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Els nostres 
objectius

· Proporcionar als alumnes una formació
integral, que els permeti desenvolupar les
seves funcions socials amb responsabilitat i
competència.

· Acompanyar als nostres alumnes en el
creixement des de la infantesa a la joventut.

· Juntament amb les famílies, educar en valors
als nostres adolescents.

· Capacitar als alumnes per accedir
amb garanties a  estudis postobligatoris
(Batxillerat/o CFGM).

La nostra 
missió

· Promoure una educació de qualitat,
innovadora, personalitzada compromesa i
adaptada en un entorn en constant evolució.

· Ajudar els joves a créixer com a persones
lliures i autònomes perquè, de manera
crítica, puguin viure en comunitat i se sentin
compromesos en la construcció d’un món
més just, sostenible i en pau.

Una educació per a la vida
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ACOMPANYA-
MENT ALS  
ALUMNES

Educar és molt més que transmetre coneixements. Volem que els nostres 
alumnes es vagin formant en un dels moments més sensibles de la seva vida: 
l’inici de l’adolescència i la joventut. Per aquest motiu és molt important trobar a 
l’escola un ambient que faciliti aquest procés.
Els professors motivaran i acompanyaran els alumnes en el seu procés maduratiu. 
Molt destacable serà el paper del tutor, que  els guiarà  en la nova etapa i informarà 
de manera contínua a la familia.
La família i el col·legi treballarem junts amb el mateix objectiu i compartirem 
espais de reunió i comunicació.

En totes les nostres 
matèries treballem de 
manera transversal per tal 
d’aconseguir que els alumnes 
arribin a adquirir les diverses 
competències bàsiques. 

Partint de la realitat diferent de 
cada un dels alumnes, volem 
fer-los millorar i créixer. Per 
això treballem en projectes 
innovadors assegurant 
l’assoliment de la competència 
digital i de l’àmbit personal:   
Serveis Comunitaris, Impuls 
a la lectura, activitats 
interetapa, convenis amb 
administracions, associacions 
i empreses.

COMPE-
TÈNCIES 

BÀSIQUES I 
PROJECTES 

INNOVADORS

El Departament d’Orientació Psicopedagògica dóna suport als professors i a les 
famílies per actuar davant les Necessitats Educatives Especials de l’alumnat, i per 
prevenir i assessorar en les dificultats que es poden anar presentant al llarg del 
procés educatiu dels xiquets/adolescents.
El DOP treballa a diferents nivells: amb alumnes, famílies, professorat i 
professionals externs.

ORIENTACIÓ 
PSICO-

PEDAGÒGICA
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BON NIVELL 
ACADÈMIC I

METODOLOGIA
INNOVADORA

El nostre centre té una llarga tradició educativa 
que combina un bon nivell acadèmic i 
activitats innovadores, confluint diferents 
tipus  d’estratègies d’ensenyament-
aprenentatge (eines Tic, treball a l’aula, 
confecció de vídeos, experiències als 
laboratoris, treball cooperatiu, visites 
culturals, convivències...). 
Això ens dóna un molt bon ambient 
a l’aula que permet desenvolupar les 
potencialitats dels nostres alumnes 
perquè aconsegueixin l’èxit escolar.

Al primer cicle d’ESO es porta a terme el programa d’aprenentatge de matemàtiques  
Jump Math. Aquest programa, de reconegut prestigi internacional, es basa en els 
següents principis:
• Adquisició de confiança
• Pràctica guiada
• Descobriment guiat
• Avaluació contínua i a simple vista dins de l’aula
• Instrucció rigorosament pautada
• Càlcul mental
• Comprensió conceptual en profunditat

 JUMP 
MATH

El Projecte Encaix té l’objectiu de garantir la inclusió i l’èxit educatiu de tots els 
alumnes del Col·legi. La realitat que tenim és que alguns dels nostres alumnes, per 
raons socials, econòmiques, físiques o intel·lectuals tenen més dificultats que altres 
per accedir a una educació integral. Un dels objectius més importants del nostre 
centre és l’educació inclusiva, aquella que ofereix a tots els alumnes les 
mateixes expectatives d’èxit educatiu, independentment de les seves 
característiques, necessitats o discapacitats, així com l’oportunitat de créixer 
conjuntament compartint experiències i situacions d’aprenentatge. El projecte té dos 
àmbits d’actuació:

• “TU POTS”: després de detectar els alumnes amb dificultats a nivell
d’aprenentatge, se’ls dona suport amb docents i alumnes voluntaris i realitzen activitats 
alternatives a les dutes a terme a l’aula.

• “NO ESTÀS SOL”: s’han posat a disposició dels alumnes bústies físiques i
digitals per poder detectar casos d’assetjament o poca inclusió; també es fan activitats 
que faciliten la integració dels alumnes com les activitats a l’Hort del Pinaret, les 
Biblioteques, l’infopati, els patis solidaris...

Segur que entre tots farem del nostre Col·legi un espai on tothom es pugui sentir a gust 
i el Projecte Encaix és una bona eina perquè això sigui una realitat.

PROJECTE 
ENCAIX
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ANGLÈS, 
FRANCÈS I 
ALEMANY

ESCOLA DE 
PARES

Pensem que l’aprenentatge de llengües estrangeres és essencial en una societat 
que camina cap al multilingüisme, i per això el nostre Col·legi aposta per una 
educació multilingüe que potenciï l’interès i el respecte per la diversitat cultural i per  
l’ensenyament de llengües estrangeres des del començament de l’etapa escolar. 

A l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, a més de la llengua catalana, 
castellana i anglesa, per a l’aprofundiment de les quals oferim una àmplia oferta 
de matèries optatives i complementàries,  introduïm el francès i l’alemany.

El nostre Centre potencia la competència de parlar i conversar en llengües 
estrangeres introduint recursos que ho afavoreixin, i al mateix temps facilitem 
a l’alumnat la certificació del coneixement de la llengua anglesa  Cambridge 
English Language. 

La nostra fita és que els alumnes, mitjançant l’elaboració de projectes en 
diferents matèries curriculars, utilitzin l’anglès com la llengua vehicular i en 
potencien el seu ús en el dia a dia.

A part de les esmentades iniciatives en àrees curriculars, complementen 
l’aposta decidida del nostre centre per la internacionalització i la formació en 
llengües i cultures estrangeres, els Intercanvis i estades a l’estranger, el 
Batxillerat Dual i el programa BSD.

L’escola de pares del Col·legi Diocesà Sagrada Família és fruit d’una iniciativa 
per donar suport a les famílies en l’educació dels seus fills. Posem a l’abast 
de les mares i els pares un espai de trobada on puguin reflexionar sobre els 
temes que els preocupen en relació a l’educació i també compartir experiències 
amb altres famílies i amb professionals que els puguin orientar en la presa de 
decisions. 

Cada etapa de creixement i maduració dels alumnes genera als pares 
dubtes i inquietuds diferents, per això s’abordaran temes d’interès per a les 
famílies i es proporcionaran recursos per donar suport en la seva funció 
educativa. Les xerrades – col·loqui seran cícliques i versaran, entre altres, 
sobre els principis per a la comunicació afectiva i efectiva, l’autoestima, la 
resolució alternativa dels conflictes, els límits, els valors, l’ús segur d’Internet, 
l’addicció al mòbil, als videojocs, a la despesa, els trastorns alimentaris, 
l’afectivitat, la prevenció de les drogues i tants altres que es puguin considerar 
d’interès.
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El Programa d’Internacionalització BSD té com a finalitat ser un complement 
als estudis d’ESO (Educació Secundària Obligatòria) en l’àmbit de les llengües 
estrangeres, reforçant i ampliant les habilitats comunicatives per damunt dels 
nivells exigits pel currículum de l’ensenyament reglat a l’ESO.

Aquesta major competència haurà de ser necessàriament avalada per una 
certificació externa homologable d’acord amb el marc europeu comú de 
referència per a les llengües: els alumnes seran preparats per a superació de 
dues proves de la Universitat de Cambridge. La inscripció a aquestes proves 
és inclosa en el cost del Programa i realitzades al Col·legi Sagrada Família.

A partir de 4t d’ESO els alumnes tenen l’oportunitat de complementar el BSD 
amb la inscripció al Batxillerat Dual, impartit on line i tutoritzat per un professor 
del centre. 

Aquest programa, acreditat per SACS (Southern Association of Colleges and 
Schools), permet l’obtenció  de manera virtual de la titulació de Batxillerat 
atorgada pel Departament d’Educació de l’estat de Florida (USA) i reconeguda 
a tots els estats i a totes les universitats nord-americanes.

Es tracta d’una bona oportunitat d’aprendre en anglès i d’acreditar-lo amb una 
doble titulació de batxillerat

Conscients que en el món en què s’hauran de desenvolupar els alumnes, 
l’anglès no serà un mèrit, sinó un requisit imprescindible, el Programa 
d’internacionalització BSD inclou l’estudi d’una segona llengua estrangera 
(francès o alemany).

El programa inclou una estada a l’estranger a 3r d’ESO i la recepció d’alumnes 
d’escoles de parla anglesa, francesa i alemanya que esdevindrà una oportunitat 
per practicar llengües estrangeres i participar en activitats . A final de 4t d’ESO, 
el Projecte de Recerca que estableix el currículum, serà el Projecte Final de BSD.

BILINGUAL
SKILLS

DIPLOMA 

BATXILLERAT 
DUAL 
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La finalitat del servei comunitari és que els nois aprenguin destreses que 
afavoreixin actituds responsables i de compromís cívic, que coneguin entitats i 
associacions de l’entorn compromeses en la millora de la societat, i que posin 
els seus coneixements i habilitats al 
servei dels altres.

En el nostre projecte intervenen 
entitats com ara la residència Sant 
Miquel Arcàngel i Càritas, i inclou 
la participació en campanyes 
ciutadanes com el recapte d’aliments.

El col·legi, d’altra banda, és un centre 
escolar que educa als seus alumnes 
en l’humanisme cristià, i que per tant 
busca transmetre’ls valors que els 
facin créixer com a persones, com 
la solidaritat i la justícia. Aquest 
intercanvi entre generacions és 
una bona oportunitat per fomentar 
aquests valors.

La metodologia d’aquest projecte es 
basa en el que s’anomena aprenentatge i servei. Els alumnes aprenen alhora que 
presten un servei a la comunitat.

PROJECTE DE 
VOLUNTARIAT: 

SERVEI
COMUNITARI

En la formació integral de la persona, són els valors humanocristians els 
que ens ajuden a fer que la nostra tasca educativa no es limiti a una simple 
transmissió de coneixements. Seran aquests valors els que poden ajudar els 
nostres alumnes a trobar respostes als seus interrogants.

Volem contribuir a formar persones reflexives, crítiques, autònomes, 
responsables i compromeses, amb uns valors ètics que els permetin prendre 
les seves pròpies decisions, pensant en ells mateixos, en els altres i en la 
millora de la societat.

EDUCACIÓ 
EN VALORS 
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El nostre Col·legi està ubicat en un espai natural a peus de la serra de Mig Camí, 
lluny de la pol·lució. A més, som el centre que disposa de més espai verd de la 
ciutat. Això ens dóna amplis espais a l’aire lliure on es realitzen experiències 
a la natura (hort escolar) i molta i diversa activitat física (jornades esportives, 
activitats extraescolars...).

AIRE 
LLIURE, 
ESPORT, 

SALUT

Disposem també de piscina i gimnàs, instal·lacions que complementen
l’aposta per una educació on l’esport jugui un paper fonamental.
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Activitats Complementàries

Treballem durant aquesta hora les estratègies de conversa en llengua anglesa. 
Forma part del projecte de Bilingual Skills Diploma. Té una durada anual.

BSD 
SPEAKING

Mitjançant experiències i experiments als laboratoris aprofundirem de manera 
lúdica sobre qüestions treballades a les classes de química. És de caràcter 
trimestral.

FEM
CIÈNCIA

Ensenyem i descobrim els valors humano-cristians als alumnes mitjançant 
convivències, sortides, campanyes i dinàmiques. Té una durada anual.

EDUCACIÓ 
PER A LA 

VIDA

Treballem de forma significativa l’aprenentatge de la llengua estrangera. En 
cadascun dels tòpics que defineixen cada curs s’utilitzen metodologies ben 
representatives del panorama educatiu actual. D’una banda, es potencia la 
metodologia CLIL en els cursos de 1r i 3r d’ESO on els alumnes aprenen continguts 
d’altres àrees en llengua anglesa. D’altra banda, en els cursos de 2n i 4t es potencia 
la cultura del Regne Unit   i dels Estats Units mitjançant la metodologia Project 
Based Learning. És de caràcter trimestral.

LET’S 
FIND OUT
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Aprofundim en els coneixements de diversos programes i eines TAC, per tal de fer 
als nostres alumnes competents, havent marcat com a objectiu arribar a un nivell 
pròxim a l’ACTIC bàsic a 3r d’ESO. És de caràcter trimestral.

El taller IQ+? Premsa digital Des d’un punt de vista competencial i des d’una 
vessant transversal i cooperativa, l’alumnat té l’objectiu d’elaborar una revistat 
digital de manera quadrimestral anomenada: I QUÈ MÉS? (IQ+?). 

Vivim en la societat de la informació. Identificar què és un fet noticiable, 
reflexionar sobre fets de l’actualitat, saber com s’estructura després la notícia, 
com comunicar-la i compartir-la, distingir entre informació i coneixement, pot 
ser de gran ajuda per a formar lectors crítics amb opinions pròpies. 

TALLER 
DIGITAL

I Q + ?
PREMSA 
DIGITAL
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Horari

DILLUNS De 9.00 h a 13.30 h i de 15.00 h a 17.00 h.

DIMARTS De 8.00 h a 13.30 h i de 15.00 h a 17.00 h.

DIJOUS De 8.00 h a 13.30 h i de 15.00 h a 17.00 h.

DIMECRES De 8.00 h a 14.30 h.

DIVENDRES De 8.00 h a 14.30 h.

Anglès BSD

Let’s find out *

Fem ciència *

Taller digital *

I Q + ? Premsa digital *

Matèries complementàries

OPCIÓ 1

OPCIÓ 2

1r  2n   3r  4t

1r  2n   3r  4t

1         1          1         1

1         1          1         1

1         1          1         1

1         1          1         1

1         1          1         1

1         1          1         -

-           -           -         1

Educació per a la Vida

Educació per a la Vida

* S’imparteixen trimestralment.
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