oferta
d’estudis

Escola Pia
de Granollers
Som una institució amb més de 75 anys de servei a la ciutat
de Granollers, oberta a tothom, d’inspiració cristiana i arrelada al país. Apostem per la innovació i la qualitat al servei de
la cohesió social.

La nostra missió
Eduquem infants i joves per ajudar-los a créixer com a
persones lliures i autònomes que, de manera crítica,
puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en
la construcció d’un món més just, sostenible i en pau.

La nostra visió
Treballem amb tot l’alumnat els aspectes emocionals,
de dimensió interior i les habilitats socials, dins i fora
de l’aula, per millorar la convivència i aconseguir un clima d’escola harmònic i serè. Aquest treball s’integra en
totes les àrees i amb la participació activa de tota la comunitat educativa.
Apostem per una organització que es fonamenti en una
utilització flexible dels recursos, de l’espai i del temps,
que prioritzi el treball per competències, l’ús de metodologies interdisciplinàries i globalitzadores, i que augmenti el seu caràcter inclusiu.
Promovem un model obert, que permeti treballar en
xarxa i que afavoreixi l’adaptació a la diversitat i a les
necessitats educatives de l’entorn.

Els nostres valors
La nostra escola és
· Oberta: oferim un servei d’interès públic, que respon al
dret que tota persona té a l’educació.
· Acollidora: promovem una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.

· Innovadora: adoptem mètodes didàctics pràctics i motivadors.
· Participativa: promovem la coresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions.
· Arrelada: promovem el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura.
· Transformadora: no ens limitem a reproduir models
socials i culturals, sinó que generem el progrés de les
persones i de la societat.
Treballem per aconseguir uns alumnes que siguin
· Reflexius: Que pensin les coses abans, durant i després de fer-les o d’actuar.
· Responsables: Que s’esforcin per complir amb les seves obligacions.
· Crítics: Que siguin capaços d’expressar la seva opinió
de manera raonada.
· Autònoms: Que tinguin la capacitat d’actuar per si sols.
·R
 espectuosos: Que sàpiguen tractar bé, de bones maneres, les altres persones, les coses i l’entorn.
·M
 orals/ètics: Que tinguin present en les seves actuacions el que és bo per a un mateix, per als altres i per
a la societat.
· Compromesos: Que estiguin disposats a actuar pensant en els altres i en la millora de la societat.

Oferta d’estudis:
Ensenyament reglat:

Ensenyament no reglat:

· Educació Infantil
· Educació Primària
· Educació Secundària Obligatòria
· Educació Secundària Post-obligatòria

· Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)
· Programes de renda mínima d’inserció
· Programa SEFED
· Programes ocupacionals per a persones desocupades
(FOAP)
· Cursos de formació contínua
· Escola d’adults
·
Preparació per a cicles formatius de Grau Superior
(PPA, CAS)

Batxillerat:
- Ciències de la natura i la salut
- Humanitats i ciències socials
- Tecnològic
Cicles Formatius:
- Tècnic en gestió administrativa

Horaris del centre:
Educació infantil i Primària:
Matí: 9.00 a 13.00
Tarda: 15.00 a 17.00
Educació Secundària Obligatòria:
Matí: 8.00 a 13.30 (Un dia a la setmana s’entra a les 9.00 h.)
Tarda: 15.00 a 17.00 (Els dimecres i divendres a la tarda
no hi ha classe)
Batxillerat
Matí: 8.00 a 13.30 (o 14,30 h.)
Tarda: 15.00 a 17.00 (Els dimecres i divendres a la tarda
no hi ha classe)
Formació no reglada
– Programa SEFED: de 8.00 a 14.00 hores, de dilluns a
divendres.
– Programes de Qualificació Professional Inicial: de 16.00
a 20.00 hores, de dilluns a divendres.
· Auxiliar administratiu
· Auxiliar d’electricitat i lampisteria
· Auxiliar d’automoció
· Auxiliar de comerç
– Programa PIRMI: de 16.00 a 19.00 hores, de dilluns a
dijous.
– Cursos ocupacionals: horari variable, segons la durada
del curs.
– Cursos de formació contínua: horari variable, segons la
durada del curs.
– Preparació per a Cicles Formatius de Grau Superior:
horaris de matins i de tardes.

Vida de l’escola
· GRUPS MOU-TE: Activitat, d’una hora setmanal,
adreçada a alumnes de 4t de Primària a 4t d’ESO. Es
pretén fomentar el treball en grup i la sensibilitat social
i oferir una manera de veure les coses des dels valors
cristians.
· VOLUNTARIAT: A Batxillerat, es proposa als alumnes
que ho desitgen, de participar en activitats de voluntariat. Les activitats es realitzen a través de diferents
grups i institucions de la ciutat per ajudar persones que
ho necessiten: avis, malalts, marginats, etc..
· CAMPANYA TUTORIAL: Cada any es tria un valor que
és treballat per tota l’escola a través d’activitats adequades a cada edat.
· FIRA DE LA SOLIDARITAT: Activitat dissenyada per fer
créixer en l’alumnat la sensibilitat pels temes socials i la
seva col·laboració amb organitzacions d’ajuda al Tercer
i Quart món.

· FESTA DE LES ARTS: Festa de les lletres, les arts plàstiques i la tecnologia que se celebra per Sant Jordi.
· PROJECTE DEL MEDI AMBIENT: A Infantil i Primària,
es treballen durant el curs diferents accions i aspectes
relacionats amb la cura i el respecte pel nostre entorn
(comissions d’alumnes i mestres, activitats del dia a dia,
jornada del medi ambient...).
· CELEBRACIÓ DE LES FESTES POPULARS: A l’escola
tenen ressò les diferents festes de l’any: Castanyada,
Nadal amb els Pastorets, Carnestoltes, Sant Jordi, Sant
Josep de Calassanç, festes de final d’etapa (EP, ESO i
Batxillerat), Revetlla d’estiu, etc.
· MISSA OBERTA: El primer dissabte de mes se celebra
una missa destinada a tota la família.

· CONFERÈNCIES PEDAGÒGIQUES I TALLERS PER
A PARES I MARES: S’ofereix un programa de conferències sobre temes d’interès, des del punt de vista
educatiu, cultural o social.
· SORTIDA FAMILIAR CULTURAL: Sortida familiar cultural que l’AMPA organitza cada any buscant una visita
cultural que sigui d’interès per a tota la família.
· SORTIDES FAMILIARS DE CLASSE: Sortides organitzades pels pares i mares delegats de cada classe, amb
la finalitat de fomentar la relació entre les famílies.
· CONCURS DE PESSEBRES: Organitzat per l’AMPA,
hi poden participar els alumnes individualment i també
tota la família en la modalitat de pessebres familiars.
· ESCOLA DE PARES I MARES: Adreçada a totes les
persones que volen reflexionar sobre l’educació dels
seus fills i filles i la vida familiar, juntament amb altres
pares i mares.

· EL CRIT: Revista escolar que ens permet donar a
conèixer la vida de l’escola i recollir les opinions de tota
la comunitat escolar.
· DIA ESCOLAR DE LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA: Se
celebra aquesta jornada proclamada per la UNESCO,
fent activitats conjuntes que ens permeten treballar el
valor de la pau.
· CASALS DE NADAL, SETMANA SANTA, ESTIU I SETEMBRE: Durant els períodes de vacances, l’escola
ofereix activitats lúdiques, esportives i culturals adreçades als alumnes d’Educació Infantil i Primària.
· CAMPUS ESPORTIU DE VACANCES: Durant els períodes de vacances, l’escola ofereix campus esportius
i activitats a la natura per alumnes d’Educació Primària
i ESO.

Projectes d’escola
Habilitats d’aprenentatge: Ensenyem als alumnes a aplicar diverses eines per tal que puguin millorar la seva
manera d’aprendre. En concret, treballem les habilitats
que estan descrites en el document L’Estil Metodològic
de l’Escola Pia de Catalunya: comprendre, autoconèixerse, resoldre, recercar, cooperar, memoritzar, comunicar i
expressar, transferir i autoregular.
Educació Infantil, Primària i Secundària.
Treball amb les actituds: Duem a terme, des de totes
les àrees, un seguit d’activitats encaminades al desenvolupament de les actituds descrites en el document
L’Estil metodològic de l’Escola Pia de Catalunya: actitud
reflexiva, responsable, crítica, autònoma, respectuosa, moral/ètica i compromesa. Aquestes actituds són
avaluades com qualsevol altre aspecte que és objecte
d’aprenentatge al centre.
Educació Infantil, Primària i Secundària.

Aprenentatge d’una segona llengua estrangera: L’escola
ofereix als alumnes que ho desitgen la possibilitat
d’aprendre francès. Aquesta llengua la poden aprendre
en els cursos d’ESO i Batxillerat. També s’ofereix, dins
del calendari escolar, la possibilitat de participar en intercanvis amb alumnes francesos.
Educació Secundària.
Treball cooperatiu: Els alumnes s’organitzen en grups heterogenis i s’han d’ajudar entre ells a treballar un tema fins
que tot el grup assoleix els objectius proposats. Té la finalitat de fomentar la seva capacitat de treballar en equip.
Educació Primària i Secundària.
Treball per projectes: Metodologia basada en la tria
per part del grup d’un tema que es desenvolupa amb
l’aportació que l’alumnat fa de les fonts documentals.
Educació Infantil i Primària.

Desdoblaments i racons de treball: Consisteix en el treball
realitzat individualment o en petit grup per potenciar la responsabilitat i l’autonomia, ja que l’alumne és responsable
del desenvolupament de tota l’activitat que realitza.
Educació Infantil i Educació Primària.
Projecte d’activació de la intel·ligència (PAI): Conjunt
d’activitats que fomenten en l’alumnat les aptituds necessàries per millorar la intel·ligència.
Educació Primària.
Projecte TIC. Programa de millora de la Competència
Informacional i Digital: Ús de l’ordinador per ajudar els
alumnes en el seu aprenentatge i en el seu desenvolupament personal amb projectors a les aules. A Educació
Secundària, etapa en la qual cada alumne disposa d’un
terminal portàtil, a més, s’aprofundeix en el coneixement
del sistema operatiu, ofimàtica, autoedició, disseny de
pàgines web i navegació per internet i tot el que fa referència a la cerca, tractament i comunicació de la informació. També comptem amb el recurs de la Plataforma
Educativa que permet a l’alumnat disposar de nombrosos recursos de consulta i d’intercanvi amb el professorat, servei de correu electrònic, fòrums, bústia, etc...
Educació Infantil, Primària i Secundària.

Projecte de recerca documental: A més d’un espai, la
mediateca és una manera d’aprendre basada en la recerca. Potenciem que l’alumne aprengui a aprendre,
que sigui autònom i que aquest aprenentatge li serveixi
en totes les matèries. És una bona manera de preparar
l’alumnat per a futurs estudis.
Educació Primària i Secundària.
Projecte de llengua anglesa: Introducció de l’anglès a P4.
Desdoblaments per millorar l’expressió oral, matèries impartides en llengua anglesa, avaluació externa, estades a
Anglaterra, agermanament amb centres d’altres països.
Educació Infantil, Primària i Secundària.

Programa de competències socials: Programa basat en
l’aprenentatge de les habilitats socials destinat a millorar la convivència, les relacions socials i la prevenció de
conflictes.
Educació Primària i Secundària.
Projecte d’Educació en la Dimensió Interior: A totes les
àrees i etapes de l’Escola proposem, mitjançant tècniques de relaxació, estones, espais i activitats que ajudin
a centrar l’atenció per millorar el rendiment acadèmic, el
clima d’aula i el creixement personal.
Educació Infantil, Educació Primària i Secundària.

Atenció a la diversitat
A Educació Infantil i Primària:
· S’atén la diversitat, segons els casos, individualment o en
petits grups durant l’horari escolar, dins o fora del grup.
· Servei de detecció i de seguiment de dificultats en el
procés d’aprenentatge.
· Servei de reeducació de les habilitats bàsiques per a
l’aprenentatge.
· Desdoblament del grup classe en les àrees instrumentals dues hores a la setmana.
· Servei de reeducació de la parla per tractar els problemes lleus de la parla.
· Elaboració i aplicació de plans de treball individualitzat
per facilitar el domini de la nostra llengua als alumnes
d’incorporació tardana.
A Educació Secundària:
· Servei de detecció i de seguiment de dificultats en el
procés d’aprenentatge.

·
Grups de diversificació curricular Link i Fènix, per a
alumnes de segon cicle d’Educació Secundària amb
dificultats de motivació per al treball escolar ordinari.
Es treballen els aprenentatges per mitjà de projectes
globals.
· Grups de reforç, per a alumnes amb dificultats en alguna de les àrees instrumentals de l’Educació Secundària.
·
Atenció individualitzada als alumnes que necessiten
ajuts en el seu procés d’aprenentatge.
· Unitat de suport a l’Educació especial (USEE).
Per a totes les etapes:
· Servei Psicopedagògic: Tracta i fa el seguiment dels
alumnes amb problemes d’aprenentatge i assessora i
orienta l’equip educatiu i les famílies.
· Elaboració i aplicació d’adaptacions curriculars individualitzades.
· Pla d’acollida: Protocol d’actuació destinat a la incorporació a l’escola del nou alumnat.

Tutoria
La tasca de seguiment i acompanyament dels alumnes és
una feina que fan tots els membres de l’equip educatiu.
El tutor, des de la proximitat i la relació quotidiana, és, d’entre
els membres de l’equip, l’encarregat de fer el seguiment,
l’animació i la coordinació del grup classe i fa de punt de referència per a la resta dels agents educatius, alhora que és
l’enllaç entre l’escola i les famílies. Es també l’encarregat del
seguiment personal dels alumnes, tant pel que fa al vessant
acadèmic com a la seva maduresa personal.
La tutoria té les següents finalitats:
· Transmissió de valors: L’escola pren el compromís de
transmetre els valors del Caràcter Propi i de l’Estil Metodològic de l’Escola Pia de Catalunya. Aquesta tasca es
fa en la tutoria a través d’una programació de temes a

treballar en cada curs i també a través d’eixos transversals (medi ambient, accions solidàries, etc.).
· Seguiment personalitzat: S’informarà els pares de tots
aquells aspectes rellevants relacionats amb el creixement de l’alumne, el seu rendiment i integració.
· Orientació professionalitzadora: S’ofereix una educació
orientada al propi coneixement que ajuda l’alumne/a
a descobrir alternatives professionals adequades a les
seves aptituds i interessos.
Aquestes finalitats s’aconsegueixen a través de la tutoria
individual, la tutoria grupal, l’atenció a mares i pares, els
eixos transversals i el currículum diversificat.

Estudis musicals
L’escola ofereix, des de l’inici de l’Educació Primària fins
al final de l’ESO, per aquells alumnes que ho desitgin, la
possibilitat de seguir l’opció d’estudis musicals. Aquesta
modalitat consisteix en què l’alumne/a, juntament amb els
continguts propis de l’Educació Obligatòria, segueixi els
estudis de música. En acabar el 6è curs d’Educació Primària, l’alumne/a haurà assolit el nivell elemental en llenguatge musical i en aquell instrument que hagi triat per
continuar els estudis musicals a la secundària

Aquesta opció musical, a l’educació primària, no suposa
que l’alumne/a tingui més hores de classe que la resta de
companys ja que s’ofereix en l’hora complementària.
Matèries dels estudis musicals: Llenguatge musical, instrument (piano, violí, violoncel, flauta travessera, clarinet,
acordió, arpa, guitarra, bateria…), conjunt instrumental i
cant coral.
Al llarg del curs es van oferint audicions obertes al públic
amb l’objectiu que els alumnes s’habituïn a fer actuacions.

Serveis
Menjador: Per a tots els alumnes. Menjar elaborat en la
cuina del centre. Espai de descans per als més petits,
activitats d’esbarjo per a alumnes d’Educació Infantil i
Cicle Inicial d’Educació Primària.
Guarderia: Matí: 7.45 a 8.45 / Tarda: 17.00 a 18.00.

Mediateca: Espai per a l’estudi, la recerca o, simplement,
per fer els deures (individualment, en grup o amb els pares). Els usuaris compten amb la presència del mediatecari que els pot ajudar en el que necessitin.
A l’edifici de l’Avda. Sant Esteve de 17.00 a 19.00.
A l’edifici del C/ Guayaquil de 17.00 a 19.00.
Agència de col·locació: Servei d’intermediació laboral*.
*Entitat adherida al Programa Incorpora de l’Obra Social de La Caixa

Activitats extraescolars
Llengües
Anglès: Diversos nivells, en funció del grau de competència de
l’alumnat. Es treballa especialment l’expressió oral.
Associació Esportiva
· Pre-esport: Primer contacte amb els esports que practiquen els alumnes més grans de l’escola. S’adapta l’activitat a l’edat dels alumnes.
· Esports d’equip (bàsquet, handbol, futbol, futbol sala, voleibol): Iniciació, perfeccionament i tecnificació d’aquests esports adaptada a l’edat
dels alumnes i participant en competicions organitzades pel Consell
Esportiu Comarcal o per la Federació Catalana de cada especialitat.
· Mini-tennis: iniciació i pràctica del tennis. Es fa en el propi centre, de
forma lúdica i en pistes adaptades als infants.
· Dansa-jazz: Activitat d’iniciació i pràctica del ball i la dansa contemporània individual i de grup.
· Escacs: iniciació i pràctica dels escacs. Es fa en el propi centre en
horari de migdia.
· Esport per a mares i pares (bàsquet, futbol, futbol sala, voleibol): Activitat física per a adults.
Artístiques
· Iniciació a la música: Introducció a la música a Educació Infantil a
través del mètode de Willems.
· Música per a mares i pares: Classes individuals d’instrument adaptades al nivell desitjat.
· Manualitats: Activitat adreçada a fomentar la creativitat i la descoberta
de les arts plàstiques.
· Dibuix i pintura: Introducció i perfeccionament de les tècniques bàsiques
del dibuix i la pintura adaptades al nivell de competència de l’alumnat.
Ludoteca: Espai de joc creatiu on s’ofereix una àmplia gamma
d’activitats lúdiques. Activitat diària.
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