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L’ESO és una etapa de l’ensenyament obligatori que consta de quatre cursos acadèmics.
Es situa, per tant, entre l’Educació Primària i els estudis postobligatoris (Batxillerat i
Cicles Formatius de Grau Mitjà). 

Model d'ensenyament 
i aprenentatge 

de caràcter 
competencial

En superar el 4t curs, els alumnes obtenen el títol de graduat en educació secundària
obligatòria; és una titulació única que no està condicionada per les opcions o itineraris
que hagi cursat l'alumne/a. 

El currículum s'organitza en àmbits de coneixement. Els àmbits de coneixement són
agrupacions de matèries que comparteixen les competències bàsiques específiques de
cada àmbit i les competències transversals. Són els següents: lingüístic, matemàtic,
social, cientificotecnològic, artístic, de l’educació física, de cultura i valors

Autonomia en
l'aprenentatge

Desenvolupament
personal i social

ESO



MATÈRIES

Les matèries comunes ocupen 24 hores setmanals de l’horari
dels alumnes de 1r i 3r d’ESO, i 25 hores a 2n d’ESO. En el cas
de 4t, aquestes matèries ocupen 19 hores setmanals. 

MATÈRIES COMUNES

 Les matèries optatives es redueixen a 4 hores setmanals a 1r, 2n i 3r
d’ESO, mentre que a 4t ocupen 11 hores. Algunes d’aquestes matèries
són quadrimestrals. Al llarg dels tres primers cursos els alumnes
poden optar a estudiar dues llengües estrangeres més, el francès i
l'alemany. Els demanem un compromís fins a 3r d’ESO i es pot
continuar a 4t depenent de la modalitat que hagin escollit.

MATÈRIES OPTATIVES

Aquestes matèries complementen el nostre projecte educatiu i
estan organitzades de maneres diverses: en format hora B (dividint
cada classe en dos grups), en format projecte (barrejant en
quatre/cinc grups tots els alumnes d’un mateix curs). Algunes
d’aquestes matèries són quadrimestrals.

MATÈRIES COMPLEMENTÀRIES



La importància que donem a valors com cooperació, responsabilitat,
solidaritat, respecte, honestedat, sostenibilitat i treball en equip.

Valors

La implicació d’un equip docent estable, amb àmplia experiència en
l’ensenyament i en formació constant, amb la capacitat de despertar el
talent de l’alumnat en un projecte 3-18 anys que permet mantenir una línia
pedagògica comuna i un seguiment de la persona en tota la seva
escolaritat.

Equip docent

L’equip de tutors i tutores en constant contacte amb l’alumnat i les
famílies, fent el seguiment de temes tant acadèmics com socials i de
desenvolupament personal.

Pla d'acció tutorial
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10 MOTIUS PER CURSAR 
L'ESO A GRAVI

04 L’equip psicopedagògic que orienta i proposa al claustre actuacions per
respondre millor a les necessitats de l’alumnat i famílies i atén de manera
individualitzada l’alumnat quan ho necessita.

Equip psicopedagògic



L’atenció de la diversitat i la seguretat que aquest fet no passa tan sols per
atendre les dificultats, sinó també per acostar-nos a cadascun dels/de les
nostres alumnes.

Atenció a la diversitat

La participació de l’alumnat en activitats i jornades vinculades a l’entorn,
al barri i a la ciutat i l’impuls de projectes divulgatius i solidaris, tant des
de les tutories com de les diverses comissions de l’escola. 

Activitats al barri i entorn

La participació en activitats específiques adreçades a la formació personal i
a l'orientació acadèmica i professional. En aquest sentit, l’alumnat rep la
formació i la informació necessàries per poder escollir de manera
responsable el seu futur acadèmic.

Orientació acadèmica
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10 Les activitats de caràcter lúdic destinades al foment de la convivència:
festes, sortides, colònies als tres primers cursos, viatge a 4t.

Activitats de convivència

L’ambient de centre proper, basat en la confiança i el respecte entre tota la
comunitat educativa que fomenta l’autoestima de les nostres noies i nois i
els ajuda a construir la seva pròpia identitat i a guanyar en autonomia.

Ambient de centre proper
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La metodologia diversa, amb el format del treball cooperatiu i dels
projectes interdisciplinaris, que permet adaptar-se a les diferents realitats
a l’aula, on tots creixem i aprenem.

Metodologia07



A més de l’anglès com a
primera llengua estrangera,
s’ofereix la possibilitat
d’estudiar francès en tots els
cursos de l‘ESO, així com
l’opció de triar a 1r, 3r i 4t
d’ESO l’alemany en forma de
matèria optativa durant tot el
curs.  

Potenciem el gust per la
lectura dins i fora de l'aula.
Treballem les lectures que
estableix el currículum i a 1r,
2n i 3r incloem un taller de
lectura per potenciar de
manera més específica
l’esmentat objectiu.

01

Llengües 
i lectura

02 03

Aprenentatge i
servei

Projectes

TAMBÉ DESTAQUEM

Aquesta proposta educativa la
duem a terme al llarg del curs de
3r d’ESO. Col·laborem amb el
Banc de Sang i Teixits i es treballa
des de diferents matèries per
engegar i difondre una campanya
de donació de sang, que finalitza
amb una tarda de donació a
l’escola.

Des de l’escola fomentem aquests
valors de compromís i civisme. Fa
set anys vam establir un conveni
de col·laboració amb el Consorci
del Parc de Collserola per
treballar en tasques de divulgació
i conservació de l’espai conegut
com la Font del Bacallà. Cada any
visitem aquest espai amb
l'alumnat per dur a terme tasques
de neteja i manteniment.

A 1r, 3r i 4t treballem un
projecte interdisciplinari. 

Els/les alumnes de 1r aprenen
el llenguatge de programació
a través de l'Scratch. A 3r els
nois i noies creen les seves
companyies teatrals i a final
de curs presenten l’obra
davant la comunitat
educativa. A 4t l’alumnat
realitza un Projecte de
Recerca en grups: al llarg del
segon quadrimestre aprèn a
fer un treball d’investigació
que el prepara per al Treball
de Recerca de Batxillerat.



06

Es realitza als tres primers
cursos, té una durada d’una
setmana i engloba tasques
relacionades amb els valors.
Es titulen respectivament El
joc cooperatiu, Una escola
sostenible i Una campanya
publicitària institucional. 
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Treball de síntesi

05 06

Colònies i viatge Festes

TAMBÉ DESTAQUEM

Duem a terme activitats per
promoure la convivència, tant
a dins com a fora de l’escola.
Entre aquestes darreres
destaquen les colònies, que
tenen un caràcter lúdic: a 1r,
amb activitats al medi aquàtic
(Alt Empordà); a 2n i 3r, amb
activitats a la muntanya
(Cerdanya i La Noguera). A 4t
fem un viatge a l’estranger
(Roma, París…) en el qual
també valorem l’aspecte
cultural.

Ens agrada que el nostre
alumnat, en especial els de 3r
i 4t, s’impliqui en
l’organització de jornades
festives com ara el
Carnestoltes i Sant Jordi.
Aquesta motivació els
potencia l’autonomia i els
permet sentir-se
corresponsables en el
funcionament de l’escola.

É



ASSIGNACIÓ LECTIVA
DE LES MATÈRIES

La càrrega lectiva setmanal és de 33 hores.
1r a 3r ESO

La càrrega lectiva setmanal és de 31 hores.
4t ESO



Matèries

 Llengua catalana i literatura

 Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera (Anglès)

Ciències socials

Ciències de la Naturalesa

Matemàtiques

Educació física

Música

Educació Visual i plàstica

Tecnologia

Tutoria

Treball de síntesi

Optativa 1 (ODS/ Expressart / Francès)

Optativa 2  (Alemany/Expressió
musical/Geometria/Geografia)  

Laboratori / Taller de tecnologia

Club lectura / Valors

Projecte

Hores setmanals
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2

2

3

2

3

2

2
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1

2
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1r ESO



Matèries

 Llengua catalana i literatura

 Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera (Anglès)

Ciències socials

Ciències de la Naturalesa

Matemàtiques

Educació física

Música

Tutoria

Treball de síntesi

Optativa 1 (Creació literària/ Expressió
Corporal / Francès)

Optativa 2  (Divulgació científica/ Cultura
clàssica / Expressió musical)  

Estadística / Fonts històriques

Club lectura / Valors

Hores setmanals

3

3

4

3

3

4

2

2

1

1

2

2

1

2

2n ESO



Matèries

 Llengua catalana i literatura

 Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera (Anglès)

Geografia i Història

Biologia i Geologia

Matemàtiques

Física i Química

Educació física

Educació Visual i plàstica

Tecnologia

Tutoria

Treball de síntesi

Optativa 1 (Música/ Emprenedoria / Francès)

Optativa 2  (Canal de reporters/
Robòtica/Alemany)  

Laboratori / Club lectura

Club lectura / Taller de tecnologia

Valors ètics

Hores setmanals
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2

3

2

2

3
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3
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2

2

1

2

1

3r ESO



Matèries

 Llengua catalana i literatura

 Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera (Anglès)

Geografia i Història

Matemàtiques

Educació física

Optativa 1 (Tecnologia/ EVP/ Música/
Francès)

Optativa 2 (Física i Química/ Informàtica /
EVP/ Llatí)

Optativa 3 (Biologia i Geologia/ Economia /
Informàtica)

Optativa 4 
(Alemany/ Teatre/ Cinema i societat/
Laboratori) 1Q
Projecte de recerca 2Q
Expressió Oral 2Q
Orientació 2Q

Tutoria

Hores setmanals
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4t ESO



Hi ha dues vies de comunicació escola-
família. Els/les alumnes disposen d’una
agenda escolar que els serveix per
planificar les tasques i que també serveix
perquè les famílies pugueu rebre
informacions o notificar-nos incidències
relacionades amb el dia a dia dels vostres
fills/es. El tutor/a també us facilitarà el seu
correu electrònic a fi que pugueu tenir una
via de contacte permanent. 

El seguiment de l’evolució acadèmica de
l’alumnat es fa a través de la plataforma
Alexia. Allà s’hi pot trobar la informació
tant de les avaluacions com de les
preavaluacions.

L’horari d'atenció de secretaria de l’edifici
de Secundària és de dilluns a dijous, de
8.00 a 17.00 i divendres de 8.00 a 14.00.

ORGANITZACIÓ
HORÀRIA 
L’hora d’inici de les classes és a les 8.00, tot i
que el centre, situat al carrer Jericó, 5-7, s’obre
a les 7.50. Al migdia les classes finalitzen a les
13.15. L’activitat lectiva de les tardes es
produeix entre les 14.50 i les 16.45. 

Els/les alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO tenen
quatre tardes lectives, de dilluns a dijous.
Els/les alumnes de 4t d’ESO tenen tres tardes
lectives, dilluns, dimarts i dijous. 

L’esbarjo dura 30 minuts i es fa a la pista. A 1r i
2n d’ESO comença un cop finalitzada la segona
classe del dia i a 3r i 4t d’ESO fan l’esbarjo un
cop finalitzada la tercera hora de classe.

COMUNICACIÓ
AMB LES FAMÍLIES



FORMEM PART DE

www.gravi.com

93 254 02 63

secundaria@gravi.com


