia, a part de dos anys d'anglès amb desdoblament per
nivell a l’aula, tenen classes d'idioma dins la cuina o la sala.
Al final de cada avaluació, els alumnes elaboren un projecte per consolidar els continguts
apresos. Aquests projectes es realitzen en parelles per tal de fomentar el treball cooperatiu.
Consisteixen en un treball escrit i una presentació oral.
Pel que fa al crèdit de síntesi dels CFGM fan una fase del treball en anglès.
En el Projecte de CFGS també hi ha una part del projecte on se’ls demana que la facin en
anglès.
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4.6.3. Llengua francesa

ESO:
A partir de primer d'ESO tots els alumnes que trien com a optativa fer una segona llengua
estrangera cursen dues hores setmanals de francès. S'afavoreix que el francès sigui la
llengua de comunicació habitual a la classe i es fa especial incidència en l'adquisició de la
fonètica i la fonologia del francès.
L'objectiu és adquirir coneixements bàsics de la llengua francesa i posar-los en pràctica per
tal que els alumnes puguin mantenir converses bàsiques en francès, com també llegir i
comprendre textos bàsics.
L'aprenentatge del francès també contribueix a desenvolupar la competència cultural i
artística, ja que els alumnes no només estudien la llengua sinó que s'apropen a les
manifestacions culturals i artístiques d'autors francòfons.
Es treballen les 4 dimensions bàsiques pròpies de la llengua: la comunicació oral, la
comprensió lectora i la comprensió i l'expressió escrita.

Cicles Formatius:
Al cicle formatiu de grau mig de Cuina i Serveis es fa francès com a segona llengua
estrangera.
En aquest curs es fa francès a l'aula, a la cuina i a la sala.
Els objectius són els d'adquirir coneixements i informacions propis del sector hoteler i
conèixer els elements bàsics del llenguatge específic professional.
Per tal d'assolir aquests objectius es treballa el lèxic específic del sector hoteler,
concretament de cuina i de serveis: estris, materials, serveis, plats, begudes i elaboracions
de plats, les expressions idiomàtiques específiques del sector i/o normes de protocol, els
diferents registres (formal i informal), les expressions pròpies de l'àmbit professional i d'ús
més freqüent, i les fórmules bàsiques d'interacció socioprofessional com són els
comportaments propis del país en situacions de la vida quotidiana (horaris, hàbits, etc.).
Es potencia el respecte i la tolerància per les idees i les normes d'altres països, la
confiança en si mateix per superar les limitacions pròpies i optimitzar els recursos
lingüístics, i la seguretat per a progressar i adaptar-se a les situacions comunicatives.
Es pretén fomentar la curiositat i la valoració de l'enriquiment personal que aporten les
relacions professionals amb altres països.
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ERASMUS+: Aquest programa de la Unió Europea potencia la dimensió internacional, és
a dir la col·laboració amb els països associats, amb la finalitat d’establir xarxes d’intercanvi
de bones practiques orientades a promoure les competències lingüístiques, la mobilitat
dels alumnes, així com d’enfortir la col·laboració en el món de l’educació, entre d’altres.
Es va decidir iniciar aquest projecte amb le Lycée d’hoteleria Jeanne Delanou amb
l’objectiu de fomentar l’aprenentatge de la llengua francesa, intercanviar experiències a
escala europea així com ampliar i descobrir diferents maneres de fer en el món de la
restauració i de la gastronomia.
El projecte Erasmus+ es va engegar el curs 2016-2017 a 3r d’hoteleria (MSER2). En un
inici es va fer un primer any d’intercanvi amb le Lycée Jeanne Delanoue; seguidament, es
va realitzar el projecte «Europchef» durant dos anys; i, actualment, s’ha iniciat el projecte
«Una cuina local és una cuina
sostenible», que tindrà una durada de dos cursos
escolars per així perpetuar la col·laboració entre els dos establiments al voltant de dues
noves problemàtiques comuns: «Com sensibilitzar la generació dels joves a una
restauració respectuosa i conscient dels problemes mediambientals» i «Com cuinar a un
cost mínim amb productes locals i/o de temporada».

45

PEC

Projecte Educatiu de Centre

4.7. De les llengües al món
L’escola, des dels seus inicis, ha tingut present que els idiomes són una competència bàsica i
imprescindible per als nostres alumnes.
Tenint en compte la importància que donem a les llengües estrangeres, també organitzem
projectes d'estada, d'acollida o d'intercanvi amb altres països. Els projectes van canviant i
evolucionant de curs en curs, però en general van des de 3r d'ESO fins a postobligatòria.
Històricament tenim un ventall de col·laboracions amb escoles estrangeres de Suècia,
Alemanya, Anglaterra, Irlanda i Estats Units que avalen el nostre compromís amb el món.
És a partir del curs 2014-2015 que comença a funcionar Okschool, School of languages,
una acadèmia d’idiomes dins del mateix centre.
És un fet real que coneixem el nivell de llengua anglesa dels nostres alumnes. Els tenim a
l’aula i sabem de primera mà quines són les seves necessitats i la seva demanda. Tant per
fiançar les seves capacitats i competències lingüístiques amb una nova llengua, com per
cobrir les seves mancances, el nostre objectiu és poder-los oferir un aprenentatge òptim de
l’anglès. L’avantatge de tenir l’Acadèmia dins la mateixa escola ens facilita la problemàtica
dels desplaçaments un cop acabades les classes, el fet de conèixer els espais i el professorat,
l’ús del material del centre -tant digital, com tecnològic com d’arxiu-, l’ús de la plataforma
Moodle com a vehicle de comunicació permanent amb la família, que en tot moment està
informada de les tasques i pràctiques dels seus fills/es, i una fluida informació de les quatre
avaluacions per curs acadèmic.
L’escola emet quatre informes personalitzats i específics de l’evolució de l’alumnat en les cinc
competències que hi ha en els exàmens de Cambridge; Speaking, Writing, Listening, Reading
i Use of English.
La filosofia i el tarannà de l’escola és mantenir sempre una atenció individualitzada i personal,
seguint amb deteniment l’evolució acadèmica de l’alumnat, fet que es tradueix amb uns
resultats positius dels exàmens en els darrers anys. L’experiència ens avala amb uns bons
resultats i amb una creixent motivació dels alumnes cap a la parla anglesa.
D’altra banda, és important tenir en compte que vetllem perquè les aules tinguin entre 8 i 11
alumnes com a màxim, fet que ens facilita el seu seguiment i atenció constant.
Per als més petits, els ‘Young Learners’, es fan dues hores setmanals i per a la preparació
dels exàmens del KET, PET i FIRTST hi ha tres hores a la setmana en horari de tarda. Els
grups de primària tenen les franges horàries de migdia per tal que tinguin la tarda lliure per
dedicar-se a altres extraescolars, deures o a l’esport.
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5. Annex 1
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5.1. Projectes Educatius i d’Innovació de l’Escola
5.1.1 JOVIAT 2
5.1.1.1. EDUCACIÓ INFANTIL

LLAR D'INFANTS
Entrades i sortides relaxades
Pretenem que l’arribada de l’infant a l’escola sigui tranquil·la, ordenada i relaxada. És per això que
podeu deixar el vostre fill/a a la mestra i recollir-lo en tranquil·litat i confiança cada dia.

Bon dia Escola!
Hi som tots? Cada matí ens diem “bon dia”, mirem si som tots a la classe i cantem cançonetes.

Orientació a les famílies
Entrevistes amb les famílies, per fer el seguiment del procés d’aprenentatge dels infants i de la seva
evolució.
Al llarg del curs hi ha dues trobades amb les famílies, la de benvinguda al setembre i la pedagògica
al mes de gener.

Anglès
English
CLIP-CLAP English for kids: amb la Mia, la nostra amiga de parla anglesa, comencem l’aprenentatge
significatiu de l’anglès d’una manera natural.

Expressió
Atelier: art i creativitat
Experimentem, creem, inventem i ens expressem. Estris, recursos i materials ens enriqueixen
les nostres possibilitats creatives. Ens ho passem molt bé descobrint noves sensacions.

El nostre festivalet
Mostra de treball multidisciplinari de música, teatre, dansa i Atelier.

L’estona del conte
Diàriament la nostra mestra ens explica
un conte que ens estimula el llenguatge,
la fantasia i la imaginació, i ens ajuda a adquirir l’hàbit d’escoltar.
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Projectes
Toca-toca (0 anys)
Conjunt d’activitats de descoberta adreçades als nens i nenes de la classe dels lactants, pensades
per donar-los l’oportunitat de manipular i explorar diferents materials de l’àmbit quotidià als quals
normalment no hi tenen accés.

La panera dels tresors (0 anys)
La panera dels tresors és un cistell on hi ha una sèrie d’objectes del món quotidià escollits amb molta
cura de manera que els més menuts n’exploren les seves qualitats a través dels sentits. Dins la
panera hi trobem materials de fusta, metàl·lics, de la natura, de plàstic, de roba..., materials que
anem renovant per mantenir l’interès dels infants en la pròpia activitat.

Joc heurístic (1 any)
Conjunt d’objectes de diferents textures, mides, colors i formes pensades per poder manipular i
explorar. I amb aquests materials poder fer les seves primeres classificacions i relacions
matemàtiques.

Safates d’experimentació (2 anys)
Safates plenes de material continu (arròs, sal, pedretes, sorra...) per poder manipular, traspassar,
omplir i buidar, utilitzant diferents estris i, d’una manera lúdica, treballar les primeres nocions
matemàtiques.

El nostre pati
El joc infantil és la millor mostra de l’existència de l’aprenentatge espontani. Sempre que les
condicions meteorològiques ens ho permeten sortim al pati una estoneta.

El pas del temps
Celebració de festes tradicionals i locals, Castanyada, cagada del Tió amb les famílies, Nadal, Dijous
Gras, Carnestoltes, elaboració de la Mona de Pasqua i Sant Jordi.

Psicomotricitat
És un projecte d’intervenció psicomotriu
des de la mirada sistèmica. La psicomotricitat convida els nens i nenes a moure’s, sentir, expressarse i compartir.
Les sessions tenen cinc moments, tots ells d’igual importància:
1. Ritual d’entrada
2. Espai corporal
3. Espai emocional
4. Espai creatiu
5. Ritual de sortida

Salut integral
Programa que té com a objectiu disminuir
el risc cardiovascular mitjançant l’adquisició d’hàbits saludables. Ho treballem a partir d’esmorzars
saludables cada dia al matí i berenars saludables.
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El cargol Tonet (1 any)
Es tracta d’un cargol peluix que els nens i nenes s’estimen molt. Cada cap de setmana un nen o una
nena té l’honor d’emportar-se’l
a casa per poder jugar amb ell, passejar-lo, adormir-lo i cuidar-lo. El dilluns, el cargol Tonet torna a
l’Escola, porta una fotografia i un petit comentari de l’experiència viscuda per l’infant en una cartolina,
per poder-la explicar i mostrar-la a tots els companys de l’aula.

Un dia amb família (2 anys)
Les famílies que vulguin preparen una activitat en format taller per compartir-la amb tot el grupclasse.

El llibre viatger (2 anys)
Els Patufets són els protagonistes, juntament amb els seus pares i mares, d’una activitat que dura tot
el curs i que es diu “El llibre viatger”. Cada setmana el tindrà un infant i
es tracta de, juntament amb la família, posar-hi fotos, dibuixos, sobre una història inventada on el
protagonista sigui el nen o nena.
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PARVULARI
Entrades i sortides relaxades
Pretenem que l’arribada sigui tranquil·la, ordenada, relaxada i autònoma per afavorir el seu procés de
creixement personal.

Bon dia Activa’t!
Cada dia al matí sortim al pati i realitzem 10’ d’activitat motriu; en definitiva, despertem el nostre cos
per estar a punt per a tots els aprenentatges que farem al llarg del dia.

Descoberta d’un mateix: Benestar Treballem l’educació emocional perquè els infants s’iniciïn
per entendre, expressar i gestionar les seves emocions i sentiments. El ioga i la filosofia ens ajudaran
en aquest benestar.

Cooperació multinivell
En algunes activitats com els desplaçaments per la ciutat, els tallers de festes tradicionals i tallers de
cuina, fem un treball conjunt cooperatiu dels alumnes de 5 anys amb els alumnes de Parvulari 3 i 4
anys.

Projecte Filosofia “Juguem a pensar”
El projecte filosofia té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament, partint de la filosofia com a
disciplina fonamental.

La família entra a l’escola
Escola viva amb la participació de pares, mares, avis i àvies que amb les seves aportacions
enriqueixen la vida de l’aula.

Orientació a les famílies
Entrevistes amb les famílies, amb lliurament d’informes, per fer el seguiment del procés
d’aprenentatge dels infants i de la seva evolució.
Al llarg del curs hi ha dues trobades amb les famílies, la de benvinguda al setembre i la pedagògica
al mes de gener.

Festa de pas d’Infantil a Primària:
“Un pas endavant”
Ritual de caire festiu, amb infants, mestres i famílies, per acomiadar l’etapa d’Infantil i donar la
benvinguda a la nova etapa de Primària.
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English
CLIP CLAP-English for kids: amb en Ted i la Dana, els nostres amics de parla anglesa, creem la
necessitat d’utilitzar l’anglès en cada situació i activitats que fem. (3 hores setmanals)
CLIP CLAP-English for kids: with Ted and Dana, our English speaking friends, we seek to create the
need to use English language in every situation and activities we do. (3 hours a week)

Music in English
Treballem cançons, audicions, les qualitats del so i coneixem diferents instruments en llengua
anglesa. (1 hora setmanal)
We work on songs, auditions, sound qualities and we learn about many different instruments in
English. (1 hour a week)

Expressió
Atelier: art i creativitat
Experimentem, creem, inventem i ens expressem. Mobiliari, estris i recursos enriqueixen les nostres
possibilitats creatives. Ens ho passem molt bé descobrint noves sensacions.

Musi-Cos
És un espai preparat per treballar l’expressió corporal: teatre, dansa, titelles, musicals...

El nostre festivalet
Mostra de treball multidisciplinari de música, teatre, dansa i Atelier.

Projecte “Parlem”
Ens comuniquem en català i anglès amb les nostres mestres. Fem conferències, exposicions orals al final
de cada projecte i presentem situacions comunicatives.

L’estona del conte
Diàriament la nostra mestra ens explica un conte que ens estimula el llenguatge, la fantasia i la
imaginació, i ens ajuda a adquirir l’hàbit d’escoltar.

Biblioteca Infantil
Amb la biblioteca infantil pretenem desenvolupar el gust per la lectura i crear hàbits lectors.
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projectes
Psicomotricitat relacional:
Projecte “Mou-te i sent”
El projecte “Mou-te i sent” és un projecte d’intervenció psicomotriu preventiva des d’una mirada
sistèmica. La psicomotricitat convida els nens i nenes a moure’s, sentir, expressar-se i compartir.
Les sessions tenen cinc moments, tots ells d’igual importància:
1. Ritual d’entrada
2. Espai corporal
3. Espai emocional
4. Espai creatiu
5. Ritual de sortida

Projecte de Salut Integral
Programa que té com a objectiu disminuir el risc cardiovascular mitjançant l’adquisició d’hàbits
saludables.
El Projecte incideix en quatre components bàsics interrelacionats entre si:
· Adquisició d’hàbits d’alimentació saludable
· Pràctica d’activitat física saludable
· Coneixement del funcionament del cos i del cor
· Gestió emocional i responsabilitat social
· Esmorzars saludables: el petit mos

Projecte de ciències: laboratori dels Petits Savis
És un projecte de ciències que pretén potenciar el gust per l’experimentació, realització d’hipòtesis i
manipulació de nous materials mitjançant sessions totalment vivenciades de matemàtiques, física,
química i descoberta de l’entorn.

Projectes de treball
El Treball per Projectes és una metodologia globalitzada que ens porta a reflexionar i aprofundir en
l’adquisició de nous coneixements.

El pas del temps
Celebració de festes tradicionals i locals: Castanyada, cagada del Tió amb les famílies, Nadal, la
festa de la Llum, Dijous Gras, Carnestoltes, Vella Quaresma, elaboració de la Mona de Pasqua i
Sant Jordi.

Racons
Espais preparats per poder treballar les capacitats de l’infant d’una manera autònoma i amb material
manipulable.

Espais comuns
Per desenvolupar les capacitats de l’infant, tenim diferents espais: Construccions, Tallers i fusteria,
Parlem i el Casal dels savis.

Tallers
Activitats guiades per l’adult, en un espai ambientat i interactuant amb els materials.

El nostre pati
El joc infantil és la millor mostra de l’existència de l’aprenentatge espontani amb espais oberts on
interactuen infants, mitjans i grans.
53

PEC

Projecte Educatiu de Centre

5.1.1.2. PRIMÀRIA
Aprendre a pensar: filosofia 3/18
Per enfortir les habilitats de pensament i la capacitat reflexiva; per aprendre a pensar i preparar els
infants per a la participació en una societat democràtica.

Bon dia, «Connecta’t»
Uns minuts de pràctica diària de respiració conscient, de música, petites meditacions...ens ajuden a
estar més tranquils, més atents i més disposats per a l’aprenentatge.

Tutories compartides d’educació emocional
Per aprendre a gestionar la ràbia, la tristesa, la por... Per aprendre a escoltar els altres, a millorar les
relacions socials, a expressar-nos de forma assertiva, a resoldre els conflictes i a respectar-nos. Per
aprendre a viure i conviure millor, amb l’acompanyament d’especialistes en educació emocional.

Orientació
Entrevistes amb les famílies per fer el seguiment del procés d’aprenentatge dels infants i la seva
evolució. Lliurament trimestral d’un informe escrit, detallant les competències que van assolint.

Festa de Pas de Primària a ESO:
«Ens fem grans»
Ritual de caire festiu, amb infants, mestres i famílies, per acomiadar l’etapa de primària i donar la
benvinguda a la meravellosa adolescència, una etapa plena de vida i de força.

anglès
Per dotar l’alumnat d’una de les competències bàsiques imprescindibles per al segle XXI,
dediquem de 4 a 6 hores setmanals a l’adquisició de la llengua anglesa. A nivell metodològic, de 3r a
6è treballem amb agrupaments flexibles reduïts, segons els diferents ritmes d’aprenentatge.
A banda de les hores d’aprenentatge de la llengua anglesa, dediquem de 1r a 6è, a treballar el que
anomenem «Projects», «English in action» i «Physical Education» com a matèria curricular en
aquesta llengua.

Intercanvi cultural amb una escola de Lituània, a 5è
Com a projecte significatiu, per conèixer i donar a conèixer la nostra Escola, la nostra ciutat i el nostre
país, utilitzant l’anglès com a llengua vehicular.
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expressió
Art i creativitat
Per incentivar la creativitat i aprendre diferents tècniques artístiques, relacionant-les amb els projectes que
es treballen de les diferents àrees a cada curs.

Exposicions orals en català, castellà i anglès
Per aprendre a expressar-se en públic, elaborant un guió previ, cercant informació i preparant
l’exposició amb un suport visual.

Expressió corporal, música, dansa i teatre
Musi-cos a 1r, 2n i 3r. Expressió corporal, creativitat, interpretació i dansa. Per Nadal, posada en
escena en un teatre.
El Nostre Poema de Nadal, de 4t a 6è. Projecte multidisciplinari, de teatre, música, dansa i
declamació de poemes. Un projecte propi i una vivència inoblidable!
Cantània, a 5è. Cantata organitzada per l’Auditori de Barcelona que, junt amb l’alumnat i professorat
d’altres escoles, es representa al teatre Kursaal. Una vivència musical inoblidable.
Certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta, a 4t i 6è
Per fomentar la lectura de la llengua catalana en veu alta i treballar l’entonació, el ritme i l’expressió,
afavorint-ne la comprensió.

Jocs Florals
Cloenda de treballar a les aules el text poètic, com a vehicle de comunicació i expressió de vivències.

projectes
Amics lectors
Un espai de trobada on la millora de la lectura i la companyonia van de la mà, involucrant l’alumnat de
cicle superior i de cicle inicial en la responsabilitat i el compromís. Gaudeixen plegats del plaer de
compartir lectures i moments de complicitat.

Aprendre a investigar i investigar per comprendre
Desenvolupament i aplicació del pensament científic i tècnic per interpretar la informació que es rep,
predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, en els projectes de medi, basats en
l’experimentació i el treball cooperatiu.

“Arrels i ales”
Projectes interdisciplinaris per conèixer la història de cadascú i els sistemes socials als quals
pertanyem. Es realitza un projecte a cada nivell:
1r: “La meva història”
2n: “T’estimo, escola”
3r: “Manresa, la meva ciutat”
4t: “Catalunya, el meu país”
5è: “Ens obrim al món”
6è: “L’autobiografia: arrels, somnis i ales”
55

PEC

Projecte Educatiu de Centre

Binding, a 1r
Amb l’entrenament Binding pretenem reforçar i estimular els infants, per tal de que millorin
significativament la seva competència lectora i això repercuteixi en un millor rendiment acadèmic.

Racons, a 1r, 2n i 3r
Espais preparats per poder treballar les capacitats de l’infant d’una manera autònoma i amb material
manipulable.

Escacs, a 4t
Introducció als escacs com a disciplina per potenciar els seus valors i beneficis: silenci, concentració i
presa de decisions.

Tallers «Sent x 100 Talents», a 4t
Per identificar i potenciar els seus talents i habilitats, se’ls proposen tres blocs de tallers:
«Comunica’t», «Mou-te» i «Inspira’t», i ells escullen el seu propi itinerari triant un taller trimestral de
cada bloc, d’una oferta prèvia proposada: ràdio, cinema...; teatre, jocs esportius...; cuina, experiments,
construccions...

Cultura emprenedora, a 5è
Creació d’una cooperativa: constitució, disseny de la imatge corporativa, difusió, comunicació,
sol·licitud de crèdit a una banca, producció, venda final en un mercat municipal i aportació dels
beneficis a un projecte d’interès social.

Esports
Iniciació a diferents modalitats esportives, al llarg de l’Educació Primària:
. Activitats, jocs d’iniciació esportiva i natació, a 1r i 2n
. Esports de raqueta, a 3r
. Futbol sala, a 3r
. Gimnàstica artística, a 3r i 4t
. Iniciació al beisbol, de 3r a 6è
. Minibàsquet, a 4t
. Shootball, a 4t i 5è
. Voleibol, a 4t i 6è
. Minihandbol, a 5è
. Atletisme, a 5è i 6è
. Ping-pong, a 5è i 6è
. Korfball, a 6è

Hort ecològic a l’escola a 1r, 3r i 6è
Com a eina interdisciplinària, estimulant l’experimentació i la manipulació, tot adquirint el coneixement
de les plantes, eines, calendari de sembra i recollida, i diverses tècniques necessàries.

Setmana de la Salut
Dins del projecte de Salut Integral “SI!”, que té com a objectiu disminuir el risc cardiovascular
mitjançant l’adquisició d’hàbits saludables, celebrem la Setmana de la Salut incidint en els quatre
àmbits del projecte:
· Coneixement del cos i del cor
· Adquisició d’hàbits d’alimentació saludable
· Gestió emocional com a prevenció de les addiccions
· Pràctica d’activitats físiques saludables
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5.1.1.3. Projectes ESO
Grups classe reduïts
Amb l’objectiu de millorar els aprenentatges, l’atenció a la diversitat i acompanyar els alumnes i
famílies de manera més individualitzada, de les 3 línies oficials, en fem 4 grups heterogenis, reduint
el nombre d’alumnes per aula.

Bon dia Joviat
Per cohesionar i establir relacions que sumin entre els nois del grup, compartint diferents formes
d’expressió d’allò que uneix el grup.

Acompanyament acadèmic i personal
El tutor/a destina una hora setmanal a acompanyar els joves en la planificació, tècniques d’estudi i
gestió emocional pròpia de l’etapa.
Comunicació de l’acompanyament personal i acadèmic a meitat de trimestre a les famílies.
Entrevistes trimestrals amb les famílies, amb lliurament d’informe escrit, per fer el seguiment del
procés d’aprenentatge dels adolescents i la seva evolució.

Orientació per fer del talent una professió. Reconeixement de les aptituds i habilitats per
acompanyar i assessorar en l’obertura a un futur professional que s’inicia a 3r i culmina a 4t.

Tallers de consciència
Per aprendre a gestionar la ràbia, la tristesa, la por... Per aprendre a escoltar els altres, a millorar les
relacions socials, a expressar-nos de forma assertiva, a resoldre els conflictes i a respectar-nos. Per
aprendre a viure i conviure millor, amb l’acompanyament d’especialistes en educació emocional.

Aprendre a pensar: filosofia 3/18
Per enfortir les habilitats de pensament i la capacitat reflexiva; per aprendre a pensar i preparar els
infants per a la participació en una societat democràtica.

Festa de Pas de Secundària a ESPO: «Un final, un inici»
Ritual de caire festiu, amb l’alumnat, el professorat i les famílies, per acomiadar l’etapa de secundària
i obrir les portes a l’inici de l’etapa preadulta amb la presa de decisions personals i acadèmiques.
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anglès i francès
English
Per dotar els alumnes de les competències bàsiques i mitjançant un aprenentatge significatiu amb
agrupaments flexibles reduïts dediquem temps lectiu, de 1r a 4t, a treballar “Projects”, segons els
diferents ritmes d’aprenentatge.
Diploma dual. 2n cicle i 1r Batxillerat
Creat i desenvolupat per l’Academica Corporation. És el programa oficial de convalidació
internacional de títols de batxillerat que permet obtenir al mateix temps l’American High School
Diploma, de forma que l’alumnat assoleix la mateixa titulació que els estudiants dels Estats Units al
finalitzar la High School (escolarització americana).

Francès
Per dotar els alumnes dels coneixements elementals d’una segona llengua estrangera.
Centre Montpellier a 3r (opcional)
Durant 5 dies, els nois/es són acollits per famílies franceses, alhora que realitzen
formació i aprenentatge significatiu.

activitats de

expressió
Lectura
Un espai de lectura lliure. Els alumnes poden triar els llibres que més els motiven en diferents llengües
i elaborar posteriorment el seu diari de lectura. A més, comparteixen les seves preferències i gustos
literaris amb els/les companys/es.

Exposicions orals en català, castellà, anglès i francès
Per aprendre a expressar-se en públic a través de tècniques de modulació i autocontrol, elaboració
d’un guió, recerca d’informació i preparació de material TAC, cada alumne/a realitza diverses
exposicions orals. Algunes es graven en vídeo i es visualitzen posteriorment per analitzar-les i
prendre consciència del que poden millorar.

Certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta, a 2n i a 4t
Per fomentar la lectura de la llengua catalana en veu alta i treballar l’entonació, el ritme, l’expressió,
afavorint–ne la comprensió lectora.

Dia de les Lletres
Eina cultural fonamental per estimular la creativitat poètica catalana i narrativa castellana, fer una
contribució valuosa a la construcció del cànon literari de la poesia i de la narrativa moderna i
contemporània.
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Expressió artística
Tallers a 2n: Còmic i Teatre. Afavoreix el desenvolupament cognitiu, la creativitat I la coordinació,
alhora que millora el desenvolupament emocional, la capacitat d’expressió, d’empatia, augmenta la
autoestima i les habilitats socials.
Educació Visual i Plàstica a 2n cicle: Pretén expressar les formes naturals i la seva estructura,
representar el paisatge urbà amb perspectiva, i fomentar les activitats per preparar els alumnes en el
camp del disseny, creant productes gràfics, tridimensionals i audiovisuals, que siguin funcionals i
estètics.

Expressió musical
Música a 1r: Cuida’t la veu i percussió corporal. La pràctica vocal permet que l’alumnat s’apropi a la
música com a objecte de coneixement i com a font de sensibilitat i plaer estètic, alhora que es
fonamenta la coordinació, la sensibilització del cos i el desenvolupament de la capacitat de
concentració.
Música a 4t. L’objectiu és poder conèixer amb més profunditat la música actual, els seus
consumidors, la seva forma i instrumentació. Fem una mirada al passat per prendre consciència de
com ha arribat a ser com és.

projectes
Projecte Esfera
Projecte de secundària basat en aprenentatges vivencials i significatius, en el qual volem que
l’alumnat sigui el centre del seu propi aprenentatge.
Potenciem l’aprenentatge competencial, el treball en equip, la comunicació, l’autonomia, la creativitat
i el pensament crític.
Les tutories individuals i l’educació emocional ens faciliten el treball d’acompanyament dels
adolescents.
Bon dia | Matèries-Àmbits | TED/Lectura
Projectes interdisciplinaris | Tallers | ABP
Oratòria | Cinefòrum (Filosofia 3-18)

Projectes interdisciplinaris
Es desenvolupen de manera transversal, amb l’ús de diferents formes d’expressió, recerca, recursos
TAC i organitzats en grups cooperatius. Aquests culminen amb una elaboració i tenen com a fil
conductor la recerca de la identitat i l’obertura a l’entorn.
· 1r “Olimpíades ESO-ONE”
· 2n “BOOST! Breaking News”
· 3r “Cases d’algú”
· 4t “Cultura emprenedora”

Àmbit cientificotecnològic
Desenvolupament i aplicació del pensament científic i tècnic per interpretar la informació que es rep,
predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, incorporant l’aprenentatge basat en problemes: robòtica, laboratori i taller.
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Hort ecològic a l’escola.
Per oferir als nostres alumnes una educació ambiental, basada en la cura, el respecte i la sostenibilitat.

Setmana de la Salut.
Té per objectiu conèixer i adquirir hàbits saludables. Setmana en què es realitzen diferents activitats
que incideixen en quatre àmbits:
> Coneixement del cos i del cor
> Adquisició d’hàbits d’alimentació saludable
> Gestió emocional com a prevenció de les addiccions
> Pràctica d’activitats físiques saludables

Àmbit educació física
Fomentar hàbits de vida saludables, efectuant múltiples disciplines esportives i incentivar la
continuïtat de la pràctica esportiva.
“Dinamitzem les convivències”. Aprenentatge entre iguals i significatiu on alumnes de Grau Superior
d’Esports elaboren i realitzen les dinàmiques de cohesió i activitats lúdiques com a monitors, amb la
supervisió del professorat.
1r cicle. Els alumnes gaudeixen d’un ampli ventall d’activitats i esports fora del centre i amb la
col·laboració d’altres entitats esportives de la ciutat amb l’objectiu d’experimentar totes les
possibilitats del seu entorn.
2n cicle. Els propis alumnes decideixen l’orientació de la seva pràctica esportiva segons la seva
iniciativa, dins d’un marc de continguts establert.

Àmbit cultura i valors
La nostra promoció a 1r.
Projecte que pretén fomentar la cohesió i la identitat del grup amb l’elaboració del nom de la
promoció. A través del treball cooperatiu.

Fem un concert a 2n.
Projecte que té com a objectiu millorar la capacitat d’expressió, d’empatia, augmentar l’autoestima i el
treball en equip.

Servei comunitari a 3r.
Projecte que pretén que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic,
aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al
servei de la comunitat.

Pensem-hi a 3r.
Projecte de coneixement i d’aprofundiment en les desigualtats socials: pobresa, educació,
discapacitat, solidaritat i conflictes.

El capità fantàstic a 4t.
Projecte de reflexió i compromís a partir de l’anàlisi cinematogràfica al voltant de temes com la mort,
l’amor, l’amistat..., amb l’ús d’eines com ara el mindfulness.

60

PEC

Projecte Educatiu de Centre

Àmbit social
Visita a les muralles medievals a 2n.
Projecte on els alumnes esdevenen guies experts per a les famílies del patrimoni medieval de la
nostra ciutat.

Debats a l’aula a 4t.
Projecte que fomenta l’opinió crítica i la participació social respecte als sistemes econòmics i les
ideologies vigents al segle XXI.

Memòria històrica a 4t.
Projecte que permet recollir l’aprenentatge significatiu de la nostra història, a través del recull de les
experiències viscudes per part dels avis dels alumnes.
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5.1.2. JOVIAT 1
5.1.2.1. Projectes Educació Post Obligatòria
Projectes d’innovació educativa
Activa’t
Pràctiques reals amb alumnes de Primària, dinamitzant amb activitats lúdico esportives l’inici de la
jornada escolar.
GS ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

CLIL
Introducció de la llengua anglesa com a llengua vehicular per a la impartició d’algunes matèries.
GM CUINA I SERVEIS I GM PASTISSERIA

DEA
Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació i
European Resusitation Council.
GM I GS DE LA FAMÍLIA DE SANITAT, GS D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Emprenedoria, projecte Emprèn Joviat
Impulsa transversalment l’emprenedoria entre els nostres alumnes.
GM I GS

Empresaula
Gestió d’una empresa simulada a través d’una plataforma online.
GM ACTIVITATS COMERCIALS, GS DIRECCIÓ DE CUINA, GS DIRECCIÓ DE SERVEIS DE
RESTAURACIÓ I GS ADMINISTRACIÓ I FINANCES, GS ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ

Entorns virtuals per a simulacions
Projecte col·laboratiu amb una empresa per desenvolupar entorns virtuals i de realitat augmentada
per a simulacions, amb tecnologies de gamificació i immersió virtual.
GS DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA, PERFIL VIDEOJOCS I OCI
DIGITAL

ESPURNA
Fomentar l’emprenedoria treballant la confiança, la cooperació, la comunicació i la creativitat.
GM I GS ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

HUBS
Reptes d’empreses per resoldre de forma innovadora fomentant la creativitat i el treball en equip.
GM I GS ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
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INCAVI, Institut Català de la Vinya i el Vi
Ampliació del currículum amb el nou mòdul professional: coneixedor del vi i el cava.
GM CUINA I SERVEIS

JOVIbike
Taller de reparació i manteniment de bicicletes obert al personal i alumnes del centre.
GM ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

JOVIdent
Simulació del funcionament d’una clínica dental amb pràctiques reals amb clients.
GS HIGIENE BUCODENTAL

JOVIdiet
Simulació de la consulta d’un dietista
amb pràctiques reals amb clients.
GS DIETÈTICA

JOVItec
Simulació d’un servei informàtic dirigit exclusivament a les famílies de l’Escola.
GM D’INFORMÀTICA, GESTIÓ ADMINISTRATIVA

I GS D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Manipulació d’aliments
Els alumnes obtenen aquesta titulació a l’acabar el cicle.
GM CUINA I SERVEIS, GM PASTISSERIA, GS DIRECCIÓ EN CUINA, GS DIRECCIÓ EN
SERVEIS I GS DIETÈTICA

Restaurant-Escola
Pràctiques amb clients reals dels aprenentatges de cuina, pastisseria, servei, vins, atenció al
públic...
- Bufet de tast
- Menú de l’Hostal
- Menú Gastronòmic
GM CUINA I SERVEIS, GM PASTISSERIA, GS DIRECCIÓ DE CUINA I GS DIRECCIÓ DE
SERVEIS DE RESTAURACIÓ

Projecte d’Emprenedoria: “Obrim el nostre restaurant”
Organització i gestió d’un restaurant real i obertura al públic i a les famílies durant dos dies.
GM CUINA I SERVEIS I GM PASTISSERIA

Projecte del vi
Fem tot el procés d’elaboració del vi: des de collir, elaborar, embotellar i comercialitzar... acabant
fent el nostre propi vi.
GM CUINA I SERVEIS
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Projecte farmàcia activa
Projecte col·laboratiu amb farmàcies de Manresa per desenvolupar campanyes de màrqueting i
aparadorisme. Simulació del funcionament d’una farmàcia amb estudi de casos comuns.
GM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Projecte pacient 360º
Sessions de simulació clínica d’assistència integral al pacient.
GM EMERGÈNCIES SANITÀRIES

Projectes ESCOLA-EMPRESA
Althaia Activa, Xarxa Assistència Universitària
Creació d’una empresa, la seva gestió i creació de nous serveis sobre aprenentatge, formació i
coneixement.
GM I GS ADMINISTRACIÓ I INFORMÀTICA

Callebaut
Fabricant de xocolates a nivell mundial, en som ambaixadors i treballem amb totes les seves
varietats de xocolates; també participem al World Chocolat Master.
GM CUINA I SERVEIS, GM PASTISSERIA, GS DIRECCIÓ DE CUINA I GS DIRECCIÓ DE
SERVEIS DE RESTAURACIÓ

Distform, Taurus i Rational
Empreses fabricants de maquinària d’hoteleria que aporten prototips de màquines i robots
de cuina d’última generació per testejar-los
i provar-los.
GM CUINA I SERVEIS, GM PASTISSERIA, GS DIRECCIÓ DE CUINA I GS DIRECCIÓ DE
SERVEIS DE RESTAURACIÓ

ICG Software
Aplicació del software de gestió: restaurant, hotels, comerç...
GM CUINA I SERVEIS

64

PEC

Projecte Educatiu de Centre

Complements educatius
Reforç fora horari: català, castellà, anglès, matemàtiques, física i química
Al servei dels alumnes que ho necessitin.
BATXILLERAT

Univers Joviat
Ofereix acompanyament i dóna suport a alumnes, famílies, docents i cuidadors per a millorar el seu
benestar emocional (servei
de teràpia no inclòs).
GM, GS I BATXILLERAT

Escola d’idiomes Okschool
És la nostra escola d’idiomes, s’imparteix anglès, francès i alemany. La composició dels grups és per
nivells i les classes són impartides per l’equip d’idiomes Joviat.
Preparació específica pels exàmens oficials de YLE, KET, PET, FCE i CAE per la Universitat de
Cambridge.
Organitza estades a l’estranger i el Summer Campschool.
GM, GS I BATXILLERAT

Erasmus+
Participació al projecte Erasmus+ per oferir pràctiques professionals a l’estranger a alumnes de cicles
formatius amb una beca de fons europea.
Els alumnes d’hoteleria participen també en l’intercanvi amb França.
GM I GS

Business English Certificate
Preparació per a l’examen de Cambridge BEC.
GS ADMINISTRACIÓ I FINANCES, 2N GS DIRECCIÓ DE CUINA I 2N GS DIRECCIÓ DE SERVEIS
RESTAURACIÓ
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6. Annex 2
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6.1. Marc Legal


La Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978, en l’apartat número 1 de l’article
27 esmenta:
1. Tothom té dret a l’educació. Es reconeix la llibertat d’ensenyament.



L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, en l’article 21 esmenta textualment:

ARTICLE 21. DRETS I DEURES EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions
d’igualtat. La Generalitat ha d’establir un model educatiu d’interès públic que garanteixi
aquests drets.
Les mares i els pares tenen garantit, d’acord amb els principis establerts per l’article 37.4,
el dret que els assisteix per tal que llurs fills i filles rebin la formació religiosa i moral que
vagi d’acord amb llurs conviccions a les escoles de titularitat pública, en les quals
l’ensenyament és laic.
Els centres docents privats poden ésser sostinguts amb fons públics d’acord amb el que
determinen les lleis, per tal de garantir els drets d’accés en condicions d’igualtat i a la
qualitat de l’ensenyament.
L’ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres nivells que
s’estableixin per llei.
Totes les persones tenen dret a la formació professional i a la formació permanent, en els
termes que estableixen les lleis.
Totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que estableixin
les lleis, d’ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i per a accedir en igualtat
de condicions als nivells educatius superiors, en funció de llurs recursos econòmics,
aptituds i preferències.
Les persones amb necessitats educatives especials tenen dret a rebre el suport necessari
que els permeti accedir al sistema educatiu, d’acord amb el que estableixen les lleis.
Els membres de la comunitat educativa tenen dret a participar en els assumptes escolars i
universitaris en els termes que estableixen les lleis.

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
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Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, Lomce.

L’article 115 del Títol IV, capítol III, en referència al caràcter propi dels centres privats,
estableix:
1. Els titulars dels centres privats tindran dret a establir el caràcter propi dels centres, en tot
cas, hauran de respectar els drets que garanteixen la Constitució i altres lleis, als
professors, pares i alumnes.
2. El caràcter propi del centre s’ha de donar a conèixer per part del titular del centre, als
diferents sectors de la comunitat educativa, així com a qualsevol persona interessada en
formar-hi part. La matriculació d’un alumne suposarà el respecte del caràcter propi del
centre, el qual haurà de respectar els drets que reconeix la Constitució i altres lleis, als
alumnes i els seus familiars.
 Decret 55/1994, de 8 de març, sobre règim d’autorització dels centres docents privats.
 Normativa de referència (Llei 12/2009 d’educació, article 91)
 Normativa de referència (Decret 102/2010, articles 4-6)
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6.2. Oferta educativa

JOVIAT 2 Muralla Sant Francesc

Nivells que s’imparteixen:
Educació Infantil: Llar d’infants, de 0 a 3 i Parvulari, de 3 a 6
Educació Primària
Educació Secundària Obligatòria

El centre disposa de:
UniversJoviat, escola de vida. És un centre de suport i acompanyament a famílies, fills i
filles i persones relacionades amb el món de l’educació, amb l’objectiu de potenciar un major
benestar emocional. https://www.joviat.com/joviat/projecte-i-serveis/universjoviat/
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JOVIAT 1 Folch i Torres
Nivells que s’imparteixen:

Curs d’accés als cicles Formatius de Grau Mitjà
Curs d’accés als cicles Formatius de Grau Superior
Batxillerat
Escola d’Hoteleria
Formació Professional Inicial (Grau Mitjà i Superior)
Ensenyaments esportius
Ensenyaments a distància
Formació Professional per a l’ocupació: Assessoria i Formació
Professional Contínua i Formació Professional Ocupacional
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COMPOSICIÓ DEL CENTRE. AUTORITZACIÓ D’OBERTURA:

Educació Infantil:
9 unitats de primer cicle amb capacitat per a 123 places escolars.
9 unitats de segon cicle amb capacitat per a 225 places escolars.

Educació Primària:
18 unitats amb capacitat per a 450 places escolars.

Educació Secundària Obligatòria:
16 unitats amb capacitat per a 480 places escolars.

Batxillerat:
2 unitats de la modalitat de Ciències i Tecnologia amb capacitat per a 140 places escolars.
2 unitats de la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials amb capacitat per a 140 places
escolars.
*

’Escola ofereix 6 hores setmanals de reforç de Física, Matemàtiques, Química, Català,
Castellà i Anglès, fora de l’horari lectiu.
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Formació Professional de Grau Mitjà:
· Família Professional d’Administració i Gestió:
Cicle formatiu de Gestió Administrativa amb 2 grups amb una capacitat per a 60 llocs
escolars.

· Família Professional de Comerç i Màrqueting:
Cicle formatiu d’Activitats Comercials. Especialització productes frescos amb 1 grup amb
una capacitat per a 30 places escolars.

· Família Professional d’Hoteleria i Turisme:
Cicle Formatiu de Cuina i Gastronomia amb 4 grups amb una capacitat per a 120 places.
escolars.
Cicle Formatiu de Serveis de Restauració amb 4 grups amb una capacitat per a 120 places
escolars.

· Família Professional d’Indústries Alimentàries:
Cicle Formatiu de Forneria, Pastisseria i Confiteria amb 2 grups amb una capacitat per a 60
places escolars.

· Família Professional Informàtica i Comunicacions:
Cicle Formatiu de Sistemes Microinformàtics i Xarxes amb 2 grups amb una capacitat per a
60 places escolars.

· Família Sanitat:
Cicle Formatiu de Cures Auxiliars d’Infermeria amb 1 grup amb una capacitat per a 30
places escolars.
Cicle Formatiu de Farmàcia i Parafarmàcia amb 2 grups amb una capacitat per a 60 places
escolars.
Cicle Formatiu d’Emergències Sanitàries amb 2 grups amb una capacitat per a 60 places
escolars.

· Família Activitats Físiques i Esportives:
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Conducció d’Activitats físico-esportives en el Medi Natural,
amb un grup i capacitat per a 30 places escolars.

· Família Agrària:
Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats eqüestres, amb un grup i capacitat per a 30
places escolars.
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Formació Professional de Grau Superior:
· Família Professional d’Administració i Gestió:
Cicle Formatiu d’Administració i Finances amb 2 grups amb una capacitat per a 60 places
escolars.
Cicle Formatiu d’Atenció a la Direcció amb 2 grups amb una capacitat per a 60 places
escolars.

· Família Professional de Comerç i Màrqueting:
Cicle Formatiu de Gestió de Vendes i espais comercials amb 1 grup amb una capacitat per
a 30 places escolars.

· Família Professional d’Hoteleria i Turisme:
Cicle Formatiu de Direcció de Cuina amb 2 grups amb una capacitat per a 60 places
escolars.
Cicle Formatiu de Direcció en Serveis en Restauració amb 2 grups amb capacitat per a 60
places escolars.

· Família Professional Informàtica i Comunicacions:
Cicle Formatiu de Desenvolupament d’Aplicacions Web amb 2 grups amb una capacitat per
a 60 places escolars.
Cicle Formatiu de Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil videojocs i oci
digital amb 2 grups amb una capacitat per a 60 places escolars.

· Família Sanitat:
Cicle Formatiu de Dietètica amb 2 grups amb una capacitat per a 40 places escolars.
Cicle Formatiu de Laboratori de Diagnòstic Clínic amb 2 grups amb una capacitat per a 60
places escolars.
Cicle Formatiu d’Higiene Bucodental amb 1 grup amb una capacitat per a 30 places
escolars.
Cicle Formatiu d’Imatge per al Diagnòstic amb 2 grups amb una capacitat per a 60 places
escolars.

· Família Activitats Físiques i Esportives:
Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives amb 2 grups
amb una capacitat per a 60 places escolars.
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Ensenyaments esportius:
Família Esports Hípica:
Cicle Formatiu de Grau Mitjà Disciplines Hípiques de Resistència, Orientació i Turisme
Eqüestre
Cicle Formatiu de Grau Mitjà Disciplines Hípiques de Salt, Doma i Concurs complet
Cicle Formatiu de Grau Superior d’Hípica
Família Esports d’Hivern:
Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Esquí Alpí
Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Esquí Esquí de Fons
Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Esquí Surf de Neu
Cicle Formatiu de Grau Superior d’Esquí Alpí
Cicle Formatiu de Grau Superior Esquí de Fons
Cicle Formatiu de Grau Superior Surf de neu
Família Esports de Muntanya i Escalada:
Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Alta Muntanya
Cicle Formatiu de Grau Mitjà Muntanya Mitjana
Cicle Formatiu de Grau Mitjà Escalada
Cicle Formatiu de Grau Mitjà Descens de Barrancs.
Cicle Formatiu de Grau Superior d’Alta Muntanya
Cicle Formatiu de Grau Superior Escalada
Cicle Formatiu de Grau Superior Esquí de Muntanya
Família Basquetbol:
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Basquetbol.
Cicle Formatiu de Grau Superior de Basquetbol
Família Judo i Defensa Personal:
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Judo i Defensa Personal
Cicle Formatiu de Grau Superior de Judo i Defensa Personal
Família Salvament i Socorrisme:
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme
Cicle Formatiu de Grau Superior de Salvament i Socorrisme
Família Atletisme:
Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atletisme
Cicle Formatiu de Grau Superior d’Atletisme
Família Futbol:
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Futbol
Cicle Formatiu de Grau Superior de Futbol
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Futbol Sala
Cicle Formatiu de Grau Superior de Futbol Sala
Família Handbol:
Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Hanbol
Cicle Formatiu de Grau Superior d’Hanbol
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Postgrau en Direcció i Gestió d’Empreses Vitivinícoles
Ensenyaments no presencials:
Amb l'aprovació del ORDRE ENS/71/2012, de 8 de març per la qual s’organitzen els
ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat d’educació no presencial en
centres privats es veu la necessitat d'implantar aquesta modalitat en els ensenyaments que
ofereix l'Escola Joviat.
La formació a distància presenta unes característiques diferenciades amb la formació
presencial, com l'eliminació de barreres geogràfiques i desplaçament, permet una
accessibilitat a un nombre elevat de col·lectius, flexibilitat horària i compatibilització de vida
laboral, social i familiar.
Els ensenyaments no presencials, impliquen un rol d'estudiant actiu, ja que han de
desenvolupar estratègies de comunicació i de treball, tan personal com col·laboratiu, fets que
potencien l'autonomia i la creativitat.
El rol de professor/tutor també s'adapta al tipus d'ensenyament, amb un seguiment
individualitzat respectant el ritme i els horaris de l'estudiant.
La dinàmica d'aprenentatge esdevé asíncrona, de manera que els estudiants i els professors
no cal que coincideixin al mateix temps ni en el mateix espai.
L'element bàsic de comunicació, a part del correu electrònic és el fòrum de l'assignatura, que
és l'espai de posta en comú de dubtes, consells i suggeriments tan d'alumnes com de
professors. El fòrum de l'aula ens permetrà plantejar dubtes sobre qualsevol temàtica
relacionada amb els estudis, conceptes, activitats, pràctiques, compartir preguntes i
respostes d'interès comú. El fet de plantejar dubtes i qüestions, alhora que resoldre els dels
companys, facilita l'exposició de punts de vista i respostes i augmenta el nivell de
comunicació interpersonal entre tots els participants.

Formació Contínua i per a l’Ocupació:
Els cursos de Formació per a l’Ocupació estan adreçats a persones en situació d’atur; són
programes formatius teòrics i pràctics que tenen com a finalitat la millora de la qualificació
professional i/o la capacitat d’inserció laboral mitjançant l’assoliment i el perfeccionament de
les competències professionals dels treballadors/res. Es caracteritzen per tenir una oferta
formativa molt àmplia d’especialitats en tots els sectors econòmics.
Aquesta Formació és totalment subvencionada pel departament d’Empresa i Ocupació i el
Fons Social Europeu. Joviat és centre col·laborador en matèria de formació per a l’ocupació,
des de l'any 1991. S’imparteixen els cursos de les famílies professionals següents: Hoteleria,
Indústries de l’Alimentació, Informació i Turisme, Administratiu Comptable i Financera,
Sanitària, Serveis Sociosanitaris, Idiomes i Informàtica.
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ITINERARIS PROFESSIONALS:
Atenció Sociosanitària a Persones en Domicili. Auxiliar d’Infermeria en Hospitalització. Cuina.
Serveis de Restaurant i Bar. Pastisseria. Gestió i Control de l’Aprovisionament. Organització
del Transport i la Distribució. Promoció Turística local i informació al visitant. Hostessa,
Auxiliar de Congressos. Venda de Serveis i Productes Turístics.

Formació Continuada:
Aquestes accions pretenen millorar la qualificació professional dels treballadors/ores i, alhora,
contribuir al manteniment de la seva ocupació, així com atendre les necessitats més
específiques de l’economia social i dels treballadors autònoms.

Servei d’assessorament i reconeixement de l’experiència laboral:
Moltes persones han adquirit les seves competències professionals en el lloc de treball,
mitjançant la pràctica, l’experiència professional i vies no formals de formació. Per tant, són
persones que tenen les competències, però no l’acreditació oficial. Aquest procediment
permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació que els pot servir per
arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de Formació Professional o totes
dues coses i facilita, d'aquesta manera, la seva integració laboral, la promoció professional i
el reconeixement social.

Nivells Educatius

Núm. grups autoritzats

Educació Infantil

18

Educació Primària

18

ESO

16

PQPI

1

CAM

1

BTL

4

CAS

3

FP Inicial GM

21

FP Inicial GS

22

Tècnics Esportius GM

16

Tècnics Esportius GS

14

Total Escola

134
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6.3. Concert educatiu
Joviat és un centre educatiu de titularitat privada autoritzat per l’administració educativa i
sostingut parcialment amb fons públics. Forma part del Servei d’Educació de Catalunya.
Com a tal compleix la legislació educativa general, el concert i les subvencions subscrites amb
les administracions.
Així, segons la seva autorització, pot impartir tots els ensenyaments del sistema educatiu.


Concert escolar per a les unitats de segon cicle d’Educació Infantil.



Concert escolar per a les unitats d’Educació Primària.



Concert escolar per a unes unitats d’Educació Secundària Obligatòria.



Concert escolar per algunes unitats de Formació Professional de Grau Mitjà.



Concert escolar per a les unitats de Batxillerat.



Concert escolar per algunes unitats de Formació Professional de Grau Superior.

En les unitats amb ajudes de l’Administració, el diferencial entre l’ajuda i el cost real, és aportat
per les famílies.
En les unitats sense ajuda de l’Administració, el cost és aportat per les famílies.
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6.4. Fitxa tècnica
JOVIAT-1
Folch i Torres, 5-13 · 08241 Manresa (Barcelona)
Telèfon: 938 726 988 · Fax: 938 728 581
E-mail:secretaria@joviat.cat · www.joviat.com

 TOTAL...............................6.627 m2
 Construïda.........................6.949 m2
 Pavelló poliesportiu...........1.816 m2

Espais
2 Tallers Administratiu

1 Aula Tecnologia Batxillerat 1 Sala de Professors

8 Despatxos Direcció

4 Tallers Sanitària

Vestidors

5 Tutories

13 Despatxos Administració

4 Tallers Informàtica

13 Aules

Cafeteria

Taller activitats fisicoesportives

9 Tallers Hoteleria Serveis

Aula de Dibuix

Menjador

Magatzems

9 Tallers Hoteleria Cuina

Aula d’audiovisuals

Recepció

Bugaderia

2 Tallers Comerç

Biblioteca

Recepció Escola Hoteleria

Sanitaris

1 Laboratori Batxillerats

Pavelló Poliesportiu

Sala d'espera

JOVIAT-2
Muralla Sant Francesc, 39 · 08241 Manresa (Barcelona)
Telèfon: 938 754 178 · Fax: 938 751 535
E-mail:secretariaj2@joviat.cat · www.joviat.com

 TOTAL...............................10.672 m2
 Construïda.......................... 7.981,7 m2

Espais
Zona esbarjo per a E.Infantil (1.200 m2 de sorra)

Pista Futbol-Sala

Recepció

65 Aules

Aula de música

Vestidors

Despatxos

Laboratori

Aules de plàstica

Sala d'usos múltiples

Tutories

Aula psicomotricitat

Taller Meteorologia

Cafeteria

Residència d’estudiants

Biblioteca

Gimnàs

Menjador

Sales de Professors

Aula de Tecnologia

Pista Bàsquet

Sanitaris

Magatzems

2 Aules d'Informàtica

Pista Poliesportiva

Sala d'espera

Espai Univers Joviat
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www.joviat.cat
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