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per tots els joves,  

per cada jove.



Desenvolupament dels nois i noies 
Les escoles salesianes eduquem per ajudar a créixer 
persones resilients, autònomes, responsables i obertes 
a la transcendència. 
Per això són claus l’estil i l’ambient educatius. Aquest 
creixement emocional, intra i interpersonal i cap al 
transcendent, s’articula en un conjunt d’oportunitats: 

•activitats tutorials d’acollida i d’acompanyament 
•TROBA’T 
•xarxa relacional amb altres escoles de la ciutat 
•itinerari de solidaritat 
•itinerari de recerca de sentit a la vida 
•grups de fe (FOC i Aigua Viva) 

A més d’aquests moments especials, totes les 
activitats de l’escola inclouen de manera infusa el 
treball sobre aquestes competències claus.

Competències per viure en el món 
La persona que volem contribuir a formar haurà de 
ser co l · laboradora, enginyosa, reso lu t iva, 
emprenedora i compromesa. És a dir, capaç 
d’entendre el món amb rigor, de treballar en equip, 
d’enfrontar-se als problemes i de resoldre’ls, de tenir 
prou iniciativa per comprometre’s amb l’època que li 
ha tocat viure. Per aconseguir-ho, comptem amb 

•l’enfocament competencial de les matèries 
•les metodologies manipulatives a 

Matemàtiques de 1r cicle: Racons de Mates i 
MatesLab 

•combinades amb pràctiques concebudes des 
de la integració d’aprenentatges de diverses 
disciplines i de competències transversals: 

1. Tractament Integrat de les llengües catalana i 
castellana i English Learning Stations 

2. Projectes globalitzadors amb metodologies 
cooperatives: Aprenentatge i Servei, Aprenentatge 
Basat en Projectes, MAR-1(Música_Art_Religió), 
STEAM-3 (Ciència_Tecnologia_Enginyeria_Art_ 
Matemàtiques)Acompanyament tutorial 

La tutoria en una escola salesiana no és important, 
és vital. És l’eix sobre el qual pivota l’acció 
educativa: 

•persona tutora com a referent individual 
•acollida, acompanyament, seguiment 
•creixement de les competències personals 
•supor t en el desenvolupament de les 

competències acadèmiques 
•acció tutorial exercida per tot l’equip 

A primer, tenim especial cura en fer una transició 
acompanyada i progressiva de la Primària a la 
Secundària per tal de fer aquest pas amb les millors 
condicions. 

AMPA compromesa 
amb l’escola. Delegats 
de curs a la junta.



Integració tecnològica 
•model 1:1 amb llibres digitalitzats 
•pissarres digitals 
•al servei dels altres objectius, per entendre i aprendre de 

manera més profunda 
•com un objectiu en ella mateixa: 

•competència digital 
•programació amb robots de Lego 
•programació d’Apps (MSchools) 

•Servei diari de menjador: càtering 
Masia Bartrés, Llavaneres. 

•Activitats al pati i espai per deures. 
•Abonament especial de dillluns. 

Menjador

Activitats complementàries 

Les activitats complementàries representen una hora 
extraordinària setmanal cada curs i responen a les 
prioritats establertes com a centre: la identitat 
cristiana, com a tret identificatiu, i l’opció pel 
plurilingüísme. 	 

1r d’ESO:  
Switch on English 

2n d’ESO: ApS_Escola 

3r i 4t d’ESO: 
Switch on English 

Competències per expressar (i expressar-se) 
No es pot entendre ni estar en el món sense competències comunicatives verbals: parlar, escoltar, entendre, 
llegir, escriure, però també expressar-se i entendre les imatges i els sons, amb eines tradicionals o digitals. 
Els nois i noies tampoc es poden entendre a ells mateixos sense aquestes competències comunicatives, 
creatives i crítiques. 
L’escola treballa perquè les adquireixin i les apliquin en qualsevol circumstància i en qualsevol format. I 
perquè siguin persones plurilingües. Això es pot percebre en opcions com el teatre, les estones de lectura 
pel gust de fer-ho o la millora de la comprensió lectora, i en la valoració de l’escriptura, creativa o no, de 
les exposicions orals i la lectura en veu alta, i de l’educació plàstica, musical i audiovisual. 
Pel que fa a les possibilitats que té l’alumne per créixer com a persona plurilingüe, a banda de l’enriquiment 
que aporta l’hora complementària i les parts de les matèries fetes en anglès, posem al seu abast: 

•auxiliar de conversa nadiu per donar suport a l’expressió oral 
•Batxillerat Dual, que en quatre cursos porta a obtenir el títol d’una High School dels Estats Units. 
•ofertes d’estades lingüístiques a l’estiu

“BON DIA” 
Cada dia, abans de començar les 
classes, ens desitgem una bona 
jornada. Fent una estona de silenci 
amb una música de fons amb 
l’objectiu de prendre consciència del 
dia que iniciem o de reflexionar 
sobre nosaltres mateixos o el que ens 
envol ta. Moltes vegades, són 
missatges emesos com si es tractés 
d’una emissora de ràdio carregada 
d’emocions, informacions i reflexions.

 



“Durant la jornada d’acollida vam gaudir de 
la companyia dels nostres nous companys i 
els vam anar coneixent. La culminació 
d’aquestes jornades va ser la sortida a la 
Torre Ametller, on vam fer diferents 
activitats per cohesionar el grup classe. 
Aquests dies ens van permetre tenir un millor 
ambient per conèixer les persones que avui 
són els nostres amics i aprendre millor junts.”

Anna Vadillo i Alba Sillero

I DESPRÉS D’AVUI QUÈ? 

VISITES D’AULES OBERTES 
Visiteu les aules en funcionament 

Dilluns, 2 de març 
Dimarts, 10 de març 
Dilluns, 16 de març 

(Confirmació telefònica: 
93.757.84.89. Trobada a recepció 

15.15) 

REUNIÓ TÈCNICA DE 
PREINSCRIPCIÓ 

Dilluns 23de març, a les 19 a la Sala 
d’actes. 

Parlen els nois i noies

“Primer vaig pensar que no m’agradaria aquesta 
escola per fer-hi l’ESO: professors seriosos, estudis 
a un nivell alt i molts alumnes més grans. No podia 
estar més equivocada. Per molt pesats que puguin 
ser, no pots enfadar-te amb els professors, no 
després de que ens ballin a la nostra festa amb 
perruques i disfresses. Potser costin els estudis, 
però sempre acaben proposant-nos treballs capaços 
de treure el millor de nosaltres. Els grans i els petits 
col·laborem. En conclusió, no podria haver tingut 
una millor segona família.”

Laura Yan Perea  

“Aquesta escola es preocupa per fer, dels seus 
alumnes, persones. La casa ens vol incorporar unes 
actituds específiques per a poder ser competents i 
autònoms, tant en l’àmbit acadèmic com en 
l’emocional. Ens ajuden a poder aconseguir aquests 
objectius despertant-nos ganes de treballar i 
millorar. Ens proposen diferents activitats que ens 
motiven. La sortida de dos dies com a final dels 
projectes dona tot el significat a la feina! El 
professorat vol que siguem proactius, però a la 
vegada vol que gaudim aprenent.”

Angela Zambelli Carals

“El batxillerat dual és una proposta educativa que 
ens ofereix l’escola per estudiar anglès d’una 
manera diferent des de 3r d’ESO. El fet d’estar en 
contacte amb persones americanes, fa que la 
comunicació sigui exclusivament en anglès i ajuda 
a esforçar-nos a perdre la por a expressar-nos en 
una altra llengua. L’experiència de poder estudiar 
d iverses matèr ies en ang lès , com L i fe 
Management Skills, USA History i English, ens ha 
motivat a seguir els nostres estudis en llengua 
anglesa.”

                                 Martí Aragonés Llenas                        

mataro.salesians.cat 
@salesiansMAT

HORARIS 1r i 2n D’ESO 
Matí: de 8.30 a 13 (excepte dilluns de 8.30 a 
14) 
Tarda: de 3 a 5. 

HORARIS 3r i 4t D’ESO 
Mateix horari excepte divendres. 
Divendres: de 8.30 a 15 (intensiu) 
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