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VOLEM EDUCAR UNA PERSONA AUTÒNOMA, PROTAGONISTA DE LA SEVA 
FORMACIÓ I CAPAÇ DE CONSTRUIR EL SEU PROJECTE DE VIDA

SANT VICENÇ DELS HORTS



El perfil competencial que 
s’impulsa a les escoles 
salesianes treballa a par-
tir de l’acollida incondici-

onal i l’acompanyament 
personalitzat de l’alumnat 

i es concreta en dotze compe-
tències (dodecàedre). Volem educar persones empre-
nedores, responsables, autònomes, col·laboradores, 
creatives, crítiques, resolutives, obertes, resilients, 
comunicatives, enginyoses i compromeses. 

En aquest procés educatiu, es proposa a cada jove 
un model de creixement personal que està orientat 
al descobriment de la pròpia interioritat i del sentit 
de la vida, al plantejament del propi projecte vital i 
a la trobada personal amb Jesús. I així incorporar-se 
activament a la societat i a l’Església.

eso
A fi d’acompanyar cada noi i noia en el seu procés 
d’assoliment d’aquestes competències, Salesians 
Sant Vicenç dels Horts ha dissenyat entorns potents 
d’aprenentatge a través de metodologies actives, 
com ara l’aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge 
basat en problemes o el treball per projectes, entre 
d’altres. És el que anomenem #reptejove12

Per aquesta raó, a més de les matèries curriculars de 
l’ESO, a la nostra escola t’oferim:

projecte
 acadèmic:

projecte
personal:

§	 Pla d’Acció Tutorial basat en l’acompanyament personalitzat als alumnes mitjançant entrevistes 
personals, seguiment tutorial i treball compartit amb les famílies.

§	 Proposta inclusiva d’atenció a la diversitat. (SIEI)

§	 Servei d’Assessorament Psicopedagògic (SAPP)

§	 Eixos tutorials: Estratègies d’aprenentatge, educació emocional, participació i organització es-
colar, orientació.

§	 Foment dels vincles positius amb els iguals i els adults que contribueixin al creixement i madu-
ració personals.

§	 Pla d’Educació en la Interioritat.

§	 Itinerari de justícia i valors socials.

§	 Foment d’iniciatives de grup: convivències pastorals, espais de 
reflexió entre iguals, etc.

§	 Proposta d’iniciatives de voluntariat i  compromís amb l’entorn 
i la comunitat.

§	 Metodologies d’aprenentatge actiu i participatiu, globalitzador i interdisciplinari. A 
l’ESO estem organitzats en àmbits d’aprenentatge científico-tecnològic, lingüístic-
social i de creixement personal (Projecte COR). Es fomenta el model d’aprenentatge 
cooperatiu, es promou l’aprenentatge basat en problemes (ABP) i es compta amb 
plataformes digitals de treball col·laboratiu.

§	 Escola Digital: internet és una eina fonamental del segle XXI, per això els llibres són 
digitals, les aules disposen de projectors, armaris de recàrrega i tenen connexió wifi. 
Educar avui també és educar en l’ús responsable de les noves tecnologies.

§	 Robòtica educativa per despertar l’enginy i iniciar-nos en la programació.

§	 Sortides formatives i culturals. Participació en Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts. 

§	 Grups flexibles per a l’aprenentatge de l’anglès, matèries curriculars en llengua angle-
sa amb el suport d’auxiliars de conversa, preparació i presentació a exàmens oficials 
de Cambridge (KET & PET), iniciació a la llengua francesa.

§	 Campaments d’anglès i estades lingüístiques a l’estranger a l’estiu.

projecte social
i pastoral:

Serveis que oferim a l’ESO:

§	 Taller d’estudi assistit

§	 Servei de bar – menjador

§	 Servei d’Assessorament Psicopedagògic (SAPP)

§	 Grups de Pastoral

§	 Batxillerat DUAL
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salesians.santvicenc@salesians.cat
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carrer Rafael Casanova 132
08620 Sant Vicenç dels Horts

(Barcelona)

Santvicenc.salesians.cat

Espais i instal·lacions: 

§	 Aules d’informàtica. Aules 
digitalitzades, xarxa wifi en 
tots els espais

§	 Super aula “Punt de Trobada”

§	 Plataforma virtual interactiva

§	 Tallers de tecnologia i labo-
ratoris

§	 Gimnàs

§	 Sala d’actes

§	 Amplies zones esportives i 
d’esbarjo

I després de l’ESO?

món laboral

eso

bat

cam

pfi

graduat

NO
graduat

títol

cicles formatius 
de grau mitjà

educació secundària
obligatòria
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https://goo.gl/maps/EHQFiMyMDgN2
http://santvicenc.salesians.cat

