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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
• Suport 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.

Desenvolupament dels joves
Les escoles salesianes som: populars, obertes, encarnades a la realitat del país i d’inspiració cristiana. Volem
viure els valors de l’evangeli adaptats al segle XXI.
És en aquesta experiència que es basen els nostres principis, expressats en el Sistema Preventiu Salesià,
fonamentat en: l’estimació, el recurs a la raó i en la dimensió trascendent.
Són claus en el nostre sistema educatiu els moments de creixement personal, intra i interpersonal i cap al
trascendents, com ara:
• Activitats tutorials i d’acompanyament
• Moments d’interioritat (TROBA’T)
• Itineraris: de valors socials i de recerca de sentit
• Proposa lliure de grups de fe (AMICS i FOC). Divendres tarda.

Activitats complementàries
Les activitats complementàries representen una
hora extraordinària setmanal cada curs i responen a les prioritats establertes com a centre: l’opció pel plurilingüísme i l’aposta ferma per l’aprenentatge i servei.
2

1r d’ESO: Switch on English
2n d’ESO: ApS_Escola
3r i 4t d’ESO: Switch on English

mataro.salesians.cat/visita

@salesiansmat

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, 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
envolta. Moltes vegades, són missatges emesos com si es
tractés d’una emissora de ràdio carregada d’emocions, informacions i reflexions.

Competències per viure en el món
La persona que volem contribuir a formar haurà de
ser col·laboradora, enginyosa, resolutiva, 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 (TIL) 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)
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Menjador

Integració tecnològica

•

•
•
•

•
•

Servei diari de menjador:
càtering Masia Bartrés,
Llavaneres, i cuina pròpia.
Activitats al pati i espai
per deures.
Abonament especial de
dillluns.

•
•
•
•

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)

DEMANA LA TEVA
VISITA PERSONALITZADA
mataro.salesians.cat/visita

Volem educar una persona per tal que
sigui capaç de dissenyar un projecte de
vida que ajudi a esdevenir un agent social transformador.
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