
Centre Educatiu FAX      

LES NOSTRES FORTALESES A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA  

 

Si heu arribat a llegir aquesta pàgina vol dir que la nostra escola us interessa per algun motiu. 

Abans de continuar heu de saber que el millor del nostre centre no és visible als ulls... 

Per a nosaltres EDUCAR és una responsabilitat compartida, fruit d’un aprenentatge individual i 

també col·lectiu en el qual intervé tota la comunitat educativa. 

Motivem els alumnes a través d’un entorn col·laboratiu que inclou tots els membres de la 

classe, tots els companys, l’escola, les famílies, el barri (Ara mateix tot això ha quedat defalcat i 

minvat per la pandèmia) 

La nostra metodologia és coherent, combina el millor de l’escola tradicional i el que creiem 

essencial de l’escola actual.  

Impulsem una educació on les llengües que hi conviuen: català, castellà i anglès, ho fan sense 

cap problema, “sense crear fronteres” i fomentant la inclusió de tots els membres de la 

comunitat escolar. 

Tenim un sistema de lectura fonètic propi que evita, en un tant per cent elevadíssim, la dislèxia 

sense deixar de banda la comprensió lectora. Fomentem la lectura des de totes les àrees i 

pretenem crear així l’hàbit lector entre els nostres alumnes. 

És indispensable l’aprenentatge tecnològic més nou: robòtica, iniciació a la programació, ús 

responsable d’ordinadors, tauletes, plataforma escolar, projectors a les aules i pissarra digital. 

Afavorim la construcció de la personalitat dels nens/es en tots els seus aspectes, ajudant a 

superar les mancances i potenciant les virtuts. 

El professorat es mostra actiu, dinàmic, i amb capacitat d’adaptació per tal d’adequar-se el 

màxim possible a les característiques i necessitats educatives de cada individu o de cada grup. 

Els nostres mestres s’impliquen i aconsegueixen que l’escola sigui una gran “casa” per a una 

gran “família”. Els alumnes es senten estimats i cadascun d’ells se’n sap part important. 

En el nostre camí trobareu: la responsabilitat, l’autonomia, els coneixements, l’esforç, la 

capacitat crítica, la capacitat de resolució de problemes, l’hàbit d’estudi, l’adaptació, 

estratègies d’equip, les competències i també, la solidaritat, el compromís i la tolerància, sense 

oblidar que l’educació i el respecte hi són sempre. 

La nostra missió és oferir un servei educatiu de qualitat envers una educació integral i un 

desenvolupament personal i social perquè els nostres alumnes esdevinguin responsables, 

competents, compromesos amb l’entorn, des del respecte, amarat de companyonia, esperit 

cooperatiu  i en bona convivència. 

Tot això pretén plasmar en forma de paraules allò que cada dia fem possible que no és 

materialment visible i millora la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge 



COM SOM, QUÈ VOLEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

       PERSONA    

        INFANT   

       ALUMNE/A 

                    

       RESPECTE 

EDUCACIÓ 

EDUCACIÓ 

EDUCACIÓ 

VALORS ESFORÇ 

OBJECTIUS IMPLICACIÓ 

AMBIENT DE 

TREBALL  POSITIU 

TRANQUIL·LITAT 

SERENITAT 
EQUITAT 

COEDUCACIÓ 

INCLUSIÓ 

INTEGRACIÓ 

 

EFICIÈNCIA 

EFICÀCIA 

FORÇA 

 

 

ADQUISICIÓ DELS 

APRENENTATGES 

+ 

COMPETÈNCIES 

BÀSIQUES 

QUALITAT D’APRENENTATGE 

CONSECUCIÓ DE  FITES 

NIVELL DE COMPETÈNCIES 

FOMENTA: 

*COMPANYONIA 

*COOPERACIÓ 

*BONA 

CONVIVÈNCIA 



1 
 

Centre Educatiu FAX              LES NOSTRES FORTALESES A L’ESO             

 

L’ESO és una etapa fonamental en l’educació dels nostres fills i filles. És una etapa que va dels 

12 als 16 anys on l’alumnat ha d’adquirir uns aprenentatges i unes habilitats que els hi 

permetin continuar estudiant un Batxillerat o un Cicle Formatiu. 

És bàsic que l’alumne tingui a l’escola un bon ambient de treball i una bona relació amb els 

seus professors i professores. A Centre Educatiu  FAX ens preocupem pels nostres alumnes, els 

ajudem a créixer. Som una escola molt propera a les famílies del centre, entenem que l’escola 

la fem entre tots (alumnes, equip docent i famílies). 

 

Professorat: 

El nostre equip de professors i professores compta amb experiència, però sobretot amb 

una gran il·lusió per continuar formant el nostre jovent. Tot l’equip docent està en 

formació contínua, adquirint les últimes innovacions metodològiques. 

 

Ús de les noves tecnologies: 

A l’E.S.O. integrem l’aprenentatge digital com a eina d’aprenentatge d’altres matèries.  

Pensem que l’ús de les tecnologies millora molt  la qualitat de l’aprenentatge. Totes les 

aules de secundària disposen de connexió a Internet i projectors.  Els alumnes treballen 

amb ordinadors portàtils propis, això vol dir que molts dels llibres es fan servir en 

format digital. 

La Robòtica, iniciada a l’etapa de Primària, continua de manera pràctica dins de la 

matèria de Tecnologia. Els alumnes de primer i segon d’ESO tenen una classe de 

robòtica setmanal durant un quadrimestre. Programen amb els seus ordinadors el 

comportament del robot amb tres sensors i tres motors. 

 

Multilingüisme: 

L’aprenentatge de la llengua anglesa és per nosaltres una competència essencial. És per 

això que motivem els nostres alumnes a iniciar-se en exàmens de Cambridge amb el 

concurs interescolar Big Challenge. 

Disposem d’una Assistant Teacher americana que reforça l’anglès a nivell oral a 4t 

d’ESO. A més a més, des de fa ja uns anys, treballem conjuntament amb la UIC per oferir 

els nostres alumnes de 4t d’ESO la possibilitat de fer l’examen que acredita els nivells 

B1/B2 d’anglès. 

A partir de 1r d’ESO introduïm el francès com a segona llengua estrangera.  
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Tutoria i orientació psicopedagògica: 

L’acció tutorial a FAX és un altre tret diferencial d’aquesta etapa. Els tutors i tutores 

informen i orienten a les famílies mitjançant entrevistes i a través de la nostra 

plataforma escolar Clickedu. 

 A 4t curs, el tutor posa especial atenció a l’orientació acadèmica, per poder orientar les 

famílies en l’elecció dels estudis postobligatoris. És una orientació individualitzada, 

basada en les aptituds i els interessos dels alumnes.  

Formem persones no només en l’àmbit acadèmic, sinó també en l’àmbit emocional i de 

valors.  

Treballem la convivència a l’aula i la cohesió de grup tant a la matèria de Tutoria com als 

Tallers d’educació emocional que organitza la Psicòloga del centre. Continuem amb el 

projecte anomenat EMOCIONA-T, un projecte propi que comença amb els nens i nenes 

de P3. 

La nostra Psicòloga es coordina amb les professionals de l’E.A.P. i els tutors i tutores per 

poder detectar qualsevol necessitat que tinguin els alumnes i poder posar en marxa un 

Pla Individualitzat si resulta beneficiós per a l’alumne. L’atenció individualitzada és un 

altre pilar de la nostra escola. Cada alumne és únic i només tenint un alt grau de 

coneixement de cadascun d’ells, podem oferir una formació de qualitat.  

Amb el nostre Projecte d’Aprenentatge Servei  treballem tota una sèrie de valors com la 

tolerància, el respecte i la solidaritat. Portem més de 20 anys col·laborant amb 

l’Associació Alpi de Can Serra. El nostre centre és capdavanter en l’Aprenentatge servei, 

ja que vam començar molt abans que fos declarat obligatori pel Departament 

d’Educació. Vam començar per les Trobades a 1r d’ESO i des de fa uns anys que ho fem 

també a 3r d’ESO.  

FAX es dedica a formar estudiants amb el millor nivell possible, però també es preocupa 

per la formació ciutadana i integral dels alumnes. Després de tants anys, és una activitat 

que forma part de l’ADN de Fax.  

 

L’opinió dels nostres alumnes: 

“Els professors són molt propers als alumnes. L’educació s’adapta a cada alumne i al seu 

nivell”  

Enric R.  4t ESO 

“Los profesores miran por la salud emocional de los alumnos. Hay buenas medidas de 

Seguridad ante la COVID-19 y tenemos una profesora nativa para Speaking” 

Alejandra M.  4t ESO 

“Els professors tenen una bona formació, són molt propers i miren pel nostre benestar i 

salut. Estableixen nivells personalitzats al igual que grupals en les assignatures” 

Noa P. 4t ESO 
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“Els professors tenen una bona formació i realitzen activitats molt didàctiques. Hi ha 

ensenyament col.lectiu però també específic per a cada alumne.” 

Pau G. 4t ESO 

“Los profesores son divertides y empatizan y se familiarizan contigo. Yo llevo muchos 

años aquí, pero la verdad es que no me gustaría irme nunca porque te enseñan tanto de 

materias como de valores” 

Júlia U. 1r ESO 

“L’aprenentatge és divertit. Els professors t’expliquen bé les coses i t’ajuden amb el que 

no entens.” 

Iker G. 1r ESO 

“Aquest és el meu primer any a FAX. Els professors són molt comprensius i bons, els 

companys són bona gent. Aprens molt amb els exemples i amb les activitats que fem. Les 

classes són molt completes.” 

Sara B. 1r ESO 


