ESCOLA MARE DE DÉU
DE MONTSERRAT
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UN CANVI INNOVADOR I DE CIUTAT
Junts fem els teus primers passos cap al futur

EDUCACIÓ INFANTIL
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
CICLES FORMATIUS
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+100 ANYS AMB EXPERIÈNCIES
I LIDERATGE EDUCATIU

EDUCACIÓ INFANTIL - EDUCACIÓ PRIMÀRIA - EDUCACIÓ SECUNDÀRIA - CICLES FORMATIUS

FUNDACIÓ ESCOLA I VIDA
Bisbat de Terrassa
D'ençà uns anys la nostra Fundació s'ha anat consolidant en el panorama educatiu. La combinació
de la tradició educativa amb els canvis innovadors que han tingut els centres que en formen part, la
converteix en un referent d'aprenentatge i ensenyament a la nostra comarca (Vallès Occidental) i en
el territori català. El seu objectiu se centra en la formació integral de l'alumnat mitjançant uns projectes
innovadors i humanistes que busquen, sota l'empara de l'excel·lència, incentivar, estimular i impulsar
les competències i valors del nostre alumnat per un futur adequat i adaptat als seus interessos.
Dins el gruix de centres escolars de la Fundació, destaquem l'Escola Montserrat, una escola
històrica pel que fa a la implantació d'etapes educatives variades i enriquidores a la ciutat de Rubí. En
els seus inicis, ja va desenvolupar una ofertes educatives que van ajudar en l'educació i formació
laboral dels ciutadans i ciutadanes de la localitat. Els 100 anys d'educació i dedicació a la ciutat de
Rubí, més tota la transformació pedagògica que ha tingut l'Escola amb la renovació del seu projecte
educatiu i d'espais estructurals, amb la tendència positiva cap a les noves tecnologies, el
multilingüisme i els mètodes d'aprenentatge innovadors, fan que estudiar el NOU model educatiu
de l'Escola Montserrat sigui aquella clau d'èxit que permeti a l'alumnat transformar el seu present i
construir el seu futur.
Així doncs, esperem que aquesta nova etapa plena d'il·lusió, d'innovació, de motivació pedagògica
i de camins per explorar sigui un pas més en aquest llarg camí que ens permetrà donar un servei
adequat a tota la comunitat i famílies de la comarca del Vallès Occidental.

LA FUNDACIÓ EN XIFRES
+200
+2500
ALUMNES ARREU
DE CATALUNYA

EDUCADORS

+100 ANYS DE
TRADICIÓ EDUCATIVA

+5
CENTRES A
TOT CATALUNYA

+15000
EX-ALUMNES PER
TOT EL TERRITORI

+30 accions solidaries cada any

ETAPES OBLIGATÒRIES
#Itleaderproject Montserrat

Educació
Infantil
Ei
Ei
Ei
Ei

Pioners en el treball per ambients.
Descoberta de l'entorn social i natural.
Acondicionament de patis temàtics.
Observar i experimentar en l'entorn més proper
amb curiositat i interès.

Ei

Fer créixer el coneixement d'una manera
estructurada.

Educació
Primària
Ep Aprendre

a gestionar les emocions i ser

empàtics.

Ep Aprendre a treballar en grup, escoltant i tenint en
compte les opinions de la resta.

Ep Innovació tecnològica Virtual (ITV).
Ep Desplegament del projecte

Innovamat

(matemàtiques).

Ep Líders

en treball de projecte activació

intel·ligència (AI).

Ep Millora pedagògica amb la reforma d'espais.
Ep Life Management Skills (LMS).

Educació
Secundària
Es
Es
Es
Es
Es
Es
Es
Es

Internacionalització del model educatiu.
Pioners en l'aplicació del Diploma Dual.
Líders en aules temàtiques.
Treball d'educació emocional.
Projecte transversal STEAM.
Alta competència comunicativa.
Escola multilingüe.
Projecte transversal Robòtica.

UN APRENENTATGE CENTRAT EN EL
DESENVOLUPAMENT GLOBAL DE
L’ALUMNAT I EL SEU CREIXEMENT
PERSONAL I EMOCIONAL

ETAPES POSTOBLIGATÒRIES
C IC L e s
F o r m ATIUS
Cf
Cf
Cf
Cf
Cf
Cf
Cf
Cf

Aprenentatge vivencial i multilingüe.
Metodologia didàctica.
Life Management Skills (LMS).
Instal·lacions modernes i ben equipades.
Innovació i emprenedoria.
Borsa de treball.
Formació Professional Dual.
Dimensió internacional.

CICLES FORMATIUS
GRAU MITJÀ I SUPERIOR
Els cicles formatius són una etapa d'ensenyament
postobligatori que ofereix uns estudis específics,
integradors i flexibles, per tal de garantir la formació
integral de l'alumnat i una bona orientació laboral que
permeti a l'alumnat transforma el seu futur i construir
el seu present.
Els cicles formatius a l'Escola Mare de Déu de
Montserrat són un projecte educatiu concebut com
a servei que reflecteix el seu caràcter propi, basat en
valors transcendents, en el marc d'una formació
integral de la persona des de l'humanisme catòlic.
Els nostres cicles formatius s'estructuren en tres
eixos fonamentals que vertebren l'acció pedagògica:
la recerca de l'excel·lència acadèmica,
l'acompanyament constant a l'alumne/a i la seva
família; i un compromís amb la realitat social,
tecnològica i professional del nostre entorn.

PROJECTE #somMontserrat
UN CANVI INNOVADOR I DE CIUTAT
Aquest és l'inici d'un viatge a través del coneixement i el pensament. En un món que se'ns presenta divers i ple de
camins per transitar-los. Camins que recorrem encuriosits, desitgem conèixer i explorar.
En cruïlles inesperades, nous companys de viatge ens interroguen i ens impulsen a imaginar horitzons
desconeguts.
I mentre viatgem plegats aprenguem a sacsejar allò que està establert, a transformar-nos a nosaltres mateixos i a
l'entorn, a donar respostes a les necessitats de la societat i del territori. Aprenguem amb rigor i passió, amb
sensibilitat i aprofundiment a fer realitat allò que un dia vam somniar.
Benvinguts i benvingudes a l’escola Montserrat

MISSIÓ

VISIÓ

L'Escola Mare de Déu de Montserrat som una escola
catalana, concertada, cristiana, plural i participativa,
que depèn institucionalment del Bisbat de Terrassa,
l'origen de la qual es remunta a octubre de 1919.

L'equip de tutors, des de l'acompanyament afectiu
dels nens i nenes, estableixen un fort lligam entre
l'Escola i la família. Compartim la tasca educativa de
les famílies posant l'acció tutorial i el treball d'equip
dels nostres tutors com a primer pla de la nostra
pedagogia.

Tenim per objectiu el desenvolupament integral dels
nostres alumnes educant en el respecte, la
responsabilitat, la participació i fomentar l'autonomia
personal.
Formar alumnes competents i amb uns valors perquè
esdevinguin ciutadans tolerants, solidaris, lliures i
participatius.
Els nostres trets diferencials són: la inclusió a l'aula,
innovació pedagògica, aprenentatge vivencial i
creatiu i l'aposta per una escola multilingüe i
tecnològica.
L'equip directiu del centre té com a missió generar un
entorn de treball, en el qual els mestres estiguin
motivats, millorin la seva formació professional,
participin i s'impliquin en el funcionament del centre
(el compromís).

Tot els mestres i professorat vetllen pel creixement i
maduració personal, i per l'orientació a futurs estudis
que desenvolupin plenament les capacitats
personals de cada individu, de manera que els
nostres alumnes esdevinguin persones amb
recursos per integrar-se a la societat del futur.
Assegurem una mateixa línia pedagògica per mitjà
de l'autonomia de centre, que permet prioritzar
l'aprenentatge de l'alumne i relativitzar les
modificacions normatives, durant les diferents
etapes que l'alumne viurà a la nostra escola.
Treballem il·lusionats en la nostra feina, perquè
creiem en els nostres alumnes i vetllem per la seva
felicitat. La persona feliç, la persona tranquil·la, la
persona estructurada és una persona
emocionalment estable i preparada per aprendre els
coneixements i valors necessaris per al seu futur.

VALORS AFEGITS
Forma part de la xarxa d'escoles de la Fundació Escola i Vida
del Bisbat de Terrassa
APRENENTATGE VIVENCIAL I MULTILINGÜE
El NOU model educatiu és totalment vivencial i real.
Motiva l'alumnat en l'aprenentatge de l'etapa i afavoreix les
seves habilitats fent allò que realment els agrada. El domini
de l'anglès, alemany i francès tècnic en les diferents
modalitats d'etapes educatives és el primer pas cap a un
enfocament internacional i multicultural i una de les
exigències fonamentals dels programes.

DIMMENSIÓ INTERNACIONAL
(Erasmus+ Acadèmics i de pràctiques)
A través del programa ERASMUS, els nostres estudiants
poden realitzar part del seu currículum acadèmic o
experiències de pràctiques en escoles/instituts/empreses
a l'estranger. Volem ser una escola oberta a Europa i al
món que fomenti el plurilingüisme. Promovem els
intercanvis amb altres escoles europees i la inserció
laboral en altres països.

LA NOSTRA METODOLOGIA DIDÀCTICA
Els mecanismes que posem en pràctica en aquesta etapa
estan pensats per promoure un aprenentatge actiu i
significatiu, tot fomentant:
Ÿ La comprensió dels continguts (els millors
professionals del sector al teu servei)
Ÿ La relació entre els diversos coneixements
(#Itleaderproject; programa d'excel·lència
tecnològica).

LA MODERNITAT DE LES INSTAL·LACIONS I
EQUIPAMENTS
En una àrea de la comarca ben comunicada i en un
ambient favorable per a l'estudi, el centre ofereix unes
instal·lacions ben equipades amb els últims avenços
tecnològics. Adaptem les aules al dia a dia de la societat
per tal que l'alumnat i el professorat desenvolupi la realitat
de l'aprenentatge corporatiu. A més, comptem amb
espais polivalents i aules multimèdia per desenvolupar
l'aprenentatge d'acord amb les exigències actuals.

LA IL·LUSIÓ DEL PROFESSORAT
Els docents de l'Escola Montserrat treballen en equip per
compartir noves metodologies, experiències i novetats
empresarials a l'escola. Així, fan que el nostre alumnat
estigui preparat pel futur que els espera. Dominen
l'ensenyament competencial i es renoven constantment al
servei de l'educació integral dels joves.

INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
Job Experience formatives per obtenir informació o
prendre contacte amb realitats laborals i empresarials fora
de l'escola (empreses del sector, fires, indústries, actes
públics i privats, congressos, intercanvis...).
Aplicació de les TIC en la metodologia de treball a l'aula: el
millor software del mercat, les simulacions operatives i els
recursos per escenaris laborals reals,... #Itleaderproject.
Espai Alumne: xarxa interna que permet intercanviar
informació dels diferents mòduls o àrees entre els
mateixos alumnes i entre alumnes i professors i informació
general entre l'escola (tutor escola) i l'empresa (tutor
empresa).

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL
Els alumnes que cursen els cicles formatius en Dual
alternen el temps de formació a l'escola amb un temps
d'activitats formatives i productives a l'empresa. Aquest
mecanisme ens permet formar treballadors qualificats i
adaptats a les necessitats del mercat laboral.

BORSA DE TREBALL
El tutor acompanya i orienta els estudiants tant en l'àmbit
acadèmic com en el laboral i de formació contínua. El
Departament de la Xarxa Escola-Empresa gestiona un
servei de Borsa de treball amb ofertes de feina anuals i el
suport d'importants empreses col·laboradores.

Educació
Infantil
EDUCACIÓ INFANTIL
Procés d'aprenentatge i socialització on es desperta la imaginació i creativitat dels nens. També es treballa
per respondre a les necessitats que tenen d'explorar i descobrir. Tot això tenint en compte la diversitat i
atenent els diferents ritmes maduratius.
La finalitat d'Educació Infantil és contribuir al desenvolupament global de les nenes i els nens basant-nos
en l'assoliment dels 10 indicadors cognitius graduals (GCI).

Ÿ GCI 1: Identificar-se com a persona amb seguretat i benestar

emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats i
possibilitats, els hàbits de salut, assolint sempre confiança en un
mateix.
Ÿ GCI 2: Créixer d'una manera cada vegada més autònoma,

resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant
les dificultats.
Ÿ GCI 3: Adquirir habilitats socials per facilitar les relacions entre

els nens i nenes.
Ÿ GCI 4: Afavorir l'aprenentatge entre iguals tot establint relacions

afectives positives amb actituds d'empatia i col·laboració i
intentant resoldre conflictes de manera pacífica.
Ÿ GCI 5: Observar i experimentar en l'entorn més proper amb

curiositat i interès.
Ÿ GCI 6: Aprendre a expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el

joc.
Ÿ GCI 7: Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió,

comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal,
verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic.
Ÿ GCI 8: Iniciar el procés d'aprenentatge de la lectura i de

l'escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l'ús de
les tecnologies de la informació i la comunicació.
Ÿ GCI 9: Aprendre i gaudir de l' aprenentatge, pensar i crear,

qüestionar-se coses, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el
coneixement d'una manera cada vegada més estructurada.
Ÿ GCI 10: Adquirir valors que els ajudin a viure en societat i a

conèixer el món que ens envolta.

Educació
Primària
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
L’etapa d’educació primària és divideix en 3 cicles: Cicle Inicial (1r i 2n), Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle
Superior (5è i 6è).
El Cicle Inicial és un curs pont entre Educació Infantil i Primària on es reforcen coneixements ja adquirits a
l'etapa anterior, s'introdueixen alguns de nous i s'amplien per adquirir una bona base per poder afrontar
amb garanties el Cicle Mitjà.

CICLE INICIAL
Ÿ Adquirir una bona autonomia personal, tenir cura del material,

tenir cura de la imatge personal, saber comportar-se en diferents
espais, ser tolerants vers les diferents maneres de pensar i fer.
Ÿ Adquirir uns bons hàbits de treball, conèixer i seguir les normes

de convivència a la classe, netedat i ordre, respectar el torn de
paraula, saber gestionar el temps de treball i potenciar l'escolta
activa.
Ÿ Assolir un bon nivell de lectura i comprensió lectora.
Ÿ Fomentar diferents formes de treball (individual, per parelles, petit

grup, gran grup).
Projectes o activitats
Ÿ Projectes interdisciplinaris, Innovamat, ...
Ÿ Taller de danses tradicionals
Ÿ Festival de Nadal
Ÿ Festes, setmanes i dies especials
Ÿ Sortides, convivències i activitats d'aula

CICLE MITJÀ
Ÿ Proporcionar a l'alumnat un marc d'aprenentatges que li permeti

iniciar-se en l'adquisició de les competències bàsiques i en
l'aplicació dels instruments necessaris per a adquirir nous
aprenentatges.
Ÿ Treballar els valors de la responsabilitat, la solidaritat, la

llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu.
Ÿ Desenvolupar les seves capacitats afectives en tots els àmbits de

la personalitat i en les relacions amb els altres.

Educació
Primària
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
El Cicle Mitjà afavoreix l a
́ prenentatge dels continguts culturals bàsics de manera que pugui entendre el
món que l'envolta, motivar-se per aprendre i ajudar-los en l'educació per al desenvolupament personal i
emocional.
Al Cicle Superior treballem seguint una metodologia constructivista, on es fomenta l'aprenentatge
significatiu perquè els i les alumnes esdevinguin ciutadans crítics i tinguin prou eines per adaptar-se al futur.

Projectes o activitats
Ÿ Jocs d A
́ rreu del món, els Castells.
Ÿ La prehistòria.
Ÿ Centres d í nterès vinculats a les diferents matèries.
Ÿ Cantata al Castell de Rubí.
Ÿ Setmana de la ciència, treball Inter cicles de Carnestoltes.
Ÿ Sortida de la Tardor, convivències en anglès (3r) i activitats.
Ÿ Treballem les emocions.

CICLE SUPERIOR
Ÿ Aprendre a gestionar les emocions i ser empàtics amb els

companys i companyes.
Ÿ Aprendre a treballar en grup, escoltant i tenint en compte les

opinions de la resta.
Ÿ Adquirir les competències necessàries per desenvolupar-se com

a persones autònomes en la societat.
Projectes o activitats
Ÿ Cantània.
Ÿ Dia de la Pau.
Ÿ Educació viària.
Ÿ Treball amb projectes.
Ÿ Dia de Montserrat.
Ÿ Convivències lúdiques.
Ÿ Convivències d'anglès (5è).
Ÿ Visita a Montserrat.
Ÿ Jornades esportives del Bisbat de Terrassa.

Educació
Secundària
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Els alumnes passen d'un model d'aprenentatge liderat pel mestre d'aula a un model coordinat pel tutor de
grup amb la presència de molts especialistes i consta de quatre cursos , de 1r ESO a 4t ESO.
Acompanyem contínuament els alumnes i les seves famílies en aquet camí, aprofundint en una formació
integral i de qualitat, basat en els nostres valors; l'esforç, l'autonomia, la cooperació, la responsabilitat, la
responsabilitat, ser innovador, ser creatiu i emprenedor.

L'escola vol que els alumnes tinguin un alta competència
comunicativa, i per tant juntament amb l'aprenentatge del català i
del castellà, fa molts anys que s'imparteixen algunes matèries en
llengua anglesa i s'hi fan incrusions en altres (alemany i francès).
L'escola fa exàmens pilot per tal que les famílies rebin un consell
orientador per presentar lliurement els seus fills/es als nivell B1 i B2
de Cambridge Exams.
Pel que fa a les tecnologies de la informació, aprenentatge i
comunicació, la seva presència és continua dins de les aules i
tallers. El seu aprenentatge s'adscriu a projectes i matèries com, per
exemple, l'aplicació tecnològica de la robòtica.
Volem que els nostres alumnes de secundària copsin la seva realitat
personal en el marc de la societat en què viuen. Per això, estimulem
la participació en concursos, projectes i proves externes, de forma
que es posin a prova, s'enriqueixin personalment i aportin les seves
experiències a la resta de companys de l'etapa o a altres entitats
com, per exemple, concursem en la First Lego League de robòtica,
la Game Jam de programació, presentem els alumnes a les Proves
Cangur de la Societat Catalana de Matemàtiques de l'Institut
d'Estudis Catalans (IEC), participem en el concurs del Pica-Lletres,
concurs lingüístic i formem part de la Xarxa d'escoles per la
sostenibilitat de Catalunya.

Alianza para
la FP Dual

C IC L e s
F o r m ATIUS
CICLES FORMATIUS
Es tracta d'una proposta educativa de qualitat, sense massificació, amb un entorn favorable i positiu, que
no rebutja sinó que integra i busca l'excel·lència individual de cadascun dels nostres alumnes. Aquesta
proposta es dissenya des de la polivalència i la flexibilitat.
Actualment, estudiar uns cicles formatius, és la millor opció per apropar-se al món laboral i, per aquest
motiu, l'Escola Mare de Déu de Montserrat defineix i modela un tipus d'alumnat polivalent, multilingüe,
creatiu i emprenedor que li permetrà encarar els àmbits competencials del món laboral.

CICLES FORMATIUS
Ÿ CFGM Farmàcia i Parafarmàcia
Ÿ CFGM Cuina i Gastronomia
Ÿ CFGS Documentació i Administració Sanitària
Ÿ CFGS Màrqueting i Publicitat
Ÿ EEGM Futbol i Futbol Sala

Aules tècniques
Àmpliament dotada amb equips professionals per l'elaboració i
disseny d'eines de comunicació i treball específic de projectes
relacionats amb el cicles formatius i la comercialització de
productes.
Eines de comunicació
El programa es desenvoluparà en llengua anglesa (40% del total)
amb el mètode AICLE, s'aplicarà una segona llengua estrangera
(alemany i/o francès). L'aprenentatge d'idiomes estrangers es
fomenta amb el programa Erasmus+.
Projecte internacional ERASMUS+
Participació en el projecte Erasmus+ (beca amb fons europeus) per
oferir pràctiques professionals a l'estranger a alumnes de cicles
formatius.
Job experience #Itleaderproject
Capacitat de generar, dissenyar, crear, projectar i comercialitzar
qualsevol proposta de mercat vinculada amb els projectes
transversals que proposa el centre amb l'ús de les tecnologies.
Projecte saló de l'ensenyament
Activitats específiques realitzades al centre per dinamitzar els
estudis i l'oferta educativa de la Fundació al Saló de l'Ensenyament.
Seminaris i visites
A fires, congressos, empreses i àmbit universitari per conèixer de
primera mà els canvis constants del sector empresarial.

ESCOLA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
C/ Cervantes, 77
08191 Rubí, Barcelona
Tel. 935.888.071
escolamontserrat@escolamontserrat.cat
L’Escola Mare de Déu de Montserrat és una
escola catalana, inclusiva i moderna, amb un
projecte pedagògic que té l'objectiu de formar i
educar la societat del futur, tot fomentant uns
valors cristians com la solidaritat, el respecte, la
justícia, la igualtat i la llibertat. Realitzem un
ensenyament de qualitat i amb un estil propi,
inspirat pel Fundador Beat Josep Guardiet.

#somMontserrat
GEN 2019

www.escolamontserrat.cat

Junts fem els teus primers passos cap al futur

