procés de creixement i maduració

CENTRE CONCERTAT PER
LA GENERALITAT

ESO a Sant Antoni

permanent que desenvolupa les
capacitats físiques, intel·lectuals,
espirituals i afectives de la persona
harmònicament, de tal manera que
en acabar els nostres alumnes seran:
Reflexius

Ensenyament Secundàri Obligatori

Escola Pia
Sant Antoni
Ronda Sant Pau, 72
08001 Barcelona
santantoni@escolapia.cat
sntantoni.escolapia.cat
Telf. 93 441 06 05

Responsables
Crítics i creatius
Autònoms i lliures
Respectuosos
Morals i ètics
Compromesos i lluitadors
Metro: L2 Sant Antoni, Paral∙lel
L3 Poble Sec, Paral∙lel
L1 Urgell, Universitat
Autobusos: 24, 64, 20, 41, 141, 55, 13, 91, 37

Persones de futur...
des de 1815

L'Escola Pia Sant Antoni és una
comunitat educativa present al
barri del mateix nom des de fa
quasi 200 anys, sent part de la
seva història i de la ciutat.
Des de sempre hem portat l'ideari

Prepara el teu futur tot creixent com a persona

Per nosaltres l'educació és un

de l'Escola Pia, un ideari que s'ha
anat adaptant en el temps i els
canvis de l'entorn, i que en essència
es fonamenta en ser una escola:

Oberta i respectuosa
Acollidora i dialogant
Centrada en els alumnes i
personalitzada
Innovadora i treballadora
Participativa
Arrelada i catalana
Transformadora i compromesa
Inspirada en els valors cristians

Què caracteritza la nostra ESO?

Quin és el motor?

• L'acció tutorial, orientadora i

L'avaluació continuada del desenvolupament

Objectiu principal:

d'acompanyament personal, en estreta

de l'alumnat.

Acollir cadascun dels nostres alumnes

relació amb la família.

L'avaluació permanent de les accions i

i acompanyar-lo en el el seu procés

• La flexibilitat en el currículum i l'atenció

estratègies que duem a terme.

individualitzada.

L'avaluació permet replantejar-se el

de maduració personal i intel·lectual,

• La innovació i les

funcionament del que s'està fent i buscar

tot donant una formació de qualitat.

metodologies

constantment alternatives de millora.
·

variades.
• El treball en equip
del professorat.

De quins recursos disposem?

• El treball cooperatiu de l'alumnat i la
seva autoregulació.
• El clima de confiança i la cultura del

1-Pedagògics i organitzatius:

2- Materials:

• Servei de Mediació

• Pantalles interactives a les aules

• Departament d'Orientació Psicopedagògica

• Laboratoris

• El Casal de Joves Calassanç

• Aules de tecnologia

• Desdoblaments

• Aules d'informàtica

• Reforços i Projectes de Diversificació
Curricular

• Aula de Música

diàleg.
• El treball de camp amb tot tipus de
sortides i activitats.
• La riquesa de la diversitat del nostre
alumnat.
• La relació i el compromís amb el nostre
entorn.
• El desenvolupament del voluntariat.

• Aula de Plàstica
• Possibilitat d'aprendre una segona
llengua estrangera (francès)

• Gimnàs

