
+ Metodologia de treball
INNOVACIÓ EDUCATIVA

Al batxillerat afegim a la classe magistral  altres
formes d'ensenyar com el treball cooperatiu, el
classcraft, les exposicions orals, ...més en línia amb
les necessitats que tenim avui dia a les aules.

Una altre eina, plenament consolidada a la nostra
escola, és la tecnologia moodle, que  afavoreix i
facilita la comunicació dels professors amb els
alumnes amb eines com l’utilització de wikis, blogs,
WebQuest etc.

Session de treball experimental al laboratori o
aprendre matemàtiques amb programes
informàtics, són diverses maneres d'enriquir
l'aprenentatge dels nostres alumnes..

Aquesta noves maneres de fer han estat
possible gràcies a la total implicació de l’equip
Directiu promovent la constant formació del
professorat.

En aquesta línia de superació i millora, els objectius
del batxillerat passen per la consolidació de les
intel·ligències múltiples, del treball cooperatiu i
de l’ensenyament per competències, en el procés
de formació del nostre alumnat.

EXPERIÈNCIA
Nosaltres som un col·legi
arrelat a Gavà des de
1952, amb un professorat
d’alta experiència i
qualificació que ens dona
garantia de resultats al
Batxillerat i a la prova de
Selectivitat.

NOVES TECNOLOGIES
Des de fa uns anys el col·legi
Sagrada Família ha estat
capdavanter en la implantació
de les noves tecnologies de
l’educació a les aules, amb
implementació de les
tecnologies a l’aprenentatge  i
la comunicació (TAC).
A totes les aules de batxillerat
disposem de projectors de
vídeo digitals que
han suposat una millora molt
important dels sistemes de
treball a les classes.
Les aules convencionals es
completen amb espais de
tallers d’informàtica,
laboratoris, taller de
Tecnologia i Robòtica, ...
Utilitzem la plataforma
digital Alexia per tal
d’informar i interaccionar
amb les famílies dels nostres
alumnes.

ATENCIÓ PERSONALITZADA
Grups reduïts a assignatures
optatives
Tutoria individual amb
entrevistes periòdiques de
seguiment acadèmic i
orientació de l’alumne amb el
tutor.
Treball de recerca amb
entrevistes de seguiment
periòdiques amb un tutor de
recerca.


