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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA

Menjador amb cuina pròpia.

Anglès de Cambridge amb exàmens oficials al
Balmes.

Extraescolars esportives per a alumnes i
famílies.

I després de l’ESO, què?

ALTRES SERVEIS QUE
OFERIM AL NOSTRE CENTRE:

MÓN LABORAL /  EMPRENEDORIA

ESTUDIS UNIVERSITARIS

FP GRAU SUPERIOR

PROVA D'ACCÉS

19 ANYS

BATXILLERATFP GRAU MITJÀ

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA

PFI
PROVA 

D'ACCÉS

PAU



L’eix fonamental del Balmes és l’educació integral de l’alumnat i, per aquest motiu, organitzem el
nostre dia a dia a les aules tenint en compte quatre àmbits que estan interconnectats entre ells: 

Àmbit emocional i afectiu:
l’adolescència és una etapa de transició
en què el jove experimenta grans canvis
i haurà d’adquirir el control sobre les
seves pròpies decisions, que li permetin,
de forma progressiva, enfortir la seva
autoestima i gestionar positivament les
emocions, factors que la nostra escola
té molt present dins i fora de les aules.

Àmbit social: companys, família i
docents som responsables del correcte
desenvolupament personal de l’alumat.
Al Balmes fomentem la cohesió de les
diferents etapes educatives a través
d’una excel·lent convivència, cooperació
i treball en equip gestionades de forma
pacífica i a través del diàleg.

Àmbit físic: a través de l’educació física
realitzada a les nostres instal·lacions,
l’alumnat té la possibilitat d’afavorir
aquest pilar tan important per a la seva
salut. A més, per tal de fomentar un estil
de vida sa i actiu, també oferim un ampli
ventall d’activitats extraescolars i un
dinar casolà de qualitat elaborat al
centre mateix.

Àmbit intel·lectual: adquirir
experiències i aprenentatges
significatius que ajudin l’alumnat a ser
una persona autònoma i competent.
Cada adolescent té un potencial, uns
interessos i unes habilitats diferents que
cal que desenvolupi a partir de tècniques
i estratègies motivadores per a ell.

L’escola considera al mateix nivell d’importància tant l’aprenentatge de matèries com l’educació en
VALORS, que són els que han de permetre que l’alumnat s’integri a la societat del futur amb una visió
oberta, àmplia i no discriminatòria. 

GABINET PSICOPEDAGÒGIC
L’objectiu fonamental del gabinet psicopedagògic de l’escola és assessorar i orientar alumnes, famílies
i professorat, basant-nos  principalment en el respecte a la diversitat. Considerem cabdal la relació i el
treball conjunt amb les famílies per tal que els nostres alumnes evolucionin emocionalment i
acadèmicament de forma positiva.

METODOLOGIA DE TREBALL
Utilitzem diverses metodologies i les àrees principals s’organitzen majoritàriament en grups reduïts
per tal d’oferir una atenció més individualitzada, donar resposta a les necessitats concretes de
l'alumnat i afavorir la consolidació dels diferents aprenentatges.

Sortides, colònies i viatge final d'etapa: es fan
diferents sortides pedagògiques i lúdiques
relacionades amb els diferents aprenentatges. Els
nostres alumnes de 1r, 2n i 3r ESO participen en
una estada de convivència a final de curs i
l’alumnat de 4t realitza un viatge de final d'etapa
per l'estranger on gaudeixen experiències
d'inoblidables.

L'ESO AL BALMES

Treball en Xarxa i
Robòtica

 
Plataformes online

d’aprenentatge. 
 

Estudi de robòtica a l’àrea
de tecnologia.

Cooperació i Servei
Comunitari

 
Col·laboració amb

entitats per preparar
l’alumnat en l’exercici de

la ciutadania democràtica 
 

Projecte educatiu 
multilingüístic

 
Matèries curriculars en anglès.

 
Sessions d’expressió oral

(Speaking).
 

Auxiliars de conversa 
nadius.

 

ACTIVITATS I SORTIDES

Jornades Culturals (Setmana de la Ciència i
Setmana de les Humanitats). Els estudiants viuen
les humanitats i la ciència a través de tallers,
seminaris i experiments científics.

Activitats esportives: Fomentem la convivència, els valors, la salut i l’esport a partir de les
nostres Olimpíades Atlètiques i  de la Jornada Esportiva que, a més, permet  la cohesió de tots
els membres del Centre.


