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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 


