Projecte
educatiu
del
centre

Educació
Secundària Obligatòria

Jesuïtes
Educació,
transformem
l’educació

El nostre compromís és
educar, en estreta col·laboració
amb les famílies, perquè
els alumnes descobreixin
tot el seu potencial
i desenvolupin un
projecte vital
personal.

ESO

Jesuïtes Educació és la xarxa que integra les
escoles de la Companyia de Jesús a Catalunya.
El nostre model educatiu ofereix, en els vuit
centres, una educació fonamentada en la
pedagogia ignasiana, i s’inspira en els valors
evangèlics, que han caracteritzat la nostra tradició
educativa. El treball conjunt dels vuit centres de la
xarxa ens permet aprendre contínuament,
compartir experiències i construir un model
educatiu innovador, sòlid i rigorós.

Etapes educatives d’implantació progressiva
en funció del Projecte Educatiu de cada Escola de la Xarxa de Jesuïtes Educació
MOPI
nou model
pedagògic
de l’etapa
infantil
El nou model pedagògic
a l’etapa d’Infantil és la segona
iniciativa de Jesuïtes Educació
per avançar en la concreció
del nostre projecte de canvi
profund de l’educació, que
té com a objectiu formar
persones integrals per a una
societat diferent.

PIN
nova
primària
Seguint les línies del nou
model educatiu de Jesuïtes
Educació, implementem
una nova primària (PIN)
que permet a l’alumne continuar
amb un procés d’aprenentatge
per descobriment guiat i
experiencial. Una etapa on
s’aprofunditza en les
intel·ligències múltiples tot
adquirint un compromís
social.

Nei
la nova etapa
intermèdia
de 5è de Primària
a 2n de Secundària
Dels 10 als 14 anys comença una nova
etapa en la maduració personal i en el
desenvolupament cognitiu dels infants.
La nova etapa intermèdia (NEI) que
implantem a Jesuïtes Educació va de
5è de Primària a 2n d’ESO i respon a
l’evolució natural d’unitat i coherència
psicopedagògica d’aquestes edats. És
una etapa en què es potencien amb
molt d’èmfasi les intel·ligències
múltiples de cada alumne.

Escaneja el codi QR
amb el teu mòbil
i descobreix més
informació de
l’Horitzó 2020

TQE
nous tercer
i quart d’ESO
Moment clau i fonamental
en el desenvolupament vital
de la persona, que de forma
conscient i inconscient
s’endinsa en la construcció
de la seva pròpia personalitat.
Per aquest procés, és
rellevant el treball de
l’autoconeixement i la
interioritat que ajuden
a l’alumne a créixer d’una
manera integral i harmònica
tot cooperant.

Escola INTERMÈDIA
(edifici Antequera)
1r i 2n ESO
Riera Can Toda, 29-31
08024 Barcelona
Tel. 93 210 36 05

Escola sEcundària
(edifici Pompeu)
3r i 4t ESO
Pompeu Fabra, 23
08024 Barcelona
Tel. 93 210 36 05

www.kostka.fje.edu

info.kostka@fje.edu

Com arribar-hi:
Metro: L4 Alfons X, L3 Lesseps
Autobusos urbans: 92, 24, 32, 39, 116, H6, 55

Què
aprenem?

Programes
i projectes

Autoestima

certàmens
d’oratoria

Potenciar
habilitats i
exercir els drets

formació humana
i espiritual

Convivència basada
en el respecte

Elements bàsics
de cultura
Telèfons
intel·ligents:
aula de butxaca

Superació
de dificultats
sensibilització
social

com ho
aprenem?

Bon nivell acadèmic

TIC a l’aula

L’alumnat s’ esforça i treballa de manera constant i persistent
al llarg del temps, assoleix i desenvolupa bons hàbits i
adquireix metodologia adequada d’estudi. Oferim, al mateix
temps, l’acompanyament i l’orientació en tots aquests àmbits.

Els alumnes coneixen i dominen les tecnologies
de la informació i la comunicació, per això els
ordinadors són una eina d’aprenentatge més
a les aules.

atenció personalitzada

 Llengües estrangeres

Fem un seguiment proper de l’alumnat, tant del moment en
què es troba, com del seu dia a dia a l’escola i en relació amb
els altres. Mirem de ben a prop el seu ritme d’aprenentatge,
l’esforç i la consecució d’objectius. Acompanyem els nostres
alumnes.

L’escola està oberta al món. Per fer-ho optem per
l’estudi de diferents llengües: anglès obligatori a tots
els cursos i alemany i francès optatius a tota l’ESO.
Preparem els exàmens oficials d’anglès, francès i
alemany. A més, amb el programa AICLE estenem
l’ús de l’anglès a d’altres assignatures.

Fem una aposta decidida per un enfocament competencial de
les diverses matèries curriculars. La recerca és un component
bàsic per a l’aprenentatge a tots els cursos, fent que
esdevingui una metodologia de treball i dedicant en diferents
cursos espais concrets per assolir-la.

Volem contribuir a formar persones reflexives, respectuoses i responsables
però que sapiguen actuar eficaçment i de forma compromesa aportant la seva
visió del món. Els recessos i els tallers d’interioritat i d’altres activitats ajuden a
l’alumne a crèixer personal i interiorment.

MATÈRIES COMUNES
Les cursen tots els alumnes amb caràcter oficial i també seguint el projecte
de centre. Optem perquè l’aprenentatge en suport d’ordinador i diversificació
en el coneixement de les noves tecnologies es converteixi en una eina
ineludible a l’aula.

MATÈRIES OPTATIVES
Són continguts de reforç, ampliació o aprofundiment que ajuden a consolidar
coneixements. A Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka fem una clara aposta per l’ampliació
en el coneixement de llengües estrangeres (anglès, francès i alemany).
Entre aquestes matèries optatives de Jesuïtes Gràcia hi ha:

Aplicació dels telèfons intel·ligents en les activitats comunicatives
mitjançant les eines multimèdia, interactuant amb el grup aula.

A través de les campanyes de sensibilització social ajudem als nostres
alumnes a conèixer el nostre entorn i créixer amb l’altre. Els alumnes més
grans sovint participen en activitats amb els més petits de l’escola, fent
d’aquesta tasca servei i aprenentatge.

Projecte

LEGO

Amb el lema «Jugar a ser
enginyer pot ser divertit i formatiu»,
els alumnes d’ESO aprenen
ciència i tecnologia amb
els robots LEGO.

1r ESO

2n ESO

Programes d’intercanvi
dins del marc Europeu:

european citizenship, Erasmus+

L’escola participa des de fa més de 15 anys en diferents
programes d’intercanvi amb més de 10 escoles
diferents d’Europa, a més de la possibilitat d’intercanvis
en d’altres indrets del món a escoles de Jesuïtes.

3r ESO

TREBALL DE SÍNTESI

Pensem que en aquesta etapa l’acompanyament i
seguiment personal és fonamental, així com l’orientació professional
i la participació en projectes socials per a fomentar el voluntariat.

L’innovació ens caracteritza

L’objectiu és millorar la competència lingüística dels nostres alumnes en
castellà, català i anglès, mitjançant la participació en certàmens públics.
El fet de competir amb altres escoles motiva als nostres alumnes a millorar.

què fem
a l’eso?

CONVIVÈNCIA i valors
Promovem actituds fonamentades en la reflexió, el
respecte i la responsabilitat. Volem contribuir a
formar persones competents, compassives,
compromeses i conscients.

Intercanvis
internacionals

Els intercanvis han format part de la tradició de la nostra escola des de
fa més de 15 anys. No només són el pilar de l’escola que ens uneix
físicament amb l’estranger cada vegada que emprenem el vol, i
virtualment durant el curs, sinó que contribueixen a la formació integral
dels alumnes. Darrere de cada intercanvi hi neix cada any un projecte
adreçat a un grup d’alumnes concret que consta de tres fases de treball:
prèvia, in situ i a posteriori.

Els treballs de síntesi són interdisciplinaris i estan basats en el treball cooperatiu.
Es treballa la recerca de continguts dins i fora de l’escola.

4t ESO
Són protagonistes les matèries optatives específiques que complementen el currículum
i orienten cap a estudis posteriors. Els alumnes n’han de cursar tres.

PROJECTE DE RECERCA
Una oportunitat per fer de la investigació una activitat
d’aprenentatge on l’alumne aprofundeix sobre
un tema concret.

Volem que els nostres alumnes siguin
competents en el coneixement de la seva
interioritat. A més, pels alumnes amb dificultats
emocionals, de conducta o d’aprenentatge, tenim
un Departament d’Orientació Pisicopedagògica que
assessora tutors, docents, família i alumne.

L’equip de Pastoral permet
als alumnes participar
en les activitats de
la Xarxa Casal Loiola
i en Recessos
per a reflexionar,
trobar-se amb
ells mateixos
i amb Déu.

