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IDEARI I
LÍNIA
PEDAGÒGICA

El caràcter de l’escola es fonamenta en una
escola propera i petita que destaqui en una
atenció individualitzada de cadascun dels
alumnes i les alumnes en una educació integral
basada en valors universals que tenen com a
fonament la llibertat i la responsabilitat
personals i com a objectiu final l'autonomia.
El personal de l’escola cultiva una relació
personal amb l'alumnat, per tal de conèixer-los
cada dia millor, estar atents a les seves
necessitats i caminar al seu costat.

CONTINUACIÓ
DEL NUCLI
FAMILIAR

ESCOLA
ACTIVA
EDUCACIÓ
INTEGRAL

ESCOLA
PROPERA I
PETITA

EDUCACIÓ
EMOCIONAL
ATENCIÓ
PERSONAL

L’escola s’entén com una continuació del nucli familiar, en ella els alumnes i les alumnes s’han de
sentir compresos, valorats com a persones, respectats en la seva individualitat i exigits en la mesura
de les seves possibilitats. És per això que fugim de la simple instrucció acadèmica o d’una educació
massiva, on l’alumnat vegi amenaçada la seva individualitat en pro d’un sistema educatiu.

"És imprescindible la implicació de tots els
agents de la comunitat educativa".
Considerem doncs que sentir-se valorat, apreciat i escoltat és una característica bàsica per a una
posterior exigència educativa. El nen o la nena ha de saber-se i sentir-se persona a qualsevol edat i
en qualsevol situació escolar.
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La tasca tutorial és personalitzada i té
com a objectius:

Educació
emocional:
ens coneixem
i coneixem

Autonomia
personal:
llibertat i
responsabilitat

CADA PERSONA,
UN MÓN
L'alumnat és divers, i la diversitat no només cal
respectar-la,
sinó
potenciar-la.
Dins
un
currículum comú l'adquisició de competències
esdevé un procés íntim i personal, que no
només
contempla
els
diferents
ritmes
d'aprenentatge, sinó que parteix de la realitat
individual de l'alumnat.
La vessant social es fonamenta en una
educació emocional que tingui com a objectiu
una convivència basada en l'estima a l'altre i a
la seva diversitat.

Convivència:
del respecte
a l'estima
mútua
Aprendre a
aprendre
Orientar
en l'àmbit
acadèmic i
professional

Comunicació directa entre família i
escola.

Seguiment, tant de la família com
l'escola, del procés d’aprenentatge
acadèmic i personal al llarg del
curs.

31

Entrevistes
periòdiques
amb
famílies per concretar objectius
comuns imprescindibles per a una
educació integral.

Diversitat d'estratègies d'aprenentatge i educació emocional.
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TRILINGÜISME,
L'ANGLÈS A L'ESCOLA
A Sant Marc conviuen en totes les etapes el català, el castellà i l'anglès com a llengües d'ús diari.
Des de les etapes més primerenques la immersió lingüística en una llengua estrangera és
imprescindible per considerar-la un instrument de comunicació que, en acabar la jornada escolar
desapareix de les necessitats quotidianes.
A l'etapa d'infantil i primària les cançons, els jocs, la conversa habitual de teachers en anglès,
esdevenen la base per a adquirir l'aprenentatge de l'anglès en etapes futures.

CAMBRIDGE
ENGLISH CERTIFICATE

Starters
Movers
Flyers
A2 Key
B1 Preliminary
B2 First
C1 Advanced
Estada a Bournemouth, Anglaterra

EDUCACIÓ INFANTIL

BATXILLERAT DUAL

Des de llar d'infants la teacher parla
exclusivament en anglès dins i fora l'aula.

En les etapes d'ESO i Batxillerat
l'alumnat que ho desitgi pot cursar el
Batxillerat Dual, que permet convalidar
el Batxillerat ordinari amb el High School
d'EEUU i Canadà, tot cursant online
algunes matèries específiques en anglès.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Matèries
artístiques
i
complementàries en anglès.
setmanals.

ESO

activitats
9 hores

GRAUS SUPERIORS
Programari i pràctiques majoritàriament
en llengua anglesa.

Hores d'anglès en grups reduïts.

BATXILLERAT
Grups de nivell. Batxillerat Dual

03

LES ETAPES EDUCATIVES
QUE OFERIM A SANT MARC

LLAR
D'INFANTS

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA

EDUCACIÓ
INFANTIL

0
anys
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BATXILLERAT

+18
anys

CICLES
FORMATIUS
DE GRAU
SUPERIOR

LLAR D'INFANTS
I EDUCACIÓ
INFANTIL

0
anys

3
anys

6
anys

Aquesta etapa és l'inici per a la creació d’un
entorn familiar, càlid i acollidor, on els infants
són feliços i es desenvolupen amb confiança i
seguretat en si mateixos.
El
nostre
objectiu
és
aconseguir
el
desenvolupament
integral
del
nostre
alumnat tot posant especial èmfasi en el seu
benestar
emocional,
treballant
cooperativament escola i família.

"APRENDRE A...
APRENDRE"
Tracte
personalitzat

L'infant és
el centre i
protagonista
Aprenentatge
significatiu

Escola petita
i propera

Social
Emocional

Escola
Treball
cooperatiu
Família

Valors
humans i
educació
emocional

Desenvolupament
integral
Català
Castellà

Cognitiu
Físic

Llengües
Anglès
Xinès

Autonomia

Treball
per projectes
Intel·ligències
múltiples

Hàbits i
rutines

Apliquem metodologies innovadores,
globalitzades, vivencials i significatives que
desperten l’interès dels més petits per la
descoberta i el gust per aprendre i permeten
que l'infant sigui el protagonista i es trobi
al centre del seu procés d’aprenentatge.

Proporcionem
ambients
i
processos
d’aprenentatges enriquidors i estimulants, que
promouen la motivació dels nostres alumnes.
Manipulem i explorem el nostre entorn,
fomentem
l’experiència
sensorial,
l’aprenentatge a través del joc, del treball per
projectes i del desenvolupament de les
intel·ligències múltiples . I ho fem mitjançant
diferents llengües.

Seguretat i
confiança

Treballem els hàbits i rutines que ens permeten
ser autònoms des de ben petits.
Despertem la sensibilitat musical i creativa. Ens
iniciem en la pràctica de l’esport mitjançant la
natació i la psicomotricitat setmanals.

"Des de ben petits construïm una escola plena de valors humans individuals i
col·lectius, gràcies als quals convivim creixent en una petita gran família.".
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EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

6
anys

12
anys

Aquesta etapa té com a finalitat possibilitar a
l'alumnat perquè pugui consolidar al màxim
les competències necessàries
per a
l'educació secundària.
Les competències a més d'acadèmiques han
d'esdevenir humanes i vitals. Els projectes i el
treball cooperatiu esdevenen avui en dia, una
eina
que,
sense
ser
exclusiva,
esdevé
imprescindible.

competència...

Del
tractament de
la informació i
competència
digital

Artística i
cultural
Comunicativa
lingüística i
audiovisual

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES

Matemàtica

Aprendre a
aprendre

English Lab
Autonomia i
iniciativa
personal

Interacció amb
el món físic
Social i
ciutadana

Padrins
de lectura
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Taller de jocs matemàtics

Research & Speaking Workshop

Padrins de
convivència

Pla TAC

English

12
anys

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA

16
anys

competència
de...
L'àmbit de
l'educació
física
L'àmbit
digital
L'àmbit
matemàtic
L'àmbit
lingüístic

L'ESO té com a objectiu seguir desenvolupant les
competències amb l'aparició dels diferents àmbits que
configuren les matèries.
En aquesta edat la llibertat i responsabilitat individuals
esdevenen
progressivament
l'element
central
de
l'aprenentatge i el desenvolupament maduratiu.

L'àmbit
artístic
L'àmbit
personal i
social

Un clima d'afecte i coneixença personal, amb tutors i
tutores
individuals,
esdevenen
imprescindibles
en
l'adolescència, en el creixement personal, afectiu i
acadèmic i en la consolidació de la personalitat pròpia.

L'àmbit de
cultura i
valors
L'àmbit
cientificotecnològic

L'afecte personal, com a eina educativa, fruit del
coneixement personal de l’alumnat.
Desenvolupament dels valors humans, l'autoconeixement,
l’autonomia i el sentit crític.

"El saber per saber fer...
i, sobretot, per ser".

Cinema
The Marcs

Projecte de
convivència

Pla TAC

Sortides i
viatges
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BATXILLERAT
16
anys

18
anys

Així, doncs, aquests objectius ens permeten
vetllar pel rendiment acadèmic del nostre
alumnat potenciant el seu compromís per
superar les proves de les PAU.
L’orientació acadèmica està present i, entre
altres coses, fem servir com a element de
continuïtat i integrador el treball de recerca,
eina eficient per familiaritzar-se amb el món
universitari i professional.

Aquesta etapa post-obligatòria té com un dels
principals objectius arribar a la maduresa i
consolidació, no només dels continguts, sinó
també de la pròpia personalitat, basada en un
treball diari i constant.

BATXILLERAT
DUAL

A Sant Marc oferim les diferents modalitats:

Batxillerat
d'Arts
Batxillerat
d'Humanitats
i Ciències
Socials
Batxillerat
de Ciències i
Tecnologia

AVALUACIÓ CONTINUADA:
Seguiment individual mitjançant 5 avaluacions
1

2

3

4

Atenció i educació personalitzada en un
clima de llibertat i responsabilitat.

Autonomia acadèmica i personal que els
permeti afrontar estudis posteriors amb
garanties.
Orientació acadèmica i personal.
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5

CICLES
FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR

+18
anys

Modalitat
presencial
i online

Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius, Perfil Professional
Mons Virtuals, Realitat Augmentada i Gamificació
Aquests estudis capaciten per generar animacions en 2D i 3D
per a produccions audiovisuals i per desenvolupar productes
audiovisuals multimèdia interactius.
També per crear, desenvolupar i produir projectes d’entorns
virtuals, de realitat augmentada i ‘gamificació’, integrant els
elements i fonts que intervenen en la seva creació i tenint en
compte les relacions, dependències i criteris d’interactivitat, a
partir de paràmetres prèviament definits.

Desenvolupament
videojocs

Realitat Virtual,
Augmentada/Mixta

Conferències
amb
professionals
del sector

Congressos
per nodrir les
relacions
amb el món
laboral

Animació, Rigging,
2D i 3D

Servei
de prèstec
d'ulleres VR i
tauletes
digitals

Diversitat
de software
per dotar a
l'alumnat
amb eines

Fomentar
l'aprenentatge
mitjançant
esdeveniments

Dinàmiques
com a via
d'aprenentatge
significatiu

MÀSTERS PROPIS:
VFX & Cinematics

Digital Art Videogames

Disseny de
personatges

Programació

Level design

Animation
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CINEMA I
REPORTATGE

ROBÒTICA I
PROGRAMACIÓ
ESCALADA
HORITZONTAL

MÚSICA

FUTBOL
SALA

DIBUIX

DANSA

KUMON

JUDO

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

XINÈS
GIMNÀSTICA
ESPORTIVA

REFORÇ
ESCOLAR

ANGLÈS

A l'escola s'entenen com una eina més a disposició del seu alumnat per formar-los i enriquir-los
en experiències i en coneixements. Us animem que utilitzeu aquest servei com una oportunitat
per conèixer noves disciplines, ja que creiem que és una inversió per la seva formació i que els
ensenya mentre aprofiten el temps lliure.
Les franges horàries de les activitats són de migdia i tarda, aquestes, estan dirigides tant a
nens/es i famílies del centre o de fora tenint preferència els alumnes de l’escola.

A L'ESTIU...
CASAL D'ESTIU

ENGLISH SUMMER CAMP

CURS D'ESTIU

ENG

A l'etapa
d'Educació Infantil

10

A l'etapa de Primària i
Primer Cicle d'ESO

A l'etapa
d'ESO i Batxillerat

CUINA PRÒPIA I
ESPAI MIGDIA
A l’escola tenim un servei de cuina pròpia en
la qual l'alumnat pot gaudir del servei de
mitja pensió. A Sant Marc, aquest es considera
un espai educatiu més, tan important com
l’aula o l’esbarjo. En aquest sentit els nens i
nenes sempre estan acompanyats per
professors i professores de l’escola.
Procurem que el nostre alumnat mengi de tot,
encara que sigui en poca quantitat, fugint del
“no m’agrada”, convertint el temps del migdia
en un espai d'educació per la salut,
Els hàbits alimentaris, com la resta d’actituds
en la dinàmica diària de l’escola, dins o fóra
de l’aula, configuren un element important de
l’educació i formació dels nens i nenes.

Si es dóna el cas, en uns dies determinats, que un
nen o nena es trobés malament, sempre té l’opció
que se li cuini una dieta especial. En aquest cas
només cal notificar-ho al matí al tutor/a.

Als nens i nenes d’Infantil també
se’ls prepara fruita a mig matí i
berenar, que prenen al final del dia,
abans de sortir de l’escola.

A principis de mes totes les famílies
reben un menú configurat des de la
cuina, i pensat per a una dieta rica i
equilibrada.

En cas d’al·lèrgies, només cal ferho constar a la fulla d’inici de curs
per tal d’adequar el menú.
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L'escola ofereix un servei de permanència al centre a partir de les 7.30h
del matí.

PERMANÈNCIA

Igualment a les tardes, independentment de les activitats extraescolars
que s'ofereixen a partir de les 17h, l'escola disposa del servei de
permanència i biblioteca per a aquelles famílies que ho sol·liciteu.
D'aquesta manera l'alumnat pot dur a terme tasques escolars i deures
acompanyat d'un professor.

VACANCES A INFANTIL
L’etapa d’infantil té un horari de vacances diferent de la resta d’etapes.

JUNE

Durant els dies laborables de les festes de Nadal, de febrer, de Setmana
Santa i del mes de juliol l’escola resta oberta, de manera que les famílies
que ho sol·licitin poden seguir comptant amb l’escola per atendre als seus
fills i filles.

Actualment disposem de diferents rutes procedents de Barcelona i del
Prat de Llobregat que es van adaptant cada curs en funció de les
necessitats de les famílies.
No dubteu en consultar-nos per més informació.
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AUTOCAR

MÉS INFORMACIÓ

C-16
Túnels de
Vallvidrera

B-20
Ronda de Dalt
Sentit Llobregat

B-20
Ronda de Dalt
Sentit Besòs

Escola Sant Marc
de Barcelona

Si voleu una entrevista personal, una visita a l'escola o més informació podeu posar-vos en
contacte amb nosaltres:
informacio@santmarc.com

(+34) 93 204 11 45

A la nostra pàgina web podeu trobar més informació i les quotes actualitzades.
www.santmarc.com

Graus Superiors: fp.santmarc.com

També podeu seguir-nos a les nostres xarxes socials
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Escola Sant Marc de Barcelona
Tel.: (+34) 93 204 11 45
C/ Carrasco i Formiguera, 12
08017 Barcelona
informacio@santmarc.com

WWW.SANTMARC.COM

