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OBJECTIUS GENERALS
• Assoliment de les competències bàsiques i desenvolupament del seus talents.
• Conduir l’alumne cap a l’autonomia personal.
• Educar actituds de responsabilitat i esforç.

    

ESTIL D’APRENENTATGE 

El nostre objectiu és conduir l’alumne CAP A L’AUTONOMIA PERSONAL, alhora que  asso-
leix  les competències bàsiques de l’etapa. 

El nostre estil d’aprenentatge comparteix trets dels següents estils:  APRENENTATGE ACTIU, 
APRENENTATGE PRÀCTIC, APRENENTATGE REFLEXIU. 

Experimentem
Interioritzem

Reflexionem
Avaluem

Observem

Motivem l’alumne a l’observació, la reflexió,  
l’experimentació i la interiorització dels apre-
nentatges
• fomentant el treball de recerca i la investigació; 
• dialogant sobre les experiències perso-

nals,
 de l’entorn social, i sobre els continguts  
 dels aprenentatges;
• en interacció amb els altres, treballs de
 col·laboració;
• educant actituds de responsabilitat i 

esforç;en un ambient acollidor. 
• combinem llibres digitals, material comple
 mentari i llibres impresos.

METODOLOGIA “OREIA”



LLENGUES ESTRANGERES, TIC I EXTRAESCOLARS

LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS, FRANCÈS I ALEMANY

Anglès curricular De 1r a 4t d’ESO

Oral English Complementària de 1r a 4t

Auxiliar de conversa nadiu en anglès De 1r a 4t

Exàmens per a la certificació Cambridge ESO

Batxillerat Dual Americà 2n, 3r, 4t ESO i 1r de Batxillerat

Francès Optativa de 1r a 4t d’ESO

Alemany Optativa de 1r a 4t d’ESO

TIC

Ordinador personal a l’aula De 1r a 4t d’ESO

Aules d’ordinadors De 1r a 4t d’ESO

Llibres digitals De 1r a 4t d’ESO

Plataforma interactiva De 1r a 4t d’ESO

Robòtica (Tecnologia) De 1r a 4t d’ESO

Science bits (ciències) 1r, 2n i 3r d’ESO

ESO EXTRAESCOLARS

Gimnàstica artística i trampolí

Tenis

Fútbol sala

Bàsquet

Vòlei

Teatre



PROJECTE
JM EMPRENEDORS

El projecte “Emprenedors JM” comença a tercer d’ESO amb la matèria d’emprenedoria. 
Els alumnes comencen a familiaritzar-se amb les bases i eines del món empresarial per tal 
d’ajudar-los en la seva orientació professional futura i tanmateix simular casos pràctics de 
creació d’empresa i estudiar situacions d’empreses reals, sempre fomentant l’esperit crític 
de l’alumne.

A batxillerat dintre de les matèries d’Economia 
i Organització d’Empresa i de Tecnologia In-
dustrial s’acull el programa “Emprenedors” en 
el qual es formen les mini empreses (en grups 
de 5 o 6 alumnes).

OBJECTIUS
• Que els alumnes entenguin de manera pràctica el funcionament d’una empresa.

• Que l’alumne visqui una experiència pràctica en la presa de decisions de negoci, 
convertint-se en accionista i propietari d’una empresa real creada per ell i el seu equip 
de socis.

• Que l’alumne conegui i sigui capaç de fer les gestions habituals, com complimentar 
tota mena de documents de cadascuna de les àrees d’una empresa. 

• Que l’alumne treballi en grup i entre tots donar a conèixer la seva idea, sabent  
comunicar la necessitat coberta i 
l’avantatge competitiu.

• Fomentar les presentacions en pú-
blic tant a l’escola com en nom-
brosos concursos d’emprenedors.



De

DIPLOMA DEL BATXILLERAT DUAL J-M SANT GERVASI

EN QUÈ CONSISTEIX
Aquest programa ha sigut creat per l’Academica Corporation 
amb la fi de preparar als estudiants per adquirir els millors ni-
vells de competència per tal d’ajudar-los a enfrontar-se amb 
un mercat de treball globalitzat i  summament competitiu.

A través d’un disseny curricular virtual, avançat e innovador, 
que inclou assignatures optatives i atorga crèdits, l’Academica 
proporciona un alt nivell de preparació per a tots els alumnes 
que desitgin accedir a les universitats estatunidenques. Las 
classes s’ imparteixen en anglès amb professors nadius, el que 
dóna la oportunitat a l’alumne de practicar i millorar un idioma 
essencial en el mercat laboral actual.

QUÈ OFEREIX ALS ESTUDIANTS
• Obtenir dues titulacions simultànies: el batxillerat espanyol, que l’alumne cursa de manera 

presencial, i el estatunidenc, que cursa de manera virtual. 

• Un èmfasi significatiu en l’ensenyament de l’anglès per als alumnes des de 1r d’ESO fins a 
2n de batxillerat i un intercanvi cultural pel contacte freqüent amb professors nadius. 

• Un reforç del aprenentatge virtual al desenvolupar-se al 
100% on- line. 

• Es planteja com una activitat voluntària i suposa un  
increment de 5 hores setmanals per als alumnes.



De

PROJECTE SALA ROCK

El Club de Música està dins el Departament de 
Pastoral com una activitat més i dins la comis-
sió de Voluntariat com una opció per als alum-
nes de batxillerat de col·laborar desinteressa-
dament en aquesta activitat

OBJECTIUS
• Fomentar l’aprenentatge individual dels 

instruments musicals tot fomentant el tre-
ball en grup.

• Potenciar l’objectiu de curs tot component 
lletres basades en els valors proposats.

• Fomentar la creativitat dels components 
del grup a l’hora de compondre cançons.

• Participar en els diferents festivals que orga-
nitza l’escola i si s’escau en altres escoles o 
projectes musicals.

 

Els alumnes que hi vulguin participar hauran 
de venir amb el  grup format amb la condició 
de tenir alguna noció de l’instrument que toca-
ran o la voluntat d’aprendre. 

Cada grup funciona de manera autònoma.  

PROJECTE EXPLAINERS

EXPLAINERS és un programa que neix per ini-
ciativa dels principals Museus de Ciència 
dels EUA i des del 1969 és el programa estrella 
del San Francisco Exploratorium. L’objectiu és 
apropar el coneixement als visitants del Cos-
moCaixa a partir de les explicacions realitza-
des per estudiants voluntaris de secundària. 
Els estudiants aconsegueixen tenir interès per 
la ciència i tenir una vivència laboral molt sa-
tisfactòria.

Els joves interessats tenen l’oportunitat de 
convertir-se en EXPLAINERS, és a dir, en volun-
taris que els caps de setmana expliquen els 
experiments exposats a la sala polivalent del 
Museu CosmoCaixa. Per obtenir la formació 
necessària se’ls prepara a: La Salle-URL i IQS-
URL, l’Escola Oficial d’Idiomes, l’Institut Supe-
rior de Marketing i el mateix CosmoCaixa; els 
formen en coneixements cientificotècnics, en 
habilitats comunicatives i English for Science. 
Això permet als nois i noies potenciar les seves 
vocacions científiques.

EXPLAINERS és un programa que promou el 
districte de Sarrià-Sant Gervasi i pertany a les 
accions de  “Districte del Coneixement”. 



PROJECTE PIPE
PLA INTEGRAL DE
PLURILINGÜISME EDUCATIU

Potenciem l’ensenyament dels idiomes de forma 
global, amb resultats certificats pel Trinity College 
i la Universitat de Cambridge. Aquest pla compor-
ta un increment qualitatiu i quantitatiu de l’anglès 
com a 3ª llengua, programació d’una formació 
específica del professorat i una avaluació externa 
d’alumnat i de professors.

El Projecte ordena i sistematitza l’ensenyament de 
l’idioma a través d’aquests tres camps
• Curricular
• Complementari
• Extraescolar, amb l’Escola d’idiomes

A nivell curricular suposa: 
• Augment d’hores d’anglès a infantil. 
• A primària i infantil: interdisciplinarietat An-

glès-Plàstica-Música. 
• A secundària: interdisciplinarietat Anglès- Em-

prenedoria i Música. 
• Tant a primària com a secundària: Auxiliar de 

conversa en anglès.

A nivell extraescolar: 
• British Council
• Estades esportives

Altres llengües:
• Francès i Alemany a partir de 1r d’ESO 



ELS ALUMNES PODEN CONTINUAR EN EL CENTRE 
ELS SEUS ESTUDIS DE BATXILLERAT.

Col·legi Jesús-Maria
Passeig de Sant Gervasi, 15

08022 Barcelona
Telf. 93 417 12 00

www.jmsanger.com


