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iPads com
a recurs
educatiu
Projecte
plurilingüe
amb anglès
Classes
de xinès

Benvolgudes famílies
S’acosta el moment de prendre una
de les decisions més importants en
l’educació del vostre fill/a: triar escola.
A l’escola Arrels-Esperança, d’origen
familiar i amb més de 60 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. A més a més,
per preparar els alumnes del segle
XXI, tenim un projecte lingüístic amb
anglès, xinès i francès i introduïm les
noves tecnologies a l’aula, com ara
els iPads.
L’escola forma part de les Escoles
Arrels, juntament amb Blanquerna
(d’1 a 16 anys a Badalona).

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).
US ESPEREM!

Sr. Joan Masó i Bové
Director General Escoles Arrels

iPads i mòbils com
a recurs educatiu
• Des dels 3 anys i fins acabar la
Secundària s’utilitza l’iPad com
a eina de treball que facilita els
diferents aprenentatges.
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...
A l’ESO s’utilitza el mòbil com a
eina digital.

Noves
tecnologies
• Wi-Fi a tota l’escola. Totes les aules estan
equipades amb projectors i pantalles.
• Tots els docents tenen el seu portàtil i
comptem amb una plataforma digital per a
la comunicació i per a l’aprenentatge que
ens permet dur a terme el Projecte “TAC”
(informàtica educativa) a totes les etapes.
• A partir de P3 utilitzem espai virtual de
treball i didàctiques multimèdia.
• Cada setmana, pengem a la web cròniques
i fotografies d’activitats del centre.
• Comunicació amb les famílies i alumnes
mitjançant Intranet. Les famílies poden
escriure al mail del tutor del seu fill/a.

Projecte
plurilingüe
• Projecte lingüístic català-castellà-anglès
que introdueix l’aprenentatge i ús de
l’anglès ja des dels 2 anys i fins al 38% de
les classes.
• A més de les activitats complementàries
d’anglès d’EI2 a 4t ESO, es fa Physical
Education, Music, Science, Arts and Crafts,
History i Technology.
• Tenim professors amb Anglès nivell natiu a
tots els cursos per millorar l’expressió oral.
• Preparació per exàmens oficials d’anglès
(B1 i B2) i de francès (DELF).
• English week.

Xinès
• Per preparar els alumnes cap
a un món global, des d’EI4 fins
a 6è fan classe de xinès amb
mestres natives.
• Pretenem que adquireixin un
vocabulari bàsic i que tinguin
coneixement de la seva cultura
i tradicions.

Un programa d’iniciació
a la lecto-escriptura
• S’aplica a Educació Infantil, des dels 3
anys i fins als 5 anys. És la primera part
del Projecte “El gust per la lectura” que es
treballa fins a l’ESO.
• És un programa molt complert,
perfectament adequat a l’ edat dels infants
i amb molt bons resultats.
• Apadrinament lector.
• Suport a la lectura.

Instal·lacions
i serveis
• Totes les aules estan equipades amb
projectors, pantalles i wifi. Aules de música,
de psicomotricitat, d’informàtica i de
plàstica, sala d’actes i laboratori. Gimnàs,
poliesportiu, rocòdrom, hort i patis
assolellats i adaptats a les diferents edats
(3.000 m2).
• Serveis educatius: gabinet psicopedagògic
propi, revisió mèdica i optomètrica,
activitats complementàries.
• Altres serveis: acollida (7’30 a 9h i 17h a
18h), menjador, extraescolars, casal d’estiu...

A més
a més...
• Excursions,
colònies,
intercanvis internacionals i
viatge a Roma de 4t ESO.
• Participació de la coral en
diferents actes de la ciutat
i en concursos escolars
externs (de dibuix, de
redacció...).
• Participació de les tradicions
(Castanyada, Sta. Cecília,
Nadal, Carnaval, Sant Jordi,
St. Anastasi...).
• Plantilla estable de professors
amb experiència i formació
constant.
• Continuïtat
acadèmica
de batxillerat i cicles en
altres escoles, amb acords
establerts.

Atenció
individualitzadazada
• Projecte de la convivència: mediació,
programa #aquiproubullying.
• Donem molta importància a l’atenció
individualitzada, fent un seguiment acurat i
personalitzat de cada alumne/a (sistema de
reforços i recuperacions) per potenciar les
destreses i habilitats a través de la cultura de
l’esforç, i volem mantenir una comunicació
fluïda família i escola.

Formació humana
i en valors
• 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 (ESO) i
Jornada de la Cooperació.
• Els eduquem cap a l’esforç i el treball en
equip. Jornada de la Ciència

• Coneixem els trets personals i acadèmics
dels nostres alumnes i en seguim l’evolució
potenciant hàbits, actituds i valors d’estudi,
de convivència, de tolerància, de salut, de
lleure.
• Treballem aquests valors a partir de
sortides culturals, tallers i conferències
pedagògiques.

Prevenció del
fracàs escolar
• Tenim un pla estratègic que vetlla per
l’excel·lència i dóna sentit i coherència a
la nostra tasca pedagògica. D’entre tots
els objectius, el repte per la qualitat ha de
quedar palès en els resultats acadèmics.
• Tot i estar per sobre de la mitjana de
Catalunya, no hem de voler només tenir
alumnes brillants, sinó ser capaços de
recuperar els alumnes que suspenen en
menys temps i amb més eficàcia. Per això
hem desenvolupat un eficaç i singular
mètode de recuperació per als alumnes
que tenen dificultats en l’assoliment dels
aprenentatges.
• A més a més, fem desdoblaments a primària
de Català, Anglès i Matemàtiques.

Degut a la COVID-19, el curs 2019-20 no es van fer les proves de competències bàsiques a 6è d’EP.
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