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INTRODUCCIÓ

Continuïtat i confiança des de 1960.

Les Escoles Arrels tenen el seu origen en l’Escola Mare de Déu de l’Esperança fundada el 1960, 
al carrer Quevedo del barri de la Salut de Badalona, per la Sra. Delfina Hervás que ja era mestra 
des de la República. El 1972 es traslladà a l’edifici actual. La succeí el seu fill Sr. Joan Masó Her-
vás casat amb la Sra. Rosa Bové. Ambdós van emprendre un compromís amb la millora contínua 
i l’excel·lència acadèmica que els permeté ampliar el centre per impartir BUP i COU,  posterior-
ment ESO i Batx. Actualment el centre està autoritzat per a 4 línies d’infantil i primària i 3 línies a 
l’ESO i l’any 2017 inaugurarem una Llar d’Infants.

L’any 2000 s’incorporà la llar d’Infants Timbals, situada en una casa amb jardí a Sant Adrià.
 
L’any 2001 s’incorporà l’escola Blanquerna. És una escola d’una línia, situada al barri de la More-
ra de Badalona, amb Infantil, Primària i ESO. A l’any 2016, s’introduí una Llar d’Infants.

L’any 2008 tots els centres incorporaren el prefix Arrels com a tret distintiu i integrador.

Des del 2008, dirigeix les Escoles Arrels el Sr. Joan Masó i Bové.

Actualment, les nostres escoles es troben en ple procés de renovació i millora de metodologies, 
recursos, instal•lacions... Creiem que entre tots (mestres, alumnes, pares...) fem una gran tasca i 
així ho demostra el grau de satisfacció de les famílies i alumnes.

Amb aquest recull volem oferir-vos una visió acurada de la tasca 
que desenvolupem a Arrels-Esperança i Arrels-Blanquerna. S’hi 
treballa de la mateixa forma però, com és lògic, cada centre té les 
seves particularitats. Quan sigui el cas, en aquest quadern s’indica-
rà el nom de cada escola: Esperança o Blanquerna.

Segur que ens haurem descuidat moltes coses, per això us animo 
a venir i descobrir-les!

Sr. Joan Masó i Bové.
Director General d’Escoles Arrels.
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IDEARI

• Tenim un caràcter propi, singular i  diferenciador.

• Formem en els valors i coneixements per al segle  XXI.

• Demanem la confiança i el treball conjunt de família i escola.

• Som aconfessionals i  convivim amb diverses creences dins de les aules.

• Creiem i treballem pel dret a la integració a Catalunya amb respecte pel lloc 
de  procedència.

• Vetllem per la qualitat i millora del nostres ensenyaments.

• Busquem l’excel•lència en el servei.

• Optimitzem els  recursos públics i les aportacions familiars.
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CARÀCTER PROPI ESCOLES ARRELS

Escoles Arrels: un compromís de futur...

• Que adequa els recursos digitals, humans i materials necessaris per encami-
nar el futur professional i social de l’alumnat.

• Que respecta i atén la diversitat de capacitats, motivacions i interessos perquè 
TOT l’alumnat trobi les condicions necessàries que el permetin progressar.

• Que proporciona una formació plurilingüe: català, castellà, anglès, xinès, fran-
cès (Esperança) o alemany (Blanquerna).

• Que educa els alumnes cap a l’esforç, el treball en equip i la resolució eficaç 
de conflictes.

Escoles Arrels: una integració...

• Que promou la plena integració de l’alumnat com a ciutadans de Catalunya, 
pel que fa a les seves tradicions, la seva cultura i la seva llengua, assumint la 
pluralitat lingüística de l’Estat.

• Que respecta plenament la diversitat de creences i de convicció ideològica de 
les famílies, no havent-hi discriminació per aquest motiu.

Escoles Arrels: una coherència en valors i coneixements...

• Que implica tots els sectors de la Comunitat educativa perquè els alumnes 
es coneguin a sí mateixos, s’acceptin tal com són i, a partir d’aquí, se sentin 
segurs i feliços, per tirar endavant sense cap tipus de por.

• Que imparteix els coneixements amb l‘experiència del passat i adaptats a les 
noves eines digitals i lingüístiques del futur.

• Que treballa l’aprenentatge significatiu, la recerca d’informació, el raonament 
i l’esperit crític.
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Escoles Arrels: qualitat i excel·lència.

• Que dóna qualitat en el servei i excel·lència en la docència com a part de   
l’ideari des de fa més de 50 anys. Amb una avaluació i millora contínues a par-
tir de plans, projectes i avaluació interna que desenvolupen el PEC (projecte 
educatiu de centre).

• Que té una organització pròpia, d’estructura col·legiada, formada en quatre 
àmbits d’actuació depenent del seu objectiu:

Tècnic, Docent, Curricular i de Recursos.



Objectiu : elaboració plans i projectes.

Té caràcter transversal. Està sota la responsabilitat del Dir. 
Gral. en estreta col•laboració amb el Coord. Tècnic pel que fa 
a l’elaboració de plans i projectes i la posterior avaluació de 
resultats. L’àmbit curricular és el responsable de l’execució.
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1
 
1. 1  Qualitat, exigència i resultats
1. 2  Pla d’atenció a la diversitat
1. 3  Pla lector
1. 4  Pla matemàtiques vives
1. 5  Pla d’expressió oral i escrita

ÀMBIT TÈCNIC
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QUALITAT, EXIGÈNCIA I RESULTATS
Elevada exigència acadèmica reflectida en els bons resultats assolits pels nostres alum-
nes als exàmens oficials.

L’escola no és un ens abstracte, aïllat de la societat que l’envolta. Ans al contrari, un centre edu-
catiu ha de ser molt conscient de la realitat a la qual pertany. I ha de ser aquesta realitat la que 
marqui el seu tarannà.

Conscients d’aquest fet, les escoles Arrels parteixen del fet quotidià per construir el coneixement. 
Només partint d’allò que els nois i noies coneixen podem aconseguir despertar l’interès d’un 
alumnat cada cop més dispers, amb constants interferències alienes a l’escola que copsen la 
seva atenció.

En els nostres centres educatius demanem la confiança de les famílies en el nostre projecte. Però 
no es tracta d’exigir una fe cega en nosaltres. Aquesta confiança, guanyada al llarg dels nostres 
50 anys d’existència, la sostenim, de manera totalment objectiva, en els resultats acadèmics.

Degut a la nostra trajectòria i experiència, hi ha a les aules un gran nombre d’alumnes 
que són fills d’exalumnes que segueixen apostant pels nostres centres com a garantia 
d’èxit.

A partir de metodologies innovadores i adaptades a les noves tecnologies aconseguim el millor 
rendiment del nostre alumnat i desenvolupem les seves potencialitats al màxim. 

Els nostres alumnes acaben l’ensenyament obligatori ben preparats per fer front als estudis posto-
bligators amb garanties d’èxit. Així ho demostren les proves que cada curs aplica la Generalitat de 
Catalunya on obtenim resultats per sobre de la mitjana.

La nostra aspiració és continuar en aquesta línia, sense deixar de reflexionar sobre els nostres 
sistemes i procediments, actualitzant-nos i millorant tot allò que sigui necessari.

És per això que ens avaluem sistemàticament i ens marquem objectius anuals d’excel•lència i 
preparem rigorosament totes les activitats que realitzem quotidianament.

Estem alerta de les noves necessitats que van sorgint i treballem per preparar els nostres alum-
nes per assumir-les.

Per això hem desenvolupat diversos plans i projectes que cobreixen amb profunditat, de manera 
planificada, organitzada i reflexionada, alguns aspectes que considerem fonamentals i pilars del 
bon desenvolupament del nostre alumnat.

1. 1
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Són plans específics per treballar l’aprenentatge de la llengua anglesa, la implementació de les 
TIC,  la lectura, l’expressió, les matemàtiques, el desenvolupament emocional i l’adquisició de 
valors i hàbits de treball i de saber estar.

Pretenem garantir una formació vàlida per al present, però disposada a acceptar el repte de de-
senvolupar-se en un futur cada cop més exigent.
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1. 2
PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Les nostres escoles volen oferir una resposta educativa de qualitat, concretant la nostra oferta 
pedagògica de tal manera que l’ensenyament s’adapti i s’ajusti a les necessitats i característiques 
de cada un dels nostres alumnes, per a la qual cosa preveiem un seguit de mesures i ajuts.

Lluitem per aconseguir l’èxit escolar formant grups reduïts de recuperació i amb un se-
guiment individualitzat dels alumnes.

RECUPERACIÓ de coneixements bàsics.

Per atendre l’alumne que presenti alguna dificultat en l’assoliment dels aprenentatges bàsics i 
això li dificulti l’assoliment d’aprenentatges nous, hem desenvolupat un eficaç i singular mètode 
perquè adquireixi aquests continguts i pugui seguir les classes ordinàries sense dificultat:

• Assisteix una hora a la setmana a classe de recuperació.

• En grups molt reduïts.
 

• De les matèries bàsiques (català, anglès, matemàtiques) en què presenti en-
darreriment.

• Amb el mateix mestre o professor que va tenir el curs anterior.

• Es combinarà prioritàriament amb una d’aquestes tres matèries o amb una 
matèria complementària.



11

Realitzem un seguiment de tots els nostres alumnes fins que arriben al seu màxim po-
tencial.

REFORÇ PREVENTIU.

Quan la dificultat recau en un nou aprenentatge que costa d’assolir, hem organitzat mestres de 
suport o de treball de la diversitat:

• Reforcen les matèries instrumentals: català i matemàtiques.

• Impartides pels mateixos mestres de la matèria.

• Dins o fora de l’aula.

DESDOBLAMENTS DE GRUPS.

Per poder atendre de forma més individual i segons les necessitats que presentin, desdoblem 
(dividim en dos grups) en l’educació primària una de les hores de català, anglès i matemàtiques.

Sempre que sigui possible és la mateixa mestra de la matèria qui imparteix la classe en cadascu-
na de les dues meitats del grup.

Disposem d’un currículum adaptat per a alumnes que cursen estudis de música o esports.
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1. 3
PLA LECTOR

El projecte “El gust per la lectura” és un dels nostres senyals d’identitat. Es tracta de crear bons 
lectors, eficients i eficaços, disposats tant a gaudir del plaer d’una bona lectura, com a endinsar-se 
en els racons més ocults d’un escrit per extreure’n les conclusions més oportunes. A les Escoles 
Arrels, la lectura fa temps que va deixar de ser un objectiu, per convertir-se en un mitjà i, sobretot, 
en un plaer.
 

• Concretem els objectius d’aquest pla en els punts següents:

1. Desenvolupar el gust per la lectura: 
 ◦ Entendre la lectura com a font de plaer i no com una activitat 

imposada.
 ◦ Valorar la lectura com una activitat d’esbarjo.
 ◦ Plantejar la lectura com una alternativa a d’altres activitats d’oci.

2. Assolir una millor eficàcia lectora:
 ◦ Millorar la mecànica i velocitat lectores.
 ◦ Perfeccionar el ritme i l’entonació.
 ◦ Augmentar la comprensió lectora.
 ◦ Enriquir el vocabulari.
 ◦ Desenvolupar l’esperit crític dels lectors i les lectores davant d’un 

text.
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• Organització: s’estructura des de dos vessants. Un de propi o específic del projecte i un altre 
des de les diferents àrees, tal com s’observa en el quadre següent:

INFANTIL I PRIMÀRIA

Matèria que impartim:
INVESTIGACIÓ LECTORA
Eficàcia lectora + biblioteca.

1 hora / setmana a tots els cursos d’infantil i primària.
En el marc de les hores complementàries.

Contes, llibres de lectura i quadern d’activitats.

Biblioteca interactiva, amb activitats concretes encaminades a fomen-
tar el gust per la lectura.

Biblioteca de classe:
els i les alumnes disposen a la seva pròpia aula d’un racó de biblioteca.

P-5 / 1r / 2n de PRIMÀRIA
realitza una visita a la biblioteca pública.

PADRINATGE LECTOR

És una tasca que es realitza en parelles: l’alumne/a de 6è, padrí de lectura, ajuda un alumne/a 
de 1r, fillol/a, a desenvolupar el seu procés de lectura i, a més, l’ensenya a gaudir del fet de llegir.
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SPEAKING AND READING TOGETHER.

Els alumnes de 5è de primària, un cop al mes, van a les classes de P5 i els llegeixen un conte, 
en anglès, que han estat preparant a les sessions d’Oral Expression. Aquest projecte motiva 
l’alumnat cap a la lectura i, a més, millora l’expressió oral en anglès: mitjançant contes anglesos, 
els alumnes poden parlar amb la seva parella de primària de la història utilitzant l’anglès com a 
llengua vehicular.

DES DE LES ÀREES.

Per complementar aquest treball, des de les diferents àrees, en les etapes d’infantil i primària, 
ens hem proposat augmentar el gust per la lectura en el nostre alumnat, tot millorar-ne l’eficàcia 
lectora.

Ho fem a partir de:
• Lectura de petits textos del llibre amb curiositats.

• Lectura de textos informatius sobre el tema que s’està treballant, ampliant-lo.

• Lectures engrescadores sobre els temes de les diferents unitats del llibre.

• Lectures de textos específics en especial que continguin curiositats o aspec-
tes poc tractats en el contingut del curs (biografies, articles…).

• Lectures de premsa escrita, revistes i articles especialitzats, treballant-los 
fent-ne un resum o una crítica raonada…

• Lectures de textos on es doni importància a la informació gràfica.

A més a més a l’ESO afegim:

• En algunes matèries es llegeix un llibre relacionat amb la mateixa i, evident-
ment, de lectura engrescadora i amena, tenint en compte l’edat dels alumnes. 
D’aquesta manera, a més,  desenvolupem una competència bàsica des de 
totes les àrees, tal com prescriu la normativa.
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PLA MATEMÀTIQUES VIVES

La importància que donem a aconseguir un bon nivell en la competència matemàtica ens ha dut 
a implementar un pla que té diferents vessants:
 
En primer lloc, pretenem que els alumnes gaudeixin de l’aprenentatge i que, al mateix temps, 
desenvolupin les seves capacitats cognitives, per la qual cosa hem dissenyat un mètode propi 
d’aprenentatge matemàtic de caràcter manipulatiu i vivencial que permet que, des d’infantil i  mit-
jançant el joc, es desenvolupi l’interès per les matemàtiques.

En segon lloc, desenvolupem un projecte per afavorir la comprensió i resolució de problemes, al 
qual dediquem una hora lectiva a la setmana.

A més, apliquem noves estratègies didàctiques a la geometria per facilitar l’orientació espaial. 

1. 4
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PLA D’EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA

En parlar d’expressió, oral o escrita,  ens referim a la capacitat que té l’alumne per produir textos 
amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. No tots els alumnes mostren el mateix 
grau d’expressió i és important desenvolupar-la perquè un nivell baix d’aquesta habilitat condicio-
na desfavorablement els seus resultats d’aprenentatge. Per això, ja fa anys, es va iniciar un treball 
específic, a primària i secundària, dedicant-hi una hora setmanal.

Pretenem que, mitjançant l’organització del text, l’alumne sigui capaç d’estructurar el seu pensa-
ment per poder desenvolupar al màxim les seves capacitats cognitives.

1. 5
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Objectiu: la integració i educació en valors.

Els valors són fonamentals per l’home tant per ell mateix com per relacionar-se. 
Volem alumnes solidaris, respectuosos en la circumstància i l’entorn, responsables 
de fer l’esforç per aprendre.

Hem escollit quatre valors (respecte, convivència, treball en equip i responsabilitat) 
que treballarem dins de l’àmbit docent mitjançant diverses assignatures i activitats.

És una tasca de coordinació horitzontal, entre mestres, tant en l’aplicació com en el 
seguiment de mesures per a la formació integral de l’alumne.
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2
2 . 1  Integració i grups classe 
2 . 2  Integració família - escola
2 . 3  Integració superant les dificultats
2 . 4  Integració en valors
2 . 5  Integració a l’entorn
2 . 6  Integració artística
2 . 7  Integració solidària
2 . 8  Integració de la convivència

ÀMBIT DOCENT
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2 . 1

2 . 2

INTEGRACIÓ I GRUPS CLASSE (Promocions)

Per facilitar la integració i la relació entre tots els alumnes d’un mateix nivell, els cursos A, B, C, D 
i E  tindran un nom comú, que es correspon amb un país de la Comunitat Europea, seguit de l’any 
en què van néixer els seus alumnes. Aquest agrupament s’inicia ja a les nostres Llars d’infants i 
es manté fins a 4t d’ESO, de manera que, quan un alumne entra en un dels nostres centres, se li 
assigna una promoció, a la qual pertanyerà fins que finalitzi la seva estada entre nosaltres.

Els tutors/es romandran dos cursos amb el mateix grup-classe i,al mateix temps, es barrejaran 
els alumnes d’una mateixa promoció, fent una nova distribució dels grups A, B, C i E (Esperança).

Apadrinament (6è i 3r ESO). Perquè els alumnes de sisè coneguin la secundària, es realitzen 
activitats conjuntes amb 3r d’ESO a fi que els facin de padrins i els expliquin què s’hi fa i com. 

INTEGRACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA (Tutories)

Considerem molt important coordinar-nos amb les famílies tot i que, degut als horaris laborals, 
cada cop és més difícil. Per això, quan cal, adaptem les hores de les nostres tutories o les fem per 
telèfon, a fi de poder resoldre tan aviat com sigui possible els dubtes o problemes.

En l’activitat tutorial hi intervenen l’alumnat, el professorat (tutors) i els pares. Cal que aquests tres 
components treballin de manera conjunta, contínua i amb cordialitat, bo i intentant unificar criteris.

Potenciem la cultura de l’esforç i el treball en equip en qualsevol situació, sigui docent o humani-
tària.
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INTEGRACIÓ SUPERANT LES DIFICULTATS

Tenim molts alumnes, però els tractem de forma individual i integradora.
 
Oferim una atenció personalitzada amb especial atenció a l’alumne amb més dificultats i a l’alum-
ne amb altes capacitats i adaptem el currículum als alumnes que es dediquen de manera especial 
a la música i els esports.

Coneixem els trets personals i acadèmics dels nostres alumnes i en seguim l’evolució potenciant 
hàbits, actituds i valors d’estudi, convivència, respecte, tolerància, responsabilitat, salut, lleure...

També, en l’acabar la secundària, es preveuen visites a escoles de Batxillerat i Cicles Formatius 
amb un estil pedagògic similar. Des del Departament psicopedagògic es passen tests i proves 
d’aptituds per encaminar-los cap al seu futur acadèmic i laboral amb garanties d’èxit i cercant la 
satisfacció personal de l’alumne. 

2 . 3
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EIXOS DEL PASSAT
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2 . 4
INTEGRACIÓ EN VALORS

Orientem els alumnes cap a l’esforç, el treball 
en equip i la resolució adequada de conflictes

EIX.

Cada curs duem a terme un projecte global 
d’escola que definim com “Eix Comú”. És in-
terdepartamental i es treballa des de totes les 
etapes i durant tot l’any.

Escollim un tema representatiu sobre un objec-
tiu que volem aconseguir o un esdeveniment 
anual important. El tractem des de moltes ves-
sants: activitats especials, celebracions i festi-
vals...

També aprofitem l’eix per ambientar espais i 
d’aquesta forma potenciem el treball en equip, 
la plàstica, la creativitat i l’expressió artística.

CONFERÈNCIES.

Utilitzem les conferències com a procediment 
formatiu i com a complement en la formació per-
sonal i integral dels alumnes. Per fer-ho, vénen 
a l’escola professionals i especialistes de cada 
tema que complementen la informació dels tutors.

Oferim una programació de conferències i tallers 
sobre educació ambiental, viària, sexualitat, con-
ductes i hàbits alimentaris, prevenció del consum 
del tabac, l’alcohol i les drogues, adolescència i 
situacions de risc, ús responsable de les noves 
tecnologies, solidaritat (Projecte solidari contra el 
càncer, Marató de TV3)... 
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INTEGRACIÓ A L’ENTORN

CELEBRACIONS.

Tot i no ser una escola confessional, ens agrada conservar les tradicions i celebrar-les, incloent-les 
a les nostres programacions:

Celebrem la diada de la patrona de la música cantant, ballant, actuant en teatre musical, fent 
concerts...

Per Nadal, a més de fer treballs, dibuixos, explicar històries..., oferim als pares d’Educació Infantil 
i Cicle inicial de primària unes divertides representacions teatrals a càrrec dels alumnes.

Amb el febrer arriba el moment de disfressar-nos, segons el tema de l’eix del curs, per acabar 
amb unes rues.

A la primavera no podia faltar celebrar amb tota brillantor les festes de Sant Jordi i Sant Anastasi, 
patró de la nostra ciutat on els nostres alumnes participen fent dimonis.

A més, el dia de portes obertes us oferim la possibilitat de conèixer les nostres escoles per dins, 
gaudint d’actes lúdics i culturals i meravellant-nos amb els murals confeccionats pels alumnes.

Dia dels avis: a Infantil i bianual. Els alumnes mostren als seus avis la seva escola i realitzen 
activitats lúdiques.

L’últim dia de curs organitzem unes jornades esportives a l’ESO.

I ja marcant el final de cada etapa, celebrem amb tota solemnitat, les festes de graduació d’Edu-
cació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

2 . 5
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SORTIDES ORGANITZADES EN TRES BLOCS.

Les escoles Arrels manifesten la seva confiança en l’aprenentatge significatiu que suposa per 
l’alumne posar-se en contacte, de forma directa, amb els coneixements a través de les sortides.

En tots els casos, els acompanyants són professors del centre que supervisen les activitats i faci-
liten que siguin experiències enriquidores.

La finalitat de les sortides abraça diversos aspectes:

• Millorar la relació entre els alumnes i entre alumnes i professors.

• Treballar els continguts escolars a través de l’observació directa de les fonts.

• Millorar els hàbits d’autonomia, fent-los més independents dels seu medi fa-
miliar.

• Assolir hàbits de comportament cívic i ecològic.

• Divertint-se fent activitats lúdiques pròpies de la seva edat amb diferents alter-
natives a l’ocupació del seu temps lliure.
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CONÈIXER CATALUNYA.

La seva història, la seva cultura i el seu medi 
natural.

Pretenem que, al llarg de tota l’escolarització, els alum-
nes dels nostres centres coneguin, in situ, bona part dels 
indrets més representatius de la geografia catalana i les 
seves comarques.

Visitem, entre d’altres,  Arenys de Munt, Vilanova i la Geltrú, 
Vic, Tarragona, Montserrat, Delta del Llobregat, Barcelona, 
Cardona, Ripoll, Sant Hilari Sacalm, Puig-Reig, Vallgorgui-
na, St. Esteve de Sesrovires, Arbúcies, Collbató, Gualba, 
Sant Miquel del Fai, El Collell, Serinyà, Lleida, Espluga de 
Francolí, Empúries, Pla de l’Estany, Girona, Tortosa, Delta 
de l’Ebre, Cercs, Igualada...

Algunes d’aquestes sortides són de més d’un dia (colònies 
a Infantil i Primària i Treball de síntesi a l’ESO) i les orga-
nitzem bianualment.

La resta, d’un o mig dia, les repartim durant el curs.
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CONÈIXER EUROPA.

Amb la voluntat que els nostres alumnes coneguin la cultura i la gent d’Europa, cosa que els obri-
rà noves perspectives i els permetrà practicar l’anglès en un context comunicatiu significatiu, els 
donen la possibilitat de:

• HAMBURG 3r ESO: programa Erasmus d’intercanvi en què els nostres estudiants 
s’allotgen a casa d’alumnes alemanys i, posteriorment, aquests vénen a estar-se uns 
dies amb les famílies dels nostres alumnes, a Badalona.  

• LONDRES 4t ESO: immersió en la llengua i cultura anglesa. Els alumnes coneixen la 
ciutat i tenen l’oportunitat de practicar l’anglès in situ.

VIURE EL TEATRE.

• Relacionades amb les àrees de llengua (catalana, castellana, anglesa) i, amb l’àrea 
d’expressió artística, les Escoles Arrels programem sortides a espectacles teatrals al 
llarg de tota l’escolarització.

• L’objectiu és que els alumnes aprenguin a gaudir dels espectacles culturals desenvolu-
pant uns bons hàbits de comportament com a espectadors.
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INTEGRACIÓ ARTÍSTICA (Representacions teatrals i cant coral)

Hem posat en marxa un grup de teatre, conduït per dos professors, a l’ESO. Una de les obres la 
representen en anglès.

Es potencia la creativitat i l’expressió artística .

CORAL

Ja fa molts cursos que tenim en funcionament la coral de l’escola. 

La nostra coral i el conjunt de flautes i instruments de percussió ens acompanyen en totes les 
grans festes, donant un toc alegre i festiu a les nostres celebracions. 

També participa en trobades i actuacions externes com l’encesa dels llums de Nadal de l’Ajunta-
ment o la trobada de corals de Badalona al Teatre Principal.

2 . 6



31

2 . 7
INTEGRACIÓ SOLIDÀRIA AMB ALTRES ENTITATS

Participem a diferents concursos escolars de dibuix i redacció per assolir la formació de valors, el 
contacte amb la realitat i la solidesa dels coneixements adquirits.

També participem en projectes solidaris amb el Quart Món: sector desfavorit de la nostra societat.
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2 . 8
INTEGRACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA

CONTROL, ORDRE I DISCIPLINA.

L’ aprenentatge de la convivència és 
un element fonamental del procés edu-
catiu i així ho expressem en el nostre 
projecte educatiu.

Tots els membres de la comunitat es-
colar tenen dret a conviure en un bon 
clima escolar i el deure de facilitar-lo 
amb llur actitud i conducta en tot mo-
ment i en tots els àmbits de l’activitat 
del centre.

És per això que establim  mesures de 
promoció de la convivència, i en parti-
cular mecanismes de mediació par a la 
resolució pacífica dels conflictes i fór-
mules per mitjà de les quals les famílies 
es comprometin a cooperar de manera 
efectiva en l’orientació, l’estímul i, quan 
calgui, l’esmena de l’actitud i la conduc-
ta dels alumnes en el centre educatiu.

Les conductes i els actes contraris a la 
convivència dels alumnes són objecte 
de correcció per part del centre.

A tall d’exemple, considerem com a 
tals, les faltes injustificades de puntuali-
tat a classe, les faltes d’assistència, els 
actes injustificats que alterin el desen-
volupament normal de les activitats del 
centre… 
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Hem establert, doncs, una normativa clara i concreta que afecta a aspectes bàsics com l’ordre 
i la neteja, la indumentària, les entrades i sortides, les absències o l’ús del mòbil per tal d’evitar 
situacions ambigües que potenciarien els conflictes.

Posem èmfasi en el control d’entrades i sortides dels alumnes sempre sota vigilància de mestres 
i tutors. A Infantil i Primària, la tutora entrega els alumnes, 1 a 1,  a la família i sense pressa.

També controlem l’assistència dels alumnes a totes les etapes, tant al matí com a la tarda i, quan 
un alumne no assisteix a l’escola, es comunica per telèfon a les famílies d’ESO. 

MEDIACIÓ.

La mediació escolar és un mè-
tode de resolució de conflictes 
mitjançant la intervenció d’una 
tercera persona, amb forma-
ció específica i imparcial, amb 
l’objecte d’ajudar les parts a 
obtenir per elles mateixes un 
acord satisfactori.

Les persones mediadores,  
les psicòlogues del centre, 
després d’entrevistar-se amb 
l’alumne o l’alumna que ha 
generat el conflicte, s’han de 
posar en contacte amb la per-
sona perjudicada per expo-
sar-li la manifestació favora-
ble de l’alumne o de l’alumna 
de resoldre el conflicte per la 
via de la mediació i per escol-
tar la seva opinió pel que fa al 
cas. Si la persona perjudicada 
accepta participar en el procés de mediació, la persona mediadora ha de convocar una trobada 
de les persones implicades en el conflicte per concretar l’acord de mediació, que s’ha de recollir 
per escrit, amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin arribar. Només s’entén pro-
duïda la reparació quan es duguin a terme, de forma efectiva, les accions reparadores acordades. 
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Objectiu: preparar pel futur.

ORGANITZACIÓ CURRICULAR (Vertical - Departaments).

Facilita la coordinació vertical en l’àmbit de les diferents àrees del 
currículum al llarg de totes les etapes. Queda sota la responsabilitat 
de la coordinació curricular i dels caps de departament.

A més, els mestres d’Educació Primària sempre mantindran relació 
amb l’equip d’Educació Secundària, amb la finalitat d’assegurar la 
coordinació didàctica i l’adequat tractament dels continguts d’ense-
nyament en les dues etapes.
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3
3 . 1  Aula digital 
3 . 2  Projecte trilingüe amb anglès 
3 . 3  Francès / alemany
3 . 4  Xinès
3 . 5  Matèries complementàries
3 . 6  Gabinet psicopedagògic

ÀMBIT CURRICULAR
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COMPROMÍS DE FUTUR: AULA DIGITAL

ORGANITZACIÓ DIGITAL:

• Disposem d’eines de contacte família-escola digitalitzades, cosa que facilita la co-
municació: Intranet personalitzada, correu electrònic, pàgina web, xarxes socials...

•  Supervisió directa, per part de les famílies, de les tasques escolars mitjançant Goo-
gle Calendar i  Moodle (des de 3r de primària).

•  Formació digital, gratuïta, a les famílies per poder optimitzar les eines del centre.

• Integració de recursos tecnològics, de validesa contrastada, en el treball de l’aula.

• Eduquem en el bon ús del mòbil, ensenyant a utilitzar-lo com un recurs més per afa-
vorir l’aprenentatge.

DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES DIGITALS:

• Hem desenvolupat una programació digital, per a tots els nivells, que assegura que, 
en acabar l’escolarització, els nostres alumnes tenen un bon domini dels recursos 
tècnics: iPad, GSuite, dispositius mòbils, Entorns Virtuals d’Aprenentatge, programació....

•  Participem en programes i recursos tecnològics com a mSchools.

• Els nostres alumnes reben una formació complementària, una hora setmanal, en 
informàtica que els permet acreditar alts coneixements en les principals disciplines 
d’aquest àmbit.

MATERIAL DIGITAL:

• A les nostres aules, de manera habitual, s’utilitzen aquests recursos: pissarres digitals, 
llibres virtuals, plataformes d’estudi i treball, connexió a Internet, ús setmanal d’iPad...

• Els professors dissenyen material didàctic complementari per tal de consolidar l’apre-
nentatge de l’alumnat.

• Apliquem recursos digitals a l’expressió, per tal que els nostres alumnes millorin la pro-
nunciació en anglès, per exemple, gravant-se i analitzant després el seu discurs.

3 . 1
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NOVES METODOLOGIES:

• Entenem que la millor manera d’aprendre és la que es relaciona amb el joc, per la qual 
cosa apliquem recursos lúdics a les classes: Kahoot, Socrative...

• Introduïm els alumnes, des de 5è de primària, en la programació: Scratch, Python, App 
Inventor 2...

• Tenim programes d’intercanvi amb altres escoles que afavoreixen el treball col·la-
boratiu virtual i les eines de comunicació analògiques: Skype, FaceTime, intercanvi de 
correus...

RECURSOS TÈCNICS:

• Integració de la intranet per a les famílies a la web.
• Una maleta d’iPad per a cada planta de l’edifici. 
• Aules d’informàtica.
• Connectivitat de fibra i Wi-FI a tota l’escola.
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3 . 2
COMPROMÍS DE FUTUR: PROJECTE TRILINGÜE AMB ANGLÈS

A infantil i primària: més del 25% de les classes es fan en anglès.

Defensem l’ensenyament de les tres llengües: català, castellà i anglès. En acabar l’ESO, els nos- 
tres alumnes dominen tant de manera oral com escrita les llengües del país i treballem perquè 
assoleixin un bon nivell en llengua anglesa.

Pertànyer a un món globalitzat ens obliga a preparar els nostres alumnes amb una eina impres- 
cindible per comunicar-s’hi. Pretenem aconseguir el màxim coneixement de la llengua predomi-
nant i de referència: l’anglès. És per això que:

• Preparem els alumnes perquè, quan acabin l’educació secundària obligatòria, pu-
guin assolir el nivell intermedi (B2 del Consell d’Europa) d’anglès, sent capaços 
d’aprovar l’examen oficial, obtenint-ne el certificat.

• Comptem amb professorat especialista d’anglès i incorporem professorat nadiu.

• Per estimular l´ús de la llengua anglesa, participem en el programa Erasmus, amb un 
intercanvi d’alumnes a Europa i, en acabar secundària, s’organitza un viatge a Londres.

• Augmentem progressivament les matèries impartides en anglès, augmentant les ho-
res d’anglès i en anglès que reben els nostres alumnes, fins assolir el 30% del total.  
D’aquesta manera, volem aconseguir una verdadera escola trilingüe, objectiu destacat 
del nostre projecte educatiu.
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Hores de classe de llengua anglesa
Infantil Primària ESO

Hores setmanals dedicades a l’aprenentatge de la llengua 
anglesa (més del que marca el currículum establert)

3 4/5 4

Matèries que impartimen en anglès
Infantil Primària ESO

Cicle
inicial

Cicle
mitjà

Cicle 
superior

Physical Education (Educació física) X X X
Psychomotricity (Psicomotricitat) X
TIC (Complementària) X
Arts & Crafts (Educació visual i plàstica) X X X X
Science (Coneixement del medi) X X X
Music (Música) X X X X
Technology (Tecnologia) X

*A més, fem en anglès diversos temes de diferents matèries.
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Total hores d’anglès i en anglès
Infantil Primària ESO

1r
C. Inicial

2n
C. Inicial

Cicle
mitjà

Cicle
superior

1r 2n 3r 4t

Hores 7 8’5 9’5 9’5 8’5 10 8 8 7
% 25’5% 31% 34% 34’5% 31% 31% 25% 25% 21%

Altres recursos i iniciatives d’activitats en anglès
Infantil Primària ESO

Desdoblaments (hores per setmana) 1
Recuperacions (hores per setmana) 1
Teatre en anglès (durant el curs) 1 1 1
Visionat de pel·lícules en anglès (du-
rant el curs)

2 (Cicle mitjà 
i superior)

1
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3 . 3

3 . 4

COMPROMÍS DE FUTUR: FRANCÈS O ALEMANY
Preparem els alumnes perquè quan acabin l’educació secundària obligatòria puguin presentar-se 
a l’examen oficial del nivell DELF i obtenir-ne el certificat.

Treballem el francès (Esperança) i l’alemany (Blanquerna) com una matèria optativa durant l’ESO.

COMPROMÍS DE FUTUR: XINÈS

El xinès mandarí és la llengua més parlada del planeta, i una de les llengües més importants avui 
dia en el món dels negocis. Per tant és lògic que vulguem formar els nostres alumnes per al món 
que es trobaran.

Els i les alumnes, a partir dels quatre anys, gaudeixen d’un primer contacte amb la llengua xinesa 
que continuarà fins a primària, amb classes impartides per mestres natives. 

Es planteja com una activitat obligatòria d’una hora a la setmana i amb la finalitat que els nens i 
nenes puguin adquirir a la llarga un vocabulari bàsic, a més de descobrir-ne la cultura i les tradi-
cions.
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3 . 5
COMPROMÍS DE FUTUR: MATÈRIES COMPLEMENTÀRIES

Les escoles Arrels són privades concertades. Realitzem la 6a hora (que la pública no fa) que 
emmarquem dins les matèries complementàries. Sens dubte això permet que l’aprofitament dels 
alumnes sigui millor, ja que, per exemple a Ed. Infantil i Ed. Primària, suposa un 20% més de 
formació que a la pública. I es nota. 

En aquestes matèries treballem l’expressió oral en anglès, les TIC, la lectura...

• Expressió Oral en Anglès (des de P3 fins a 4t ESO).

• Audiovisual en Anglès. (Ed. In-
fantil).

• Aula digital en Anglès. (Ed. Infan-
til).

• Xinès (Ed.Infantil i Ed. Primària).

• Aula digital / TIC. (Primària).

• Estimulació / investigació lectora 
(Ed. Infantil i Primària).

• Expressió (Ed. Primària).

• Estimulació de la intel•ligència. 
(Ed. Infantil).

• Jocs matemàtics (Ed. Primària).

• Investigació Digital (Cicle Superi-
or i ESO).

Si sumem les hores complementàries de la vida d’un 
estudiant, aquest rebrà un total d’hores equivalent a 
més d’un curs sencer.
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3 . 6
COMPROMÍS DE FUTUR: GABINET PSICOPEDAGÒGIC

Les Escoles Arrels compten amb un gabinet psicopedagògic que realitza tasques d’assessora-
ment, detecció, aplicació de tests, seguiment i atenció directa a l’alumnat i les seves famílies, al 
professorat i coordinació amb els especialistes externs.

Ajuda que tot l’alumnat rebi un ensenyament que afavoreixi el seu adequat desenvolupament per-
sonal i tingui en compte les seves necessitats individuals i específiques, col•laborant en el disseny 
de mesures d’atenció a la diversitat.

Les diferents funcions que ha de portar a terme el Departament Psicopedagògic les agrupem en 
quatre àmbits d’actuació:

• Suport en els processos d’ensenyament-aprenentatge.
• Suport en l’orientació acadèmica i professional.
• Suport en l’acció tutorial.
• Suport en la prevenció i desenvolupament de la personalitat integral de l’alum-

nat.

El departament psicopedagògic incideix en:

• Avaluacions psicopedagògiques individuals dels alumnes que ho necessitin.
• Proves col•lectives en diferents moments de l’escolarització.
• Seguiment d’alumnes.
• Orientació acadèmica i professional.
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Formem part d’un grup de tres centres amb més de 135 treba-
lladors i 1.600 alumnes. Aquest fet ens permet optimitzar recur-
sos i poder plantejar propostes pedagògiques que en un centre 
petit serien inviables econòmica i organitzativament. 
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4
4 . 1  Mestres i professors
4 . 2  Equipaments
4 . 3  Activitats extraescolars
4 . 4  Altres serveis
4 . 5  Relació amb les famílies

ÀMBIT RECURSOS



48

4 . 1
MESTRES I PROFESSORS

Som un equip de mestres estable, amb experiència, i compromès amb el projecte edu-
catiu de l’escola i la formació contínua.

Comptem amb un claustre de mestres i professors (amb especialistes d’anglès i nadius des de 
P3) que saben proporcionar als nostres alumnes el coneixement, però, no referit solament a la 
tradicional acumulació de dades. El que a Escoles Arrels entenem com a coneixement no és altra 
cosa que l’esperit crític, la capacitat per relacionar conceptes, per discernir allò que és important 
del que és superflu, la mentalitat oberta a noves explicacions, per molt trencadores que resultin 
amb els coneixements establerts...

El que pretenem no és altra cosa que formar alumnes capaços de sorprendre’s, amb prou neguit 
per cercar respostes, i amb la consciència que l’aprenentatge és un camí obert, en el qual cada 
pas que donem no és més que la preparació per al pas següent.

L’equip docent de les Escoles Arrels està molt implicat en el bon funcionament dels centres, 
amb una consolidada experiència docent i, a més, és estable al llarg dels anys. Això ens permet 
aprofitar el seu coneixement del centre i llur entorn, i la seva experiència, cosa que ens possibilita 
ser centres acollidors on el clima de convivència és bo i la relació entre el professorat i l’alumnat, 
cordial.

El nostre claustre inclou especialistes, en totes les etapes, d’anglès, música, educació física, 
psicologia... 

Els mestres i professors resten dos cursos consecutius amb el mateix grup d’alumnes i canvien 
de promoció a la meitat de cicle per tal d’ajudar els alumnes en el pas d’un cicle a un altre o d’una 
etapa a una altra.
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4 . 2
EQUIPAMENTS

Disposem de laboratori, taller de tecnologia, biblioteca, pista coberta, pistes d’esport, sala d’ac-
tes-polivalent, menjador, vestidors, aules d’informàtica, de música, d’anglès, de plàstica, de des-
doblaments, wc dins de les classes infantil...

Les nostres aules són amples i ben il•luminades i compleixen la normativa vigent tant en preven-
ció d’incendis com d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, ja que hi ha ascensor, 
wc adaptats i no tenim  barreres arquitectòniques.

A més, totes les aules estan equipades amb pantalles, projectors i amb intèrfons que es comuni-
quen amb secretaria.

A l’ESO, la distribució d’aules no és per grups d’alumnes (1r d’ESO, 2n d’ESO...) sinó per matè-
ries/professors. Així, tenim l’aula de ciències 1, l’aula de llengua catalana... i són els alumnes els 
qui es traslladen a cadascuna d’elles segons la matèria que els toqui cursar.
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4 . 3
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Cada dia, un cop acabades les classes, hi 
ha nens i nenes que es queden a l’escola 
a fer activitats lúdiques i esportives.

Varien segons les necessitats familiars i se 
n’organitzen de: dibuix i pintura, iniciació 
esportiva, patinatge, futbol-sala, manuali-
tats, bàsquet, karate, gimnàstica rítmica, 
teatre, dibuix de còmics i caricatures, se-
villanes...
 
Les activitats extraescolars les organitza 
l’AMPA Escola Arrels-Esperança entre les 
17 i 18h, de dilluns a divendres.

Els objectius principals són fomentar la 
pràctica de l’esport i de les habilitats artís-
tiques, mantenint els valors que es trans-
meten a l’escola.

D’altra banda, amplien l’estada del seu 
fill/a a l’escola, cosa que afavoreix la com-
patibilitat amb l’horari laboral.

L’escola, a més dirigeix les activitats d’an-
glès i piano.
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4 . 4
ALTRES SERVEIS

SERVEI MÈDIC:

Si aquest serveis s’organitzen a l’escola ens permeten una millor coordinació entre metges, psi-
còlogues i mestres.
 

• Revisió mèdica, informe i seguiment de l’alumne. Revisió optomètrica. 
• Assegurança sanitària complementària.
• Assegurança de responsabilitat civil i d’accidents.

SERVEIS COMPLEMENTARIS:

• Servei d’acollida: 7’30 h. a 9 h. (Esperança) i 8 h. a 9 h. (Blanquerna).
• Servei de menjador.
• Organització i vigilància en activitats lúdiques dins i fora de l’Escola.
• Obertura de portes 10 minuts abans a infantil i primària. (Esperança)
• Informació, orientació i comprovació de beques.
• Departament informàtic propi.
• Departament de recursos humans propi.
• Comptables, administratives, secretàries, recepcionistes, personal de neteja, personal 

de manteniment i monitores.
• Cursos de formació a professors. 
• Gestió bancària, cobrament de rebuts. 
• Gestió administrativa cobrament rebuts impagats. 
• Recepció, custòdia i lliurament d’objectes a consergeria entre alumnes i família en cas 

d’oblit o de necessitat (incloses les trucades telefòniques).
• Col•laboració en campanyes sanitàries i cíviques.
• Assessors externs: advocats, auditors fiscals, patronals, riscos laborals, protecció de 

dades...
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• Participació en les celebracions internes, festes, activitats i sortides organitzades per 
l’AMPA.

• Projecte de millora contínua de l’escola amb enquestes a les famílies, alumnes i do-
cents. També hi ha un protocol de dubtes, queixes i suggeriments a direcció perquè 
tothom s’expressi. És una bona forma d’evitar malentesos i ens ajuda a millorar.

• Avís telefònic diari del control d’absències i retards a secundària. 
Conferències i seminaris per als pares/mares.
Estreta relació, diàleg i col•laboració amb les famílies.

• Tenim diverses formes de comunicació digital amb les famílies: una pàgina web on cada 
setmana pengem un resum de les activitats de la setmana amb fotografies per etapes, 
RSS, Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn. A més, cada família té el mail personal del 
tutor del seu fill/a. 

• Per facilitar la vida laboral, l’escola obre tots els dies lectius, tot i que hi hagi vaga. Tam-
poc es fa jornada intensiva ni al setembre ni al juny. No suspenem classes per fer la 
junta d’avaluació. Si falta un professor, no enviem els alumnes a casa.

• L’escola fomenta la participació de pares, professors, alumnes i personal no docent en 
la seva gestió.

• A l’ESO només tenen festa les tardes de dimecres i divendres. Fem més hores de clas-
se que altres centres per tal de millorar el rendiment acadèmic.





Escola Arrels-Esperança
c/ Provença, 7

Telf. 93.387.61.99

08914 Badalona

esperanca@escolesarrels.com





Escola Arrels-Blanquerna
Avda. de Roma, 29-31

Telf. 93.395.16.57

08915 Badalona

blanquerna@escolesarrels.com



www.escolesarrels.com
facebook.com/EscolesArrels

twitter.com/EscolesArrels

youtube.com/EscolesArrels

linkedin.com/company/escoles-arrels-esperança-blanquerna-timbals-


