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L’Escola Pia de Nostra Senyora és una de les vint escoles que formen part de 
l’Escola Pia de Catalunya, una institució educativa amb més de quatre-cents 
anys d’història i d’experiència en l’educació d’infants i joves.

Cada curs escolar, més de vint-mil famílies confien els seus fills i filles a les 
nostres escoles per compartir la nostra finalitat educativa: contribuir a formar 
persones compromeses, lliures i preparades acadèmicament i humanament, 
amb coneixements i valors, per fer front als reptes de la vida.

És amb aquest propòsit que treballem per fer dels nostres alumnes ciutadans 
responsables, crítics, respectuosos, autònoms i compromesos. És des d’aquest 
mateix propòsit que volem la nostra Escola acollidora, innovadora, participativa, 
arrelada, transformadora i oberta a la realitat del món. I és des d’aquest model 
d’Escola que la vivim i l’entenem com un projecte compartit entre tots els 
agents que formen la comunitat educativa: alumnes, mares i pares, professorat, 
personal d’administració i serveis i, administració educativa.

PRESENTACIÓ
L’ESCOLA PIA

L’Escola Pia
400 anys d’experiència
20 escoles a Catalunya

20.000 estudiants
2.000 professionals
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Som una escola de secundària amb expertesa en joves i adolescents. El nostre 
alumnat procedeix d’escoles molt diverses, per la qual cosa vetllem amb 
molta atenció el pas de la Primària a l’ESO per fer possible la millor adaptació, 
considerant que l’heterogeneïtat és un valor positiu per a l’aprenentatge. 

El nostre professorat té l’experiència i la formació per treure de cada jove les 
seves destreses i el seu talent. Treballem amb l’alumnat des de l’acompanyament 
i la tutoria personal per assolir, com diu el nostre lema, de “cada persona, un 
projecte”.

Som una escola de dimensió petita, amb un total de 900 alumnes, distribuïts 
entre l’ESO, l’FP i el Batxillerat. La nostra dimensió i la pròpia organització del 
centre fa que la nostra l’escola sigui molt propera per a l’alumne, assolint un 
clima confortable i familiar, que valorem i cuidem amb tot detall.

La proposta de la nostra ESO té el propòsit de:

• garantir un aprenentatge progressiu i una orientació gradual cap 
als estudis postobligatoris,

• acompanyar al creixement personal i la descoberta dels interessos 
i opcions acadèmiques amb coresponsabilitat de la família,

• orientar l’alumnat vers un projecte de vida i  professional de futur 
en el qual es contemplin els valors i les actituds humanistes.

L’ESCOLA PIA NOSTRA SENYORA  

PRESENTACIÓ
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A continuació us detallem el nostre projecte d’ESO, des de la particularitat 
del que s’ofereix per a cada nivell educatiu i que determina una proposta 
estratègica per assolir els objectius educatius i obtenir els millors resultats dels 
nostres alumnes.

PRESENTACIÓ

L’Escola Pia
Nostra Senyora

més de 100 anys d’educació
ESO, Batxillerat i FP

900 alumnes
2 línies d’ESO,

8 grups, 240 alumnes
Projecte SUMMEM

Persones que són 
socialment competents

Persones que són 
sensibles a la creativitat

Persones que viuen 
la ciència

Persones dialogants i 
comunicatives

PENSAR

EMOCIONAR

EXPERIMENTAR

COMUNICAR

Dimensió social i 
interior

Dimensió artística

Dimensió científica

Dimensió dialògica

Completem la nostra proposta educativa de l’ESO amb una acció acadèmica que 
vol dedicar especial atenció a les dimensions educatives: 
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La informació que hi ha a continuació es basa en el disseny curricular de 
l’ESO, segons Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’Ordenació dels ensenyaments 
de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), publicat al DOGC núm. 6945 
(28/08/2015), que té en compte la normativa vigent, la legislació de Catalunya 
i les orientacions europees.

L’ESO està organitzada en dos cicles: el primer cicle que engloba el 1r i el 2n curs 
acadèmics, i el segon cicle que engloba el 3r i el 4t curs acadèmics. 

El primer cicle té per finalitat incorporar les tècniques de treball i 
d’organització personal de l’estudi, per consolidar una base de competències 
per a l’aprenentatge, tals com la lectura comprensiva, el treball cooperatiu, la 
gestió del temps, la comunicació efectiva i, les pràctiques que faciliten la síntesi 
i l’estudi. Una altra finalitat implícita és la de cohesionar el grup i arrelar el 
sentiment de pertinença per afavorir una autèntica comunitat d’aprenentatge. 
L’alumnat, en finalitzar el primer cicle, ha de ser capaç de consolidar uns bons 
hàbits de treball i d’adquirir un grau satisfactori d’autonomia envers l’estudi.

El segon cicle té com a finalitat promoure l’adquisició de les competències 
clau i aprofundir en la descoberta d’interessos acadèmics per tal de guiar una 
orientació personal envers els estudis postobligatoris. L’alumnat, en finalitzar 
el segon cicle, ha de ser capaç de consolidar les competències bàsiques de les 
diferents àrees de coneixement i prendre una decisió en relació a la continuïtat 
dels seus estudis, atenent a les seves habilitats, als seus talents i als seus 
interessos vocacionals, acadèmics i professionals.

El currículum és el conjunt d’aprenentatges que l’alumnat ha d’assolir al llarg 
de tot el procés educatiu de l’ESO. El currículum es divideix en dues grans parts:

• Una part comuna, formada per les matèries comunes que cursen 
tots els alumnes a l’ESO, la tutoria i la matèria complementària.

• Una part específica, formada per les matèries optatives, que 
l’alumnat pot escollir segons l’oferta de l’escola. Cada escola pot 
oferir les matèries optatives que considera més rellevants per 
potenciar aprenentatges curriculars o extracurriculars.

A cada matèria se li assigna un nombre setmanals d’hores de classe. Cada 
matèria pot estar formada per un número diferent d’hores setmanals, que van 
des d’1 a 4 hores. Tot l’alumnat, amb la suma de totes les matèries, realitza 31 
hores setmanals per curs.

1  ORGANITZACIÓ GENERAL

ESTRUCTURA
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ESTRUCTURA
2  ELS PROJECTES

La nostra proposta educativa a l’ESO planteja objectius d’aprenentatge 
complementaris als objectius curriculars, que s’estructuren gradualment entre 
els diferents cursos a través de projectes específics per a l’alumnat. Aquests 
projectes són:

Projecte interdisciplinari que fonamenta el Treball 
Cooperatiu (TC) i l’Aprenentatge basat en Bones 
Preguntes (ABP). Organitza els continguts de les àrees 
segons el projecte i fomenta l’aprenentatge entre iguals 
per equips.

Projecte que promou la consciència d’una identitat 
digital des de l’ètica i la legalitat. Dona pautes per a la 
recerca de fonts fidedignes des del respecte a l’autoria i 
facilita eines per a la comunicació i per al treball d’equip 
en entorns virtuals d’aprenentatge (EVA).

Projecte que ofereix a l’estudiant criteris artístics 
i tècnics del llenguatge audiovisual. El projecte 
contempla 4 modalitats audiovisuals: la fotografia a 1r 
d’ESO, el curtmetratge de ficció a 2n d’ESO, l’anunci a 
3r d’ESO i el documental a 4t ESO.

Projecte que potencia l’actitud reflexiva, la gestió de 
les emocions i el reconeixement i l’atenció als altres: 
dimensió interior, emocional i social de la persona. 
La base de treball d’aquest projecte són els valors 
humanístics i socials des d’una perspectiva global, per 
a preparar els joves a viure en una societat complexa i 
per donar respostes per a un món millor.

Projecte que facilita adquirir un aprenentatge de 
l’anglès de forma gradual i progressiva amb l’objectiu 
d’adquirir un nivell satisfactori de la llengua anglesa i 
acreditar-lo, si s’escau, a través Cambridge Institute. 
Promou, també, la participació de l’alumnat en 
projectes i estades internacionals.

CRISS
Educa i aplica

AUDIOVISUAL
Entén i crea

DIES
Atura’t i pensa

English in progress
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3  LES MATÈRIES

3.1. Configuració del currículum

El currículum agrupa les diferents matèries en àmbits del coneixement 
que faciliten l’assoliment de les competències que els són pròpies. Es 
defineixen els següents àmbits:

- Àmbit lingüístic. (AL)
- Àmbit matemàtic. (AM)
- Àmbit cientificotècnic. (ACT)
- Àmbit social. (AS)
- Àmbit artístic. (AA)
- Àmbit de l’educació física. (AE)
- Àmbit de cultura i valors. (AC)
- Àmbit digital. (AD)
- Àmbit personal i social. (AP)

Cada àmbit inclou diferents dimensions que engloben les diferents 
activitats que guien l’aprenentatge competencial.

ESTRUCTURA
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ESTRUCTURA 3   LES MATÈRIES

3.2 Per cursos acadèmics

Matèries comunes Àmbit h/setmana Observacions

Català AL 3
Es prioritza que el mateix docent 
imparteixi català i castellà per afavorir 
el treball de les CC.BB.

Castellà AL 3

Matemàtiques AM 3

Anglès AL 3 AF 2 nivells: Advanced i Basic

Ciències Socials AS 3

Ciències Naturals ACT 3

1 h Laboratori. Es promou el 
coneixement de la ciència des d’un 
vessant experimental. L’alumnat 
treballa al laboratori amb regularitat.

Tecnologia ACT 2 1 h Taller

Música AA 2

Educació visual i plàstica AA 2

Educació física AE 2

Cultura religiosa AS 1

Tutoria AP 1

TOTAL HORES COMUNES 28

1r ESO
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ESTRUCTURA 3   LES MATÈRIES

1r ESO

Matèries Optatives
(1 cada quadrimestre) Àmbit h/setmana Observacions: L’alumne/a cursa una 

matèria per semestre

TIC 1 AD 2 Tecnologies de la informació i la 
comunicació aplicades

Esports d’equip AE 2 Educació física

TOTAL HORES OPTATIVES 2

Matèria Complementària Àmbit h/setmana Observacions: 

Com em relaciono? 
Competències socials AP 1

Matèria que respon a l'estratègia de 
l’escola per a la convivència social i per 
a la vida

TOTAL HORES COMPLEMENTÀRIES 1

TOTAL HORES 1r ESO 31 7h setmana PROJECTE SUMMEM
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Matèries comunes Àmbit h/setmana Observacions

Català  AL 3 

Castellà  AL 3 

Matemàtiques  AM 4

Anglès AL 4
AF 2 nivells. Els alumnes es divideixen 
en nivells: Advanced, Basic. 2 de les 
hores treballen en un grup més petit.

Ciències Socials AS 3 

Ciències Naturals ACT 3
1 h/s laboratori. Cada setmana es 
fa una pràctica de laboratori. S'hi 
treballa amb petit grup.

Tecnologia ACT 2 
1 h/s taller. Cada setmana es fa una 
pràctica al taller. S'hi treballa amb 
petit grup.

Música AA 2
1h/s bateria. Quinzenalment, cada 
alumne fa la pràctica de bateria, en 
petit grup.

Educació física AE 2 

Cultura religiosa AS 1 

Tutoria AP 1

TOTAL HORES COMUNES 28

2n ESO

ESTRUCTURA 3   LES MATÈRIES
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2n ESO

Matèries Optatives
(1  per trimestre) Àmbit h/setmana

Llenguatge artístic AA 2

TIC 2 AA 2

Taller de Cultura Clàssica AD 2

TOTAL HORES OPTATIVES 2

Activitat 
Complementària Àmbit h/setmana

Habilitats socials AP 1

TOTAL HORES COMPLEMENTÀRIES 1

TOTAL HORES 2n ESO 31 7h setmana PROJECTE 
INTERDISCIPLINAR

ESTRUCTURA 3   LES MATÈRIES
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Matèries comunes Àmbit h/setmana Observacions

Català  AL 3  

Castellà  AL 3

Matemàtiques  AM 4

Anglès AL 3
 AF 3 nivells. Els alumnes es divi-
deixen en 3 nivells segons el ritme 
d'aprenentatge.

Ciències Socials (G) AS 3

Biologia i Geologia (G) 
(1r semestre) ACT 4

1 h/s laboratori Cada setmana es 
fa una pràctica de laboratori. S'hi 
treballa amb petit grup.

Física i Química (G)
(2n semestre) ACT 4

1 h/s laboratori Cada setmana es fa 
una pràctica de laboratori. S'hi treba-
lla amb petit grup.

Tecnologia ACT 2
1 h/s taller. Cada setmana es fa una 
pràctica al taller. S'hi treballa amb 
petit grup.

Visual i plàstica AA 2

Educació física AE 2

Cultura religiosa AS 1

Tutoria AP 1

TOTAL HORES COMUNES 28

3r ESO

ESTRUCTURA 3   LES MATÈRIES
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3r ESO

Matèries Optatives Àmbit h/setmana

Alemany1 AL 2

Música AA 2

Emprenedoria AS 2

TOTAL HORES OPTATIVES 2

Activitat 
Complementària Àmbit h/setmana

Habilitats socials AP 1

TOTAL HORES COMPLEMENTÀRIES 1

TOTAL HORES 3rESO 31 3 Projectes Interdisciplinars 

1 Segona llengua que l’escola ofereix de manera optativa

ESTRUCTURA 3   LES MATÈRIES
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Matèries comunes Àmbit h/setmana Observacions

Català AL 3  

Castellà AL 3

Anglès AL 3
AF en 3 nivells. Els alumnes es 
divideixen en 3 nivells segons el ritme 
d’aprenentatge

Matemàtiques AM 4

Ciències Socials AS 3

Educació física AE 2

Cultura religiosa AS 1

Tutoria AP 1

TOTAL HORES COMUNES 20

4t ESO

ESTRUCTURA 3   LES MATÈRIES
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4t ESO

Matèries Optatives Àmbit h/setmana L’alumne cursa 3 matèries al llarg del 
curs, de 3 h/s cadascuna.

Música AA 3

Visual i Plàstica AA 3

Informàtica AD 3

Tecnologia ACT 3
1 h de desdoblament. Cada setmana 
es fa una pràctica al taller. S’hi treballa 
amb petit grup.

Llatí AL 3

Alemany 2 AL 3

Biologia i Geologia ACT 3
1 h de desdoblament. Cada setmana 
es fa una pràctica de laboratori. S'hi 
treballa amb petit grup.

Física i Química ACT 3
1 h de desdoblament Cada setmana es fa 
una pràctica de laboratori. S'hi treballa 
amb petit grup.

TOTAL HORES OPTATIVES 9

Activitat 
Complementària Àmbit h/setmana

Ètica AS 1

Economia AS 1

TOTAL HORES COMPLEMENTÀRIES 2

TOTAL HORES 4t ESO 31 3 Projectes Interdisciplinars 

SERVEI COMUNITARI AP 10 hores anuals 

2Segona llengua que l’escola ofereix de manera optativa

ESTRUCTURA 3   LES MATÈRIES
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3.3. Els itineraris
A 4t d’ESO la part opcional és major perquè es tracta d’un curs final 
d’etapa obligatòria que té entre els seus objectius aprofundir en 
l’orientació de les àrees de coneixement que ajuden a prendre la decisió 
sobre els estudis postobligatoris. Els alumnes, a partir del seu procés 
acadèmic i personal, i de les seves aptituds i interessos, decideixen quin 
itinerari fan: científic, artístic, tecnològic o humanístic-social.

Les diferents combinacions fan possible que l’alumnat triï 3 matèries de 
les proposades com a optatives amb la finalitat de confegir el seu propi 
currículum. D’acord amb les seves inquietuds i, valorant el seu procés 
al llarg de l’etapa, l’alumnat cursa la seva elecció que encaixa amb 
els diferents itineraris3 dels estudis postobligatoris: cicles formatius i 
batxillerat.

3.4. El Treball Cooperatiu (TC)
El Pla de Centre organitza el Treball Cooperatiu que els alumnes realitzen 
dins dels Itineraris d’Aprenentatge SUMMEM i, a les diferents matèries. 
Es fan dinàmiques específiques de cohesió de grup, de manera regular 
i, es va avançant en el domini de les tècniques cooperatives, de manera 
que la feina grupal esdevé una tasca real d’equip en què és tan important 
el que s’hi aprèn com el com s’aprèn. Els alumnes formen part d’equips 
que avancen junts en el seu progrés competencial i l’aula es converteix 
en una comunitat d’aprenentatge. Això posa en marxa els aprenentatges 
de manera activa i facilita un currículum aplicat. Es treballa de manera 
transversal, s’avança en continguts i s’afavoreix una convivència positiva 
en què l’ajut entre iguals pren protagonisme.

3  Pot fer matèries d’un itinerari o de diferents itineraris.

ESTRUCTURA 3   LES MATÈRIES
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3.5. La Tutoria
L’etapa de l’ESO coincideix amb la preadolescència i l’adolescència, anys 
en els quals els nois i noies experimenten importants canvis fisiològics i 
psicològics. S’abandona la infantesa i s’inicia el pas cap a la vida adulta; això 
en tots els sentits: biològic, psicològic i social.

Els canvis més evidents són en l’àmbit físic però hi ha una evolució 
important en l’àmbit afectiu i en les relacions amb les persones de l’entorn 
i amb la societat. Prenen especial importància els iguals i les relacions que 
s’hi estableixen.

A nivell intel·lectual, és possible realitzar operacions formals i tenir un 
pensament hipotètico-deductiu, que permet enfrontar-se a problemes 
complexos. 

Per fer un bon procés, és necessari el contrast amb els adults que 
possibilita fer el propi camí d’autoafirmació personal. De mica en mica, es 
va construint la pròpia personalitat amb els valors, les experiències i les 
actituds que s’han anat pouant des de la infància.

L’Escola ha d’acompanyar, conjuntament amb les famílies, cada 
alumne/a en el seu procés. L’ha de recolzar perquè pugui créixer a nivell 
personal i pugui arribar al màxim de les seves possibilitats pel que fa 
als aprenentatges. El suport de l’Equip Educatiu, encapçalat pel tutor/a 
personal, és clau. És una etapa molt important en què els nois i les noies 
van prenent consciència de la seva identitat.

A  la tutoria grupal, es fan les accions dedicades a crear el clima adequat 
perquè cada alumne pugui fer el millor aprenentatge possible. És molt 
important el sentit de pertinença al grup i a l’escola perquè les actituds 
siguin de respecte als altres.  A 1r cicle, ajudem els alumnes a millorar 
les tècniques de treball i a organitzar-se bé. A 2n cicle, és clau la vessant 
orientadora perquè l’alumne pugui fer-se una proposta adequada 
d’estudis posteriors. Al llarg de tota l’etapa, continuem treballant aspectes 
relacionats amb els valors i les actituds. 

ESTRUCTURA 3   LES MATÈRIES
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A la tutoria individual, es crea una complicitat i confiança que possibiliten 
l’acompanyament de cara a un creixement personal i a una bona adaptació 
a l’exigència escolar. És imprescindible el treball conjunt amb els pares i 
mares, principals educadors dels alumnes. Hi ha reunions regulars amb els 
tutors amb la finalitat de posar l’alumne al centre de l’aprenentatge i fer-lo 
protagonista perquè vagi adquirint més responsabilitat.

3.6. El servei comunitari
A 4t d’ESO tots els alumnes realitzen un servei comunitari de 10 hores. Es 
fa en horari extraescolar i els connecta amb realitats, diferents a la seva, 
en les quals han de demostrar un grau considerable de responsabilitat. 
En aquesta activitat, promovem l’autonomia i el compromís dels alumnes. 
Ajuden els altres i ells en treuen també un aprenentatge de vida. Preparen 
les activitats, s’hi comprometen, les revisen i en treuen conclusions. És un 
tastet de les possibles opcions que hi ha de cara a voluntariats futurs i és 
un assaig del compromís que, com a ciutadans, hem de mantenir amb la 
societat.

3.7. Suport Vital Bàsic.
Tot l’alumnat fa el programa educatiu de “Suport Vital Bàsic als Centres 
Educatius”, que compta amb el suport i coordinació del Departament 
d’Ensenyament i del Consell Català de Ressuscitació. 

L’objectiu principal de l’activitat és que l’alumnat aprengui coneixements 
bàsics gradualment (teòrics i pràctics), adaptats a cada edat, relacionats 
amb què és, què cal fer i com podem actuar davant d’una situació 
d’emergència vital.  

ESTRUCTURA 3   LES MATÈRIES
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La formació s’inicia en l’alumnat cada any, de forma progressiva, i es van 
afegint nous continguts i objectius (a través de diverses activitats adaptades 
a l’edat del noi/a)

L’activitat estarà dirigida pel professorat que ha adquirit la formació en 
Suport Vital Bàsic als centres educatius pel Consell Català de Ressuscitació. 

En finalitzar els estudis tindrem uns ciutadans conscienciats sobre 
la importància d’intervenir de forma ràpida davant d’una aturada 
cardiorespiratòria i, el que és més important, sabran com actuar.

ESTRUCTURA 3   LES MATÈRIES
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