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1. PRESENTACIÓ 

 

En Centre d’Estudis Ramar és una escola concertada de dues línies que abraça les etapes de 

Llar d’Infants (1 i 2 anys), Educació Infantil, Educació Primària i ESO. La institució va ser creada 

l’any 1950 pel  Sr. Rafael Aparicio Moreno. Després del traspàs del fundador, el seu fill, Rafael 

Aparicio Lovera n’ostenta la titularitat. Amb el pas dels anys, l’escola Ramar ha crescut i ha 

esdevingut un grup, que aplega diverses escoles de la ciutat. A l’actualitat, el Sr. Aparicio 

comparteix la titularitat amb els seus dos fills, Carlos i Óscar. 

Ramar és un centre educatiu inserit i amb un fort arrelament en el barri de la Creu de Barberà 

de Sabadell. Ha acollit com alumnes, en nombrosos casos, a diverses generacions de membres 

d’una mateixa família. També considerem un actiu la incorporació d’exalumnes a l’equip de 

professorat del centre. 

El nostre projecte educatiu deriva de les darreres investigacions en neurociència, psicologia i 

sociologia al respecte de la importància essencial de l’emoció, la curiositat i els mecanismes 

d’atenció com a eixos centrals per aprendre, memoritzar i adquirir coneixement. 
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2. TRETS D’IDENTITAT: EL NOSTRE IDEARI 

 

La institució es defineix com a respectuosa, oberta, acollidora, participativa i innovadora. 

Tenim com a missió potenciar el creixement personal del nostre alumnat en el respecte, la 

tolerància i l’esforç, aconseguint unes relacions interpersonals satisfactòries entre tots els 

membres del professorat per tal de crear un entorn educatiu participatiu i motivador. 

En aquesta línia, Ramar és una escola aconfessional i respecta les orientacions religioses de 

cada família. També es distingeix per una actitud apolítica i de respecte envers qualsevol 

orientació ideològica que s’emmarqui dins d’una visió  democràtica de la societat. És un tret 

distintiu la formació en el respecte a la pluralitat lingüística i cultural del propi país i del món 

en general, així com en el respecte a qualsevol orientació de tipus sexual. 

La coeducació és la base del nostre projecte. El treball cooperatiu, la solidaritat, el respecte al 

medi ambient en són valors fonamentals. 
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3. CRITERIS METODOLÒGICS 

 

L’infant és el centre del procés d’aprenentatge. La neurociència és una disciplina que ha 

d’enriquir la nostra pràctica educativa donat que pot contribuir a millorar l’efectivitat dels 

processos d’ensenyament-aprenentatge. Partim de la base que conèixer l’entrellat del cervell 

humà ens pot ajudat a ensenyar a aprendre més bé. 

Cada alumne és diferent, en conseqüència, el nostre projecte potencia l’ensenyament 

individualitzat, atenent a la diversitat de cada persona. 

La nostra metodologia es basa en proposar aprenentatges significatius i vivencials als infants 

amb l’objectiu que siguin competents en tots els àmbits, per tal que puguin prendre les 

decisions més encertades en cada situació que els toqui viure.  

L’ús de les tecnologies és un element fonamental del nostre projecte. Els nostres alumnes són 

nadius digitals i hem de treure profit de tots els recursos tecnològics que tenim a l’abast com a 

referent bàsic de la societat en què estan creixent. 
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4. LA LLAR D’INFANTS 

A Ramar tenim dues aules de llar d’infants: una d’un any i una altra de dos anys. 

 

Els principals objectius que ens marquem són: 

- Afavorir el desenvolupament de les capacitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials 

dels infants. 

- Ajudar els infants a aconseguir una imatge positiva d'ells mateixos. 

- Donar-los la possibilitat de relacionar-se amb els altres infants i les persones adultes. 

- Afavorir el desenvolupament, l'aprenentatge i el benestar dels vostres fills amb una 

educació que tingui en compte la multiculturalitat i el plurilingüisme del nostre país. 

 

La nostra metodologia es caracteritza per una formació integral dels infants. Els acompanyem 

durant tot el seu procés d’aprenentatge, i els ajudem a desenvolupar la seva pròpia autonomia 

a través dels hàbits. Aquest sistema permet que els infants creixin harmònicament. 

Les aules compten amb pissarra digital, per tal de poder emprar una metodologia d’aula molt 

més activa. 

A l’aula prioritzem el joc simbòlic, en el qual l’infant imita l’adult. El joc és un mitjà 

d’aprenentatge important que ajuda els nens i nenes a conèixer-se a si mateixos i al món que 

els envolta. 

Mirem sempre de proporcionar una educació personalitzada i seguiment individual a cada 

alumne; atenem la diversitat de ritmes evolutius i capacitats intel·lectuals. 

En aquesta línia, El nostre experimentat equip de mestres i educadores es preocupa de 

detectar i atendre precoçment possibles dificultats, per tal d’afavorir la integració dels infants 

amb necessitats educatives específiques. 

Treballem la psicomotritat per afavorir el desenvolupament de les capacitats motrius, 

expressives i creatives dels infants a partir del moviment del cos.  

Considerem important la introducció del llenguatge musical. La música entra pels sentits i 

facilita la comunicació més enllà de les paraules. El ritme, el moviment, l’expressió corporal i 

gestual són indissociables d’aquestes primeres edats. La música és un llenguatge amb doble 

vessant: per una banda, la podem treballar com a tal i observar quines són les característiques 

del so i del ritme, quins són els instruments, cantar, dansar...; però també és una eina 

transversal i global que ens permet treballar les diferents capacitats i àrees de l’educació 

infantil. 
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Potenciem l’experimentació. Volem que els nostres infants progressin mitjançant activitats 

d’exploració i d’experimentació, i a través de la manipulació de diferents objectes i materials. 

L’infant observa, toca, olora…, per arribar a una descoberta significativa de l’entorn. 

A més, donat que els infants d'entre els 0-3 anys mostren una gran necessitat de comunicació, 

un fort interès en totes les formes del llenguatge, tant verbal com no verbal, aprofitem per a 

iniciar-los en l'aprenentatge de l'anglès. Investigacions en l’aprenentatge de les llengües han 

posat de manifest que aquesta edat és ideal per a exposar els infants a una nova llengua, 

doncs és en aquest període de la seva vida quan es desenvolupen el major nombre de 

connexions neuronals relacionades amb l'adquisició del llenguatge i la discriminació dels sons; 

fet que els ajuda a dominar un idioma en edats posteriors. 

L'objectiu principal per a promoure l'ensenyament de l'anglès a l'escola bressol, per tant, és el 

de sensibilitzar els infants de forma progressiva envers una llengua estrangera. Aquest primer 

contacte influenciarà de forma positiva els seus futurs aprenentatges. 

A l'escola, tot allò relacionat amb l'anglès serà divertit, interactiu i dinàmic. 

També, duem a terme una acció tutorial personalitzada en cada alumne i cada família. En 

aquest sentit, programem dues reunions de pares, una d’inici de curs, que es du a terme 

durant el mes de juliol, i una segona en arribar la primavera. 

A més, realitzem un mínim de dues tutories individualitzades amb cada família per tal de fer el 

seguiment de la trajectòria educativa de l’infant. 

Per últim, lliurem a les famílies dos informes escrits, un just abans de les vacances de Nadal, i 

un altre a final de  curs. 

Per nosaltres és molt important la interrelació entre les famílies i l’escola, com a element 

fonamental per arrelar el sentiment de pertinença al centre i aprofundir  en el procés 

d’adaptació de l’infant. En aquesta línia, articulem diverses iniciatives: 

- Tallers pares/mares/infants/mestres. Els programem de manera mensual, de 5 a 6 de 

la tarda. L’objectiu és que l’infant compateixi una experiència a l’escola en presència 

dels pares i les educadores. 

- Festival de primavera. Un dissabte al matí, programem una jornada de convivència 

amb la participació d’infants, educadores i famílies. 
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5. EDUCACIÓ INFANTIL 

El segon cicle d’Educació Infantil és una etapa educativa que s’organitza en tres cursos (de 3 a 

6 anys), d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora.  

L’acompanyament és un tret bàsic del nostre centre. La comunicació entre la família i l’escola 

ha de ser fluïda i continuada. Les vies de  comunicació entre la família i l’escola són diverses: 

l’entrevista personal, la conversa telefònica, el correu electrònic, l’aplicació Telegram. Fem una 

entrevista individualitzada amb cada família abans que comenci el curs. També, programem 

una reunió de pares de grup abans del període lectiu. Un cop el curs ha començat, duem a 

terme un mínim de dues entrevistes tutorials individualitzades amb cada família. A més, 

l’informe de qualificacions de final de curs el lliurem en una nova entrevista tutorial.  

Quant als informes escrits, en lliurem 3 durant el curs, tot coincidint amb la finalització de 

cadascun dels trimestres. 

A més a més, duem a terme determinades iniciatives per tal d’afavorir la interelació de les 

famílies amb l’escola: tallers a l’aula en què pares, mares o avis hi participen amb finalitats 

diverses (explicar en què consisteixen determinades professions, relatar experiències vitals 

rellevants, tallers amb jocs cooperatius,..), Festivals de nivell just abans de les vacances de 

Nadal (que se celebrem a l’Auditori d’Espai Cultura al c/ d’en Font), etc.  

L’Educació Infantil és l’etapa en què es comencen a detectar possibles trastorns 

d’aprenentatge dels alumnes. És l’etapa en què programem un screening de logopèdia. El 

nostre gabinet psicopedagògic complementa la tasca de l’equip docent i orienta les famílies 

quan sigui necessari. 

També atenem la diversitat, tot reforçant tant els aspectes motrius com la llengua, sempre des 

de la base de la inclusivitat. 

A la nostra escola, potenciem el desenvolupament de la capacitat per raonar, per organitzar-

se i per crear. Treballem globalment els conceptes de les tres àrees de coneixement a través 

de l’observació, l’escolta, la manipulació, l’experimentació i la creativitat. El treball per 

projectes constitueix un eix vertebrador del procés d’ensenyament/aprenentatge a educació 

infantil. Promovem la cooperació  com a metodologia de treball. 

En una societat com la nostra, el domini de l’anglès ha esdevingut fonamental per a qualsevol 

ciutadà del nostre país. A més, garantir un ensenyament de llengües integrat que, a més 

d’afavorir un tractament conjunt de les llengües, promogui la comunicació en diferents 

llengües a la classe ha de ser l’objectiu principal del projecte lingüístic del centre. En aquest 

context, a Ramar comencem a treballar amb l’especialista de llengua estrangera a partir de P3.  
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L’anglès s’introduirà en situacions familiars per als infants, tot generant espais de jocs i de 

conversa. Entre els objectius que ens fixem hi ha els següents:  

- Assolir la comprensió de missatges orals senzills en contextos significatius 

- Familiaritzar-se a nivell auditiu amb els sons fonètics d’aquesta llengua 

- Iniciar-se en la producció d’alguns sons fonètics específics 

- Sentir interès i mostrar una actitud positiva davant l’aprenentatge d’una  nova llengua. 

L’avaluació serà continuada. 

Un altre tret essencial del nostre projecte a educació infantil és la introducció de la robòtica, 

mitjançant les BEE BOT. Els principals objectius són: 

- Iniciar en la recerca mitjançant la manipulació i observació del BEE BOT 

- Endinsar-se en el coneixement del funcionament del BEE BOT i la seva posada en 

marxa 

- Introduir-se en el llenguatge de programació, de manera lúdica, utilitzant els 

conceptes: endavant, endarrere, girar a la dreta, girar a l’esquerre, esborrar, 

començar... 

- Començar a donar les ordres adequades i correctes per arribar a l’objectiu del BEE 

BOT. 

- Iniciar-se en el treball cooperatiu per tal de buscar acords per fer funcionar les BEE 

BOT 

A la nostra escola, l’activitat a l’aula es complementa amb la programació de sortides per dur a 

terme activitats diverses, que ens permeten posar l’alumne en un context d’activitat 

quotidiana de la vida des d’on poder posar en pràctica elements treballats a l’aula. Les 

activitats poden ser molt diverses: relacionades amb la natura, amb els transports, amb 

l’entorn,... També programem activitats en teatres o sales de concerts, donat que considerem 

important per la formació dels infants l’educació com a espectador de diferents formats 

d’espectacle cultural, no només pel que aporta l’activitat en sí, sinó també pel que implica 

participar-hi. En aquesta línia, a P5 s’introdueixen les colònies. A Ramar,  aquest projecte 

s’enllaça amb el d’anglès, donat que el centre d’interès de l’estada es treballa en llengua 

anglesa. 
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6. EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

L’educació primària és l’etapa educativa obligatòria que comprèn sis cursos acadèmics. S’inicia 

l’any natural en què es  compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys. 

El nostre projecte es basa en aprendre, ensenyar i avaluar per competències. Les nostres 

intervencions educatives van dirigides a aconseguir que l’alumne sigui capaç de: 

- Aprendre a ser i actuar de manera autònoma i responsable a partir de treballar 

l’autoconeixement, la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, la regulació de 

les emocions, l’autoexigència i el pensament crític, així com el desenvolupament 

d’estratègies d’aprenentatge i d’hàbits responsables com són l’interès, la precisió, 

l’organització i la planificació més adient, el rigor o la qualitat en el treball. 

- Aprendre a raonar a partir d’observar, analitzar i classificar, deduir i aplicar, induir i 

associar, i sintetitzar. 

- Aprendre a comunicar oralment i per escrit a partir de dominar els recursos expressius 

de la llengua: ortografia, utilització de signes de puntuació, adequació de l’expressió al 

significat, correcció en la construcció de frases i del discurs, domini del vocabulari, estil 

i convencions de l’expressió. 

- Aprendre a descobrir i tenir iniciativa a partir d’explorar, experimentar, formular 

preguntes i verificar hipòtesis, tenir iniciativa, crear i desenvolupar projectes i cercar 

alternatives. 

- Aprendre a conviure i habitar el món a partir del respecte per la diversitat, el 

desenvolupament d’habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució 

escolar, el treball cooperatiu, la gestió positiva dels conflictes i el desenvolupament de 

projectes. 

Proposem un determinat nivell d’exigència basat en les necessitats i capacitats educatives de 

l’alumne i l’aplicació de l’esforç com a condició necessària per progressar. Som molt conscients 

que la clau de l’èxit és el treball constant; per tant, proposem als nostres alumnes fomentar 

aquesta responsabilitat amb la realització d’exercicis i la dedicació d’un determinat temps a 

l’estudi a casa. L’objectiu és desenvolupar un hàbit de treball i, a la vegada, que repassin i 

consolidin tot allò que s’ha treballat a classe. 

Donem atenció prioritària a l’aprenentatge de la llengua anglesa, en el marc d’un projecte 

conjunt amb Oxford. Com a pilar fonamental, la matèria es treballa des de l’assignatura de 

llengua. A més, en el context de la introducció de l’Aprenentatge integrat de Continguts i 

Llengües Estrangeres (AICLE), a partir de 5è de primària, l’Educació Física es du a terme en 

llengua anglesa. La nostra aposta per aquesta àrea es deu, sobretot, pel fet que es tracta d’una 
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matèria en què la interacció és bàsicament a nivell oral, de manera que es potencia el listening 

i de l’expressió oral.  

Als contextos escolars existeix un major èxit en l’aprenentatge de les llengües estrangeres 

quan es fan servir aquestes llengües per ensenyar matèries comunes. 

Els beneficis de l’AICLE són nombrosos: promou l’autonomia de l’alumne, incrementa 

notablement el nombre d’hores d’exposició a la llengua estrangera, millora la competència 

lingüística general i específica alhora que desenvolupa interessos i actituds multilingües, 

proporciona una finalitat per fer servir la llengua a l’aula (atès que els alumnes necessiten 

comunicar-se per contribuir a l’aprenentatge cooperatiu) i és un aprenentatge beneficiós per 

preparar l’alumne pel futur acadèmic i/o laboral. 

També, totes les aules compten amb una PDI, per tal de poder emprar una metodologia d’aula 

molt més activa. Els docents i els infants poden accedir al moment a tots els recursos que 

internet ens ofereix. Els alumnes descobriran tot el potencial de la PDI en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, podran descobrir les possibilitats didàctiques d’aquesta eina, 

coneixeran i faran ús de les eines d’interacció amb la pantalla i se’ls fomentarà la creativitat. 

A més a més, Integrem la robòtica dins del currículum. A primària ens marquem els següents 

objectius: 

 Desenvolupar les competències digitals de l'alumnat 

 Fomentar les habilitats de l'alumne, així com l'aplicació d'aquestes, envers aquests 

coneixements i aprenentatges 

 Construir objectes 

 Desenvolupar la creativitat de l'alumnat 

 Adquirir coneixements claus sobre lògica i raonament 

 Adquirir coneixements bàsics sobre el llenguatge de programació Scratch 

 Resoldre problemes 

 Assolir coneixements de lateralitat i seqüenciació de moviments 

 Introduir el pensament computacional 

 Aprendre a programar de manera divertida i lúdica 

 Estimular l'interès per la robòtica i la programació 

 Aprendre a treballar en equip 

 Seqüenciar accions i passos a seguir per superar les activitats 

També, incorporem una plataforma virtual, com a eina d’innovació metodològica i pedagògica. 

Els alumnes disposaran de l’agenda de la classe, podran accedir als materials que es treballin a 

classe, rebran tasques a fer, que hauran de presentar o bé via telemàtica o bé presencial. 
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També podran dur a terme xats en petit o gran grup i/o reunions virtuals per poder organitzar 

un treball cooperatiu, per exemple. 

Un aspecte fonamental és l’atenció a la diversitat, cada alumne és diferent i requereix de una 

atenció individualitzada, en alguns casos per tal de reforçar determinades qüestions, en 

d’altres per poder ampliar-les. Partint de la base de la inclusió, incorporem dinàmiques 

diverses, però es prioritza l’atenció amb dos professors dins de l’aula. D’aquesta manera, sense 

haver d’extreure els infants, podem arribar de manera més individualitzada a cada alumne per 

poder treballar aquells aspectes que precisi en cada moment. A banda, també fem ús dels 

desdoblaments per treballar l’expressió en les llengües o els problemes en matemàtiques. En 

general, aquests desdoblaments acostumen a ser de llengua i robòtica, donat que la robòtica 

la treballem sempre amb la meitat del grup classe.  Per últim, en determinats casos, utilitzem 

l’extracció d’alumnes de manera individualitzada o en petit grup, bé sigui per tractar algunes 

necessitats educatives específiques, bé per atendre els alumnes nouvinguts, que treballen part 

del seu horari a l’aula d’acollida. 

Un altre element molt important és el Gabinet Psicopedagògic, centrat en la detecció i el 

seguiment d’alumnes amb dificultats i d’alumnes d’altes capacitats, així com l’orientació i 

assessorament als mestres i a les famílies. 

També, ens marquem com a objectiu dur a terme una acció tutorial personalitzada en cada 

alumne i cada família. La comunicació entre la família i l’escola ha de ser fluïda i continuada. 

Les vies de  comunicació entre la família i l’escola són diverses: l’entrevista personal, la 

conversa telefònica, el correu electrònic, l’aplicació Telegram.Fem una entrevista 

individualitzada amb cada família abans que comenci el curs. També, programem una reunió 

de pares de grup abans del període lectiu. Un cop el curs ha començat, duem a terme un 

mínim de dues entrevistes tutorials individualitzades amb cada família. A més, l’informe de 

qualificacions de final de curs el lliurem en una nova entrevista tutorial. 

A més a més, programem activitats diverses que pretenen fomentar la interrelació entre les 

famílies i l’escola: 

- Festivals de Nadal a 2n, 4t i 6è de primària. 

- Tallers amb la participació dels pares per dur a terme alguna activitat a l’aula 

- Festa de comiat de 1r de primària (traspàs d’edifici) 

- Festa de comiat de 6è de primària (canvi d’etapa) 

 

A nivell curricular, programem un projecte interdisciplinari que abraça les diferents matèries 

les 3 darreres setmanes del curs. Partint de la base del treball de la història, des de la 
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Prehistòria fins l’Edat Contemporània, articulem un projecte cooperatiu que interrelaciona les 

matèries. 

Per acabar,  de Ramar duen a terme moltes activitats culturals dins i fora de les instal·lacions 

de l’escola: visites a museus d’art, d’història, de ciència i tecnologia a fi d’acostar i sensibilitzar 

els alumnes a aquestes realitats socials no solament actuals sinó també del passat. A més, 

assisteixen a audicions musicals, representacions teatrals, conferències. En aquesta línia, un 

dels projectes és el de les colònies, que es duen a terme cada dos anys, a finals de 2n, 4t i 6è, 

respectivament. A més, enllacem aquest projecte amb el d’anglès, donat que el centre 

d’interès de l’estada es treballa en llengua anglesa a totes les etapes.  
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7. ESO 

L’educació secundària és l’etapa educativa obligatòria que comprèn quatre cursos  acadèmics. 

S’inicia l’any natural en què es  compleixen 12 anys i es cursa fins als 16 anys. 

L’educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar les habilitats i les competències 

que permetin als nois i a les noies: 

- Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres. 

Entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, el respecte als drets 

humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica. 

- Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i 

de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir 

un desenvolupament personal equilibrat. 

- Valorar i respectar la diferència de gènere i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. 

Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones. 

- Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació 

amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, tot 

desenvolupant la capacitat de resoldre els conflictes pacíficament. 

- Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres. 

- Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit 

crític i la iniciativa. 

- Conèixer, valorar i respectar el patrimoni artístic i cultural de la pròpia i d'altres 

cultures. 

- Impulsar el plaer per la lectura en llengua catalana, en llengua castellana i en llengua 

anglesa consolidant hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el 

coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura. 

- Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment 

en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la 

informació amb sentit crític. 

- Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en 

diverses disciplines. Aplicar els mètodes de la ciència per identificar problemes en 

diferents àmbits. 

- Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos, afermar els hàbits de salut i 

incorporar la pràctica de l’activitat física i de l’esport a la vida quotidiana per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 
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- Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents 

manifestacions artístiques aprenent a utilitzar diversos mitjans d’expressió i 

representació. 

- Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb el consum i el medi ambient i 

contribuir a la conservació i millora del planeta. 

- Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals i 

alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral. 

 

Pel que fa al projecte pedagògic, a l’ESO a Ramar donem continuïtat a la línia marcada des de 

les etapes anteriors.  

Quant al d’anglès, a l’ESO afegim diversos aspectes, com l’  estades d’immersió a Irlanda, d’una 

setmana de durada, tot coincidint amb la Setmana Santa. 

A partir de 2n o 3r d’ESO, segons l’itinerari escollit per les famílies, els nostres alumnes poden 

cursar, com a activitat extraescolar, determinades matèries que, si mantenen una continuïtat 

fins a 2n de Batxillerat, li permetrà accedir a la titulació dual de Batxillerat (la titulació del país i 

la de High School USA). 

A més, com a element afegit de la col·laboració amb Oxford, Ramar és centre examinador de 

les titulacions oficials que aquesta universitat ofereix. De manera individualitzada, cada 

alumne, en el moment en què ell, la família i el nostre professorat ho considerin oportú pot 

presentar-se als exàmens oficials de la universitat en una de les nostres aules.  

Per altra banda, a partir de 2n d’ESO treballem de manera integrada en el currículum les 

destreses d’Office (Word, Power Point i Excel) amb l’objectiu que els alumnes puguin obtenir la 

certificació oficial del MOS (Microsoft Office Specialist) abans d’acabar l’ensenyament 

obligatori. 
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8. TREBALL AMB PROJECTES 

Ramar no és una escola de projectes, però integrem el treball per projectes com una 

metodologia molt útil i necessària en el procés d’aprenentatge dels nostres alumnes, donat 

que ofereix als infants vies diverses que els poden ajudar a pensar per ells mateixos, a 

investigar, a aprendre dels seus propis errors i encerts i a desenvolupar el pensament crític.  

L’alumne és el centre del procés d’aprenentatge, el mestra l’acompanya, el guia en la seva 

descoberta. Es fomenta l’autonomia, el treball cooperatiu, la interdisciplinarietat, l’aplicació 

del que s’aprèn en situacions del món real. En definitiva, aquesta metodologia ajuda l’alumne 

a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i els condueix a un aprenentatge significatiu. 

A Ramar treballem els projectes des de diferents enfocaments: 

- Cada curs programem 2-3 projectes transversals que cada nivell treballa de manera 

individualitzada en funció de l’edat  

- Determinades matèries es treballen mitjançant aquesta metodologia durant tot el 

curs, en especial a Educació Infantil i Primària 
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9. PROJECTES SINGULARS: PROJECTE D’ANGLÈS 

La nostra escola és trilingüe. El nostre objectiu és que els nostres alumnes finalitzin 

l’escolarització obligatòria essent competents en tres llengües: català, castellà i anglès. 

Quant al tractament de la llengua anglesa, Ramar va signar un acord de col·laboració fa uns 

anys amb Oxford, amb l’objectiu de treballar plegats en el desenvolupament d’aquest aspecte. 

Com a pilar bàsic, la llengua anglesa es treballa des de la pròpia matèria. A més, com a 

projecte, s’introdueixen de manera progressiva altres matèries que s’imparteixen en anglès: 

l’Educació Física, a partir de 5è de primària i fins a 4t d’ESO i els tallers de Socials i d’Història de 

l’Art a l’ESO. 

També, Ramar programa les estades de colònies que es duen a terme cada dos anys a partir de 

P5 amb l’objectiu de dur a terme una immersió lingüística en llengua anglesa de tres dies. 

A l’ESO, a més, s’ofereixen estades d’immersió a Irlanda, d’una setmana de durada, tot 

coincidint amb la Setmana Santa. 

A partir de 2n o 3r d’ESO, segons l’itinerari escollit per les famílies, els nostres alumnes poden 

cursar, com a activitat extraescolar, determinades matèries que, si mantenen una continuïtat 

fins a 2n de Batxillerat, li permetrà accedir a la titulació dual de Batxillerat (la titulació del país i 

la de High School USA). 

Per últim, com a element afegit de la col·laboració amb Oxford, Ramar és centre examinador 

de les titulacions oficials que aquesta universitat ofereix. De manera individualitzada, cada 

alumne, en el moment en què ell, la família i el nostre professorat ho considerin oportú pot 

presentar-se als exàmens oficials de la universitat en una de les nostres aules.  
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10. PROJECTES SINGULARS: ROBÒTICA 

La robòtica és un sistema d'ensenyament interdisciplinari que exposa als alumnes davant 

diferents tipus de coneixement i que els prepara per enfrontar-se de manera conscient davant 

els desenvolupaments tecnològics del món contemporani. La robòtica educativa és un nou 

recurs pedagògic que obre un ampli ventall de possibilitats des de totes les àrees, abraça les 

matèries científiques i tecnològiques però també potencia les àrees lingüístiques i la 

creativitat. 

La robòtica contribueix al desenvolupament de les habilitats de treball cooperatiu, de resolució 

de problemes, de l’aplicació de conceptes científics en situacions del món real, incentiva la 

investigació la formulació de desafiaments. 

A Ramar 1 impartim la robòtica educativa a partir de P3 i fins a 4t d’ESO inserida en el 

currículum de l’escola. A Educació Infantil treballem amb les Bee-bots, un fantàstic punt de 

partida per al control de l’aprenentatge, el llenguatge direccional i la programació. 

A cicle inicial de primària introduïm les construccions amb LEGO a partir del treball per racons.  

A partir de cicle mitjà, fem petits programes per poder dotar de moviment o so a les 

construccions prèviament elaborades.  

A cicle superior, treballem l’Scratch, un llenguatge de programació amb què creen diferents 

tipus de programes amb l’ordinador (vídeojocs, presentacions animades,...).  

Més endavant, introduïm el programa Bitbloq. Els alumnes dissenyaran programes que 

enviaran a una placa d’Arduino i ens permetrà crear des d’una caixa domòtica a un cotxe que 

es mogui, entre d’altres. Treballem amb sensors i totes les construccions estan fetes a partir de 

material reciclat. 

Aquest projecte s’estén i s’amplia a partir de l’ESO. A partir de 3r d’ESO introduïm l’App 

inventor, un llenguatge que crea aplicacions per a telèfons amb sistema operatiu Android.. 

A 4t d’ESO es treballa l’edició de vídeo, com a eina complementària a la presentació de les 

tasques educatives.   
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11. PROJECTE DE LECTURA 

La lectura és un element fonamental en el procés de creixement dels infants. Un dels nostres 

objectius primordials és la formació de bons lectors, aconseguir que els nostres alumnes 

esdevinguin lectors competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura. 

A l’escola Ramar, cada dia, a tots els nivells, es comença la jornada llegint. Durant la primera 

mitja hora cada matí, és el mestre qui llegeix als alumnes; en el cas dels més petits és el tutor, 

en el cas de Primària i l’ESO és el professor que imparteix classe en aquell grup a primera hora. 

En aquestes etapes sempre seran lectures relacionades amb les matèries que cada professor 

imparteixi. L’objectiu és motivar, fer que l’alumne gaudeixi de la lectura, que conegui diverses 

tipologies culturals, de temàtiques molt diferents i que comenci la jornada d’una manera 

progressiva i agradable. 

A més, a cada nivell de les diferents etapes tenim una programació de lectures obligatòries 

adaptades a l’edat. 
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12. PLA TELEMÀTIC DE RAMAR 

Actualment, ens trobem immersos en una societat canviant, on les tecnologies de la 

informació i de la comunicació, s’han convertit en un element indispensable en les nostres 

vides. L’era digital és complexa i requereix d’una educació flexible que potenciï noves 

competències, es tracta doncs, de permetre treure el major benefici de les noves eines i dotar 

dels instruments necessaris per desenvolupar-se en una època de canvis constants i ràpids. 

En aquest context, a Ramar hem articulat el pla de treball telemàtic al voltant de la plataforma 

SM EDUCAMOS TEAMS, amb l’objectiu d’impulsar un canvi metodològic en el procés 

d’aprenentatge dels nostres alumnes i incloure l’ús d’aquesta eina de forma habitual. 

SM Educamos és un ecosistema educatiu digital que ofereix, en un mateix entorn, totes les 

eines per a la gestió dels centres, la comunicació amb la comunitat educativa, així com l’anàlisi 

de dades per al seguiment de la gestió del centre.  Per fomentar el treball en remot en un 

entorn de col·laboració, SM Educamos s’integra amb Microsoft i Google. Tots els alumnes 

podran disposar de l’Office 365 i TEAMS per treballar a distància, compartir documents, fer 

videoconferències o exposar dubtes. 

En qualsevol cas, la posada en pràctica ha estat progressiva, en cap cas hem volgut generar cap 

mena de neguit entre les famílies.  

La plataforma ofereix potencialitats molt diverses tals com: l’agenda de la classe (amb les 

tasques i proves programades, per exemple), accés a tots els materials que es treballen a la 

classe, disposició d’un xat (individual o grupal), feines per dur a terme i lliurar directament 

mitjançant la plataforma, reunions virtuals, individuals, de grup o de classe, entre d’altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 


