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A l’escola Arrels-Esperança, d’origen familiar 
i amb més de 50 anys d’història plens 
d’experiències, tenim molt clar que l’educació 
és el resultat d’un compromís entre família i 
escola, basat en l’aprenentatge actiu, l’atenció 
individualitzada i l’adquisició d’hàbits de 
treball i d’estudi, aplicant la cultura de l’esforç. 
Alguns trets importants de la nostra ESO:

Recursos digitals
Acostem el món digital als alumnes, que els 
és proper i atractiu, desenvolupant el seu 
sentit crític, una estratègia didàctica que 
ens proporciona excel·lents resultats.

Metodologia
Diversifiquem estratègies (treball cooperatiu, 
per projectes...), i trenquem amb la rutina 

acadèmica amb desdoblaments i aules per  
matèria, ja que generen mobilitat perquè és 
l’alumnat qui canvia cada hora de classe.

Atenció individualitzada 
Oferim una bona preparació per al batxillerat 
i els estudis universitaris:

L’Escola Arrels-Esperança, té fama 
reconeguda pel seu alt nivell d’exigència 
acadèmica i pels excel·lents resultats dels 
seus alumnes, contrastats per les proves 
oficials d’avaluació externa.

Proposem un itinerari específic per a 
estudis professionals que facilita cursar  
una ESO més pràctica, amb grups més 
reduïts i amb continguts ajustats a 
aquest projecte de futur.

Benvolgudes famílies



Afavorim el  rendiment amb una avaluació 
progressiva.

Cada sis setmanes, amb la revisió continuada 
del progrés, amb desdoblaments, amb 
classes d’expressió oral en anglès i amb 
itineraris de matèries optatives encaminades 
a consolidar i descobrir aprenentatges.

Comptem, també, amb el suport de l’equip 
psicopedagògic que proporciona orientació 
i, a més, disposem d’estratègies d’atenció 
individualitzada exclusives del centre: grups 
de reforç preventiu, aula d’estudi guiada i el 
programa de millora individualitzada.

Impartim classes de recuperació de les 
matèries pendents dins de l’horari escolar. Ho 
fa el mateix professor de la matèria i sense 
cost addicional. 

Sr. Joan Masó i Bové
Director General Escoles Arrels

Com a Director General, juntament amb 
l’equip docent, estem a la vostra disposició 
per donar-vos a conèixer, amb  atenció 
individualitzada, el Projecte Educatiu de la 
nostra escola Arrels-Esperança en tots els seus 
aspectes (curriculars, docents i de serveis).



Compartim la filosofia de les mSchool (el 
mòbil s’integra a l’aula) i considerem la 
innovació tecnològica un mitjà per potenciar 
l’ensenyament i afavorir l’èxit acadèmic.

Per desenvolupar aquest projecte tenim:

1. Recursos humans
Dos informàtics en plantilla.

Formació continuada del professorat en 
noves tecnologies.

2. Recursos metodològics
Acostem les noves tecnologies als 
alumnes, desenvolupant el seu sentit 
crític. Som conscients que cal ensenyar 
d’una altra manera, amb una metodologia 
innovadora:

I+D (investigació digital): hem creat una 
assignatura a la nostra escola (exclusiva 
i pionera al nostre país) on s’aprèn, 
entre d’altres coses, a dissenyar apps, 
a crear pàgines web, a gestionar la 
identitat digital, a treballar amb la realitat 
augmentada, els models 3D i codis QR, 
les estratègies del Comunity manager...

Unitats didàctiques virtuals.

Google Apps.

-Recerca i comunicació.

-Crear i compartir.

-Supervisió de les tasques a través del 
Calendar.

Participació en l’elaboració de la web del 
centre.

Escola 
digital



3. Recursos digitals
iPad com a eina d’aprenentatge.

Aules digitals:

-Connexió WI-FI a totes les classes.

-Aules equipades amb projectors.

Aules d’ordinadors.

Plataforma digital per a la comunicació i 
aprenentatge.

Ús del mòbil com a eina digital.

4.Recursos per a la comunicació
Diverses formes de comunicació  entre la 
família i l’escola:

-Telèfon, correu electrònic...

-Web, Facebook, Twitter, Youtube...

Facilitat de contacte amb professors, 
tutors i equip directiu.

Seguiment diari d’absències o retards.



Atenció individualitzada
Classes de recuperació de les matèries 
pendents:

    -Dins de l’horari escolar.
    -Sense cost addicional.
   Grups de reforç preventiu. 
   Seguiment dels tutors.
 Suport de l’equip del departament de 

psicologia (test i orientacions).

Avaluació continuada: cada 6 setmanes
controls de seguiment.
-Metodologia ajustada a cada matèria i 
curs. 
-Treball cooperatiu.
-Aula segons matèria: mobilitat de l’alumnat.
-Itinerari específic per a estudis professionals.
-Matèries optatives encaminades a 
consolidar i descobrir aprenentatges.
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Busquem la formació integral 
de la persona: sòlida formació 
a nivell acadèmic, però també 
a nivell sòcio-afectiu.
Formem alumnes solidaris, 
respectuosos i responsables. 
Servei comunitari i Jornada de 
la Cooperació.
Projecte de la convivència:

• mediació,        
• programa #aquiproubullying.
Sortides culturals.
Colònies esportives bianuals.
Nit a l’escola a 1r d’ESO.
Viatge a Roma a 4t d’ESO.

Som un centre multilingüe perquè comptem 
amb un projecte trilingüe (català, castellà i 
anglès) i, a més, introduïm el francès.

Anglès
Preparació per a exàmens oficials d’anglès 
(B1 i B2).
Anglès com a llengua vehicular a 
Technology, Music i Art.
Professora amb anglès nivell natiu per  a la 
millora de l’expressió oral.
English week.
Erasmus+: interacció amb escoles europees.
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Si hi esteu 
interessats

Escola Arrels Esperança

93.387.61.99 
esperanca@escolesarrels.com

c/ Provença 7, 
08914 Badalona (Llefià)

www.escolesarrels.com


