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La Secundària és l’etapa d’ensenyament obligatori a la qual s’accedeix 
un cop finalitzats els estudis primaris. 
La Secundària es defineix com una etapa obligatòria i comprensiva, 
i com a tal ha de donar resposta a la diversitat d’interessos, motiva-
cions i capacitats de tots i cadascun del nostre alumnat.
La finalitat de l’Etapa és l’assoliment, per part de tot l’alumnat, de les 
competències bàsiques que afavoreixen l’autonomia necessària per a 
l’aprenentatge i per al desenvolupament personal i social.

Com s’estructura la Secundària?
•  La Secundària és una etapa de quatre anys que s’estructura en dos 

cicles de dos cursos acadèmics.
•  La Secundària ve definida en el Projecte Curricular, un currículum 

que cada centre pot concretar a partir de les indicacions del Depar-
tament d’Educació.

La Secundària,  
què és?
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La Secundària

Un cop finalitzats els quatre cursos que comprèn la Secundària, 
l’alumnat ha d’acreditar l’assoliment de les competències bàsiques de 
l’etapa per tal d’obtenir l’acreditació d’estudis secundaris.

Aquell alumnat que obté l’acreditació d’ESO poden cursar estudis 
posteriors de Batxillerat, Cicles Formatius de grau mitjà o incorpo-
rar-se al món laboral.

Aquell alumnat que no obté l’acreditació d’ESO poden cursar progra-
mes de qualificació professional inicial o accedir al món laboral.

I després de la 
Secundària, què?
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Què és?
 El currículum és el conjunt de matèries que cursa l’alumnat. Està con-
format per una part comuna i una altra d’optativa o específica.

Com s’organitza?
El currículum s’estructura en:

•  Matèries comunes. Són els continguts obligatoris de les àrees i 
desenvolupen els seus objectius generals d’etapa, tot contribuint a 
l’adquisició de les competències bàsiques. Corresponen a les àrees 
tradicionals d’aprenentatge, ja treballades a l’etapa de Primària, i 
s’hi incorpora l’àrea de Tecnologia. 

•  Matèries optatives. Desenvolupen continguts optatius vinculats a 
les diverses àrees del currículum comú. El disseny de les matèries 
optatives ha de donar resposta a la diversitat d’interessos, capaci-
tats i ritmes d’aprenentatge. 

•   Projecte de recerca a 4t d´ESO. El Projecte de recerca, mitjançant 
els objectius que planteja, inicia l’alumnat en la metodologia de re-
cerca que aplicaran al Batxillerat i a estudis posteriors.

En el decurs de l’Etapa l’alumnat haurà d’assolir les següents compe-
tències:

treballades i avaluades des de totes les àrees.

•  Competència comunicativa lingüística i audiovisual: suposa el di-
ferent domini de llengües, oral i escrit, en múltiples suports i amb el 
complement dels llenguatges audiovisuals en varietat de contextos 
i finalitats.

•  Competència artística i cultural: suposa conèixer, comprendre, 
apreciar, gaudir i valorar críticament diferents manifestacions cul-
turals i artístiques.

•  Tractament de la informació i competència digital: suposa el co-
neixement i la utilització de les eines tecnològiques per al tracta-
ment de la informació i per a la comunicació virtual.

El currículum: què 
és i com s’organitza

Competències 
transversals
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•  Competència matemàtica: suposa l’aplicació dels coneixements, 
habilitats i actituds matemàtiques en una àmplia varietat de situa-
cions d’altres camps del coneixement i de la vida quotidiana.

•  Competència d’aprendre a aprendre: suposa l’adquisició d’habi-
litats per conduir el propi aprenentatge de forma cada vegada més 
autònoma segons els objectius i necessitats pròpies.

•  Competència d’autonomia i iniciativa personal: suposa ser capaç 
d’imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions i projectes 
individuals i col·lectius amb creativitat, confiança, responsabilitat i 
sentit crític.

•  Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: su-
posa el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic 
per interpretar el món i prendre decisions amb iniciativa i autonomia.

•  Competència social i ciutadana: suposa comprendre el món on es 
viu i desenvolupar una actitud tolerant, constructivista, solidària i 
responsable.

•  Un cop finalitzats els quatre cursos que comprèn la Secundària, 
l’alumnat ha d’acreditar l’assoliment de les competències bàsiques 
de l’etapa per tal d’obtenir l’acreditació d’estudis secundaris.

•  L’alumnat que obté l’acreditació d’ESO pot cursar estudis poste-
riors de Batxillerat, Cicles Formatius de grau mitjà o incorporar-se 
al món laboral.

•  L’alumnat que no obté l’acreditació d’ESO pot cursar programes de 
qualificació professional inicial o accedir al món laboral.

Competències 
específiques

I després de la 
secundària, què?
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La Secundària és un període clau en la formació acadèmica i 
personal dels nois i noies. 

A Virolai treballem per una educació integral de qualitat que asseguri 
que el nostre alumnat té una sòlida formació acadèmica i personal.

La nostra tasca educativa es basa en:

•  Una estreta col·laboració família-escola. Les famílies són les res-
ponsables de l’educació dels seus fills/es i, en aquest important pe-
ríode  de formació de l’alumnat, és imprescindible el recolzament 
i la mútua col·laboració entre Família i Escola per ajudar els nois i 
noies en el seu camí cap al món adult.

•  Educar en la satisfactorietat. Superació personal. Per a nosaltres 
l’element clau, molt més que la capacitat, és l’esforç. El nostre sis-
tema educatiu garanteix l’exigència diferencial del nostre alumnat. 
Ajudem l’alumnat a conèixer les seves aptituds i els seus interessos 
i el fem créixer en la seva capacitat de superació personal. 

•  Ambient afectuós. El nostre alumnat s’ha de sentir valorat i estimat 
com a persona. A Virolai creiem que l’afecte i el respecte són la clau 
de la bona convivència que afavoreixi i millori el procés educatiu.

•  Formació en valors i actituds. Ens proposem aconseguir que els 
nostres alumnes siguin autèntiques persones, bons ciutadans, que 
sàpiguen jutjar amb sentit crític el que reben i siguin capaços de 
comprometre’s per aconseguir una societat millor.

I a Virolai, què té 
d’especial la Secundària?

01
Un període clau





La Secundària és un procés clau en la consolidació dels hàbits de 
treball i en l’adquisició de les habilitats bàsiques que permetran a 
l’alumnat d’accedir a estudis posteriors. És un procés que requereix 
dedicació, temps i constància per part dels educadors. Això només 
serà possible amb la premissa del ritme, quantitat i qualitat dels 
aprenentatges. És per això que a Virolai proposem un horari lectiu 
de trenta hores setmanals en els dos primers cursos de l’Etapa i de 
trenta-dues al segon cicle. 

El nostre disseny curricular en la seva part comuna garanteix la 
presència equilibrada de totes les àrees en els quatre cursos de 
l’etapa. 

El currículum a Virolai està estructurat en àmbits a on s’integren 
les matèries comunes i les optatives per treballar conjuntament en 
l’assoliment de les competències pròpies de l’àmbit i matèria d’una 
forma global i assegurant la coherència i la  seqüenciació al llarg de 
l’Etapa.

ÀMBIT MATÈRIA 

Lingüístic Català
Castellà
Anglès
Llatí i Cultura clàssica (4t ESO)

Matemàtic Matemàtiques

Científicotecnològic Science 1r cicle
Física i Química 2n cicle
Biology and Geology 2n cicle
Tecnologia

Artístic Música
Educació Visual i Plàstica
Teatre

Social i ciutadà Ciències Socials 1r cicle
Geografia i Història 2n cicle

Cultura i valors Pla d’acció tutorial

Educació Física Educació Física

02
El currículum  
a Virolai
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El nostre model d’aprenentatge en context on l’alumnat s’apropa al co-
neixement a partir de l’observació i l’anàlisi de la realitat del món en 
què vivim comporta un tractament global, holístic i interdisciplinari. És 
en aquesta línia que l’alumnat de 1r cicle ESO treballa de forma con-
junta les competències de l’àmbit cientificotecnològic i social a través 
dels TGI (Treballs globalitzats interdisciplinaris) amb una metodologia 
basada en projectes. 

La resta de matèries tot i mantenint un espai de treball propi col·laboren 
i intervenen en el disseny i implementació dels projectes per assegurar 
la coherència dels aprenentatges.

A 2n cicle els TGI es realitzen des de les àrees de socials, science, tecno-
logia i llengües i són projectes que ajuden al nostre alumnat a mobilit-
zar els seus coneixements i habilitats, desenvolupar la seva creativitat, 
iniciativa i autonomia personal, capacitat de treballar en equip per a la 
resolució de reptes molt vinculats a l’actualitat i a l’entorn en què viuen 
i que impliquen una reflexió ètica i una intervenció de caràcter social i 
ciutadana.

Les línies metodològiques amb les que el’alumnat treballa i aprèn són 
comunes per a totes les matèries i es defineixen per:
•  Aprendre en context a través de situacions i problemes reals i vincu-

lats amb l’entorn de l’alumnat per assegurar la significació dels apre-
nentatges.

•  Aprendre en col·laboració. Si gran part dels aprenentatges es realit-
zen a partir de reptes, problemes i projectes aquests necessiten ser 
abordats en equips de treball, que compartint uns objectius comuns 
posin en joc les habilitats i competències individuals que potenciïn i 
enriqueixin els resultats de l’aprenentatge.

•  Aprenentatge-servei. Els aprenentatges tenen sentit en tant en 
quant els podem compartir, per ajudar als altres i contribuir a la millo-
ra del nostre entorn. És en aquesta línia que l’alumnat de secundària 
col·labora en l’aprenentatge dels seus companys/es petits/es amb els 
apadrinaments de la lectura, de les matemàtiques i de l’anglès i orga-
nitzen i dirigeixen tallers de ciència i robòtica.

•  Aprenentatge autònom i creatiu. Les nostres metodologies respo-
nen als ritmes i interessos individuals de l’alumnat per ajudar-lo a tro-
bar respostes pròpies i animant-lo a incorporar tots els coneixements 
que van adquirint fora de l’escola en la resolució dels reptes i proble-
mes que els plantegem.

•  Treballs globalitzadors interdisciplinaris. Es fa una proposta conjun-
ta per desenvolupar les competències de l’àmbit cientificotecnològic, 
social i lingüístic amb una metodologia d’aprenentatge basada en 
projectes.

El currículum  
a Virolai
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Matèries optatives

El treball realitzat en les matèries comunes es veu reforçat, ampliat i 
complementat amb les matèries optatives. 
A Virolai, el currículum optatiu atén una doble finalitat. Per una ban-
da, fa una tasca de suport a les àrees per a la consecució dels seus 
objectius i de les competències bàsiques de l’Etapa, per part de tot 
l’alumnat – atenció a la diversitat- i, per una altra, permet a l’alumnat 
d’accedir a d’altres àrees del saber no presents en el currículum comú. 
L’Emprenedoria, l’Oratòria i la Comunicació, la Cultura clàssica, l’Art, 
el Francès, la Robòtica i la Programació i les Pràctiques de laboratori 
són algunes d’aquestes matèries. 

És també en aquest àmbit on l’alumnat reforça el treball de les estra-
tègies necessàries per assolir amb èxit les certificacions de la Univer-
sitat de Cambridge o el Diploma d’estudis en Llengua Francesa.

Projecte de Recerca

És un veritable exemple d’interdisciplinarietat i de treball cooperatiu 
i una excel·lent preparació per al Treball de Recerca del Batxillerat. Es 
realitza a 4t d’ESO en forma d’un treball cooperatiu d’investigació so-
bre un tema que els interessi especialment, vinculat amb l’actualitat i 
relacionat amb les opcions acadèmiques postobligatòries. El disseny 
i l’organització del Projecte de Recerca garanteixen l’adquisició de les 
estratègies metodològiques i habilitats necessàries per realitzar un 
treball de recerca de qualitat.

El currículum  
a Virolai
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A Virolai tenim el repte de treure el bo i millor de tots el nostre alum-
nat, sense excepció, i això només serà possible si posem l’alumnat en 
situació d’aprendre. 

•  L’educació competencial. En acabar l’etapa, l’alumnat ha d’assolir 
unes habilitats bàsiques, unes eines que els facilitin l’aprenentatge 
continuat que els caldrà tant per estudis posteriors com per la seva 
vida professional. Les competències que cal que l’alumnat assolei-
xi estan definides i seqüenciades, i concretem a cada curs procedi-
ments comuns a totes les àrees que es treballen de forma coordi-
nada en totes les matèries comunes i optatives de cada curs. Entre 
aquests procediments destaquen els referents a la comprensió, la 
síntesi i l’aplicació dels continguts conceptuals, la construcció de co-
neixement a partir de diferents fonts, el treball cooperatiu i els que 
potencien l’autonomia i l’aprenentatge constructivista.

• A Virolai disposem d’eines per fer arribar els aprenentatges a tot 
l’alumnat:

•  matèries optatives de reforç i d’ampliació de llengües i matemàti-
ques 

•  diversificació d’activitats i avaluació
•  nivells flexibles d’anglès 
•  treball tutorial de tècniques de treball intel·lectual a tots els cursos 

de l’etapa
•  treball tutorial de competències socials i mediació de conflictes a 

tots els cursos de l’etapa
•  treball de l’educació emocional i les relacions interpersonals a tots 

els cursos de l’etapa
•  tallers d’educació ciutadana i d’educació per la salut
•  treball de l’emprenedoria i dels valors del treball 
•  tallers i treball tutorial d’orientació professional i acadèmica al se-

gon cicle de l’Etapa
•  projectes de lliure elecció que permet a l’alumnat desenvolupar els 

seus interessos i habilitats

03
La formació integral 
del nostre alumnat
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• Un projecte lingüístic que garanteix la competència lingüística del 
nostre alumnat en català i castellà i que potencia el paper de la llen-
gua anglesa en el currículum i introdueix la llengua francesa. A Virolai, 
considerem prioritari incrementar la presència de l’anglès en el currí-
culum i adaptar el seu aprenentatge als diferents ritmes. En aquest sen-
tit, impartim en llengua anglesa els continguts referents a les Ciències 
Naturals de 1r a 3r d’ESO i de Biologia i Geologia de 4t ESO, i també 
les matèries optatives adscrites a l’àrea de Ciències Experimentals i 
d’Emprenedoria, tot i adaptant les activitats i l’avaluació als diferents 
nivells de l’alumnat. L’Escola prepara l’alumnat per a l’obtenció de les 
titulacions oficials de la Universitat de Cambridge a través del currícu-
lum comú i optatiu vinculat a l’àrea de Llengües Estrangeres. Per tal de 
desenvolupar l’expressió oral del nostre alumnat, comptem amb la col-
laboració d’auxiliars lingüístics nadius que treballen amb grups reduïts. 
També preparem el nostre alumnat per a l’obtenció del Diploma d’Es-
tudis en llengua francesa.
Amb l’objectiu d‘afavorir la immersió del nostre alumnat en la llengua i 
cultura de les llengües estrangeres, l’Escola organitza estades lingüísti-
ques i culturals a Anglaterra, França i Alemanya en períodes lectius i no 
lectius, i també intercanvis amb escoles europees. Participem en projec-
tes que utilitzen la llengua anglesa com a vehicle de comunicació i d’accés 
al coneixement i  en concursos d’oratòria i traducció i d’altres projectes 
dissenyats per l’Escola  on també és present la segona llengua que impar-
tim, la llengua francesa.
També som conscients de la importància de desenvolupar en el nostre 
alumnat la capacitat de comunicar, exposar i defensar idees i opinions 
amb assertivitat, de forma cuidada, clara i ordenada i utilitzant un lèxic 
ric i tots els recursos expressius del llenguatge no verbal. És per això que 
tot l’alumnat dedica trimestralment entre una i dues hores setmanals al 
treball de l’Oratòria. En aquest sentit participem en la Lliga de debats 
que organitza la Xarxa Universitària Vives.

• La potenciació de les àrees d’expressió que permetrà educar en el 
nostre alumnat la capacitat d’observació, creació, expressió i gaudir 
a través del treball interdisciplinari entre les matèries d’Educació 
Visual i Plàstica, Música i Teatre. En aquest sentit, el nostre alumnat 
participa en  actes institucionals com el Pessebre Vivent, el Concert 
de Nadal i els Jocs Florals i en moltes iniciatives exteriors que ajuden 
l’alumnat a valorar el patrimoni artístic  i cultural del nostre país.

• La utilització de les tecnologies com a eina facilitadora dels apre-
nentatges. A Virolai som conscients que l’accés a les tecnologies  de 
la informació i de la comunicació és indispensable per a l’actualització 
dels coneixements i l’aprenentatge col·laboratiu. És per això que tot 
l’alumnat de l’etapa disposa d’un ordinador personal i desenvolupen 

La formació integral 
del nostre alumnat



el seu aprenentatge en un entorn digital. A Virolai entenem que en 
la nova societat de la informació, el professorat ha d’educar el nos-
tre alumnat per a l’aprofitament dels recursos que les tecnologies 
ens ofereixen. És per això que els recursos informàtics i telemàtics 
són utilitzats com a eines didàctiques habituals en totes les àrees. 
L’entorn Gsuite for Education  i la Plataforma integral Clickedu es 
configuren com un entorn ideal per a la consulta de materials didàc-
tics, l’ampliació i el reforç de continguts curriculars, el debat, la tuto-
ria i l’intercanvi d’informació. També posem un especial èmfasi en el 
llenguatge de programació i la robòtica. L’alumnat treballa i dissenya 
aplicacions utilitzant Scratch, App inventor i Phyton que utilitza en 
projectes propis i de les diferents àrees.
L’Escola autoritza i promou l’ús dels mòbils com una eina educativa 
per a la realització d’activitats i projectes, però és conscient de la 
necessitat de fer-ne un ús racional i responsable. És per això, i per 
tal de fomentar les relacions entre els companys, que l’alumnat en 
fa ús en els espais i moments indicats pel professorat.

• L’experimentació i la recerca com a metodologies de treball 
de les ciències. A Virolai volem que el nostre alumnat s’aproximi 
a l’estudi de la ciència des de la metodologia que li és pròpia, el 
mètode científic. Encoratgem l’alumnat  que observi el que l’en-
volta i es faci preguntes, es plantegi hipòtesis i l’ajudi a desenvo-
lupar una estratègia per trobar la resposta. Aquesta metodologia 
inductiva és la que dirigeix els Treballs i Projectes de recerca del 
nostre alumnat i també els Projectes de Ciència que realitza des 
de Primària amb la col·laboració de les seves famílies i que culmina 
amb la seva presentació a la Fira de la Ciència.

• El professorat està atent a totes les oportunitats que es plante-
gen des de l’exterior per potenciar la competència científica del 
nostre alumnat i que alhora els pot servir com a eines de contrast, 
de col·laboració i de difusió dels seus treballs amb companys/es 
d’altres escoles. La participació del nostre alumnat en projectes 
de ciència i tecnologia. El Projecte Joves i Ciència, El Projecte 
Explainers de Cosmocaixa o el Parlament de Joves Científics de 
Catalunya en són bons exemples.

La formació 
acàdemica del 
nostre alumnat
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Un sistema per ajudar l’ alumnat a assolir els seus objectius

A Virolai, el professor/a-tutor/a és l’eix del procés educatiu de l’alum-
nat. Mitjançant entrevistes personals, el tutor/a estableix, conjunta-
ment amb cada alumne/a, els seus objectius personals. Ajuda l’alumnat 
a confegir el seu propi Projecte Personal de millora. L’alumnat, orientat, 
orientats pels seus tutors/es individuals i en col·laboració amb les famí-
lies, defineixen uns objectius de millora personal en tots els àmbits de 
la personalitat (acadèmics, personals, de relació, familiars...). Aquests 
objectius es concretaran en un seguit d’accions educatives. 

Es treballen prioritàriament en aquesta etapa:
• La marxa acadèmica.
•  L’assoliment i la interiorització dels valors que els faran créixer com 

a persones.
•  L’àmbit de relació amb les persones del seu entorn, família, amistats 

i companys/es. 
•  L’adquisició d’uns hàbits personals que els permetin desenvolupar 

una vida saludable i respectuosa amb l’entorn. 
•  L’orientació personal i professional, especialment l’autoconeixe-

ment de les seves aptituds per tal que, a partir d’aquí, amb una alta 
autoestima i capacitat de superació, cada alumne/a es plantegi els 
seus reptes de futur.

Aquest Projecte Personal serà la base per a la valoració del progrés 
competencial del nostre alumnat.

Col·laboració Família-Escola
La col·laboració entre les famílies i l’Escola s’estableix a dos nivells:
•  Entrevistes amb el tutor/a: En les entrevistes que el tutor/a mantin-

gui amb les famílies, es concretarà la col·laboració entre les famílies 
i l’Escola per aconseguir els objectius comuns. D’aquí la importància 
de mantenir un mínim d’una entrevista trimestral amb el tutor/a per 
assegurar la continuïtat educativa entre la Família i l’Escola. 

•  L’alumnat assiteix a la primera entrevista amb les famílies per tal de 
confegir els objectius del Pla Personal, un projecte de millora i creixe-
ment personal que s’estableix de forma conjunta. 

•  Reunions de famílies: Es duen a terme trimestralment i s’hi tracten 
temes generals d’àmbit acadèmic i formatiu d’interès comú per a les 
famílies. Aquestes reunions es conceben com a espais de participa-
ció activa de les famílies on la reflexió, el debat i la presa d’acords 
tenen un paper rellevant. 

Gabinet psicopedagògic
A Secundària, el gabinet psicopedagògic administra diferents tests 
als diferents cursos de l’Etapa. Al 1r cicle es realitzen tests d’habili-
tats cognitives, de personalitat i sociogrames; al 2n cicle tests d’habi-
litats cognitives i també sociogrames.
Si es valora com a necessari, per part del tutor/a o de les famílies, es 
fa un seguiment individual de l’alumnat per resoldre o orientar dife-
rents aspectes acadèmics o educatius. 
El gabinet psicopedagògic treballa conjuntament amb el responsable 
d’Atenció a la Diversitat i els equips de cicle en la confecció dels Plans 
individualitzats per atendre l’alumnat amb necessitats específiques.

04
La tutoria a Virolai
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L’avaluació a Virolai no és només la valoració dels rendiments, sinó 
també la seva satisfactorietat. Avaluar rendiments sense tenir en 
compte la implicació, l’esforç i la superació no acompliria amb la seva 
finalitat educativa.

A Virolai considerem que l’alumnat i les seves famílies han de ser in-
formats periòdicament en el decurs dels trimestres, dels seus ren-
diments en totes les àrees. Aquest seguiment continuat ens facilita 
reflexionar, reorientar i felicitar els aprenentatges realitzats. 

També, i des de totes les àrees, es valora el grau d’assoliment de les 
competències transversals i se n’informa a les famílies en acabar cada 
període avaluatiu.

L’avaluació en aquesta etapa és contínua, global i competencial. És 
també una eina de diversitat perquè estableix activitats d’avaluació 
variades i ajustades a les diferents necessitats educatives.

El nostre sistema d’avaluació preveu sistemes de recuperació i millo-
ra per facilitar a l’alumnat la possibilitat de millorar i poder iniciar el 
curs següent en la millor situació per aconseguir l’avaluació  satisfac-
tòria al final del cicle i etapa.

Paral·lelament al procés d’avaluació, l’alumnat reflexiona sobre el seu 
aprenentatge (què, com i per què) i rendiments –l’autoavaluació– i el 
dels seus companys/es en el cas dels projectes i treballs globalitzats 
interdisciplinaris –la coavaluació a través de rúbriques–. Aquesta re-
flexió esdevé una peça clau en la formació d’una autoimatge ajustada 
i en l’educació de valors tan importants com l’autosuperació, l’autoe-
xigència, l’autoacceptació i la cooperació a més de capacitar-los per 
regular el seu propi aprenentatge, habilitat indispensable per mante-
nir una actitud d’aprenentatge continu.

05
Sistema d’avaluació 
a Secundària
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• Un ambient motivador i afectuós. Creiem que l’educació dels nois i no-
ies es veu facilitada si es troben en un entorn afectuós i motivador. Per 
això volem garantir que les relacions amb el nostre alumnat es basen en 
l’afecte, el respecte i la confiança. 
Volem crear a l’Escola un ambient cultural motivador que els faciliti co-
nèixer diferents propostes culturals per enriquir la seva vida.
Per això realitzem conferències, xerrades i tallers sobre diferents temes 
i realitzem visites culturals i viatges relacionats amb les matèries del curs 
o per conèixer d’altres cultures.
• La participació de l’alumnat en la vida escolar. A Virolai volem que 
l’alumnat desenvolupi un paper actiu en el dia a dia de l’Escola. Incentivem 
l’alumnat perquè expressi la seva opinió i perquè faci propostes de canvi 
o millora.
En aquesta línia, l’alumnat de Secundària participa activament en els di-
ferents òrgans de govern de l’Escola, com ara: Consell de Secció, alum-
nes representants al Comitè Directiu, alumnes representants al Consell 
Escolar, Comissions de Sostenibilitat, Comissió de Convivència i d’altres.
Afavorim la participació del nostre alumnat en la construcció del seu en-
torn en trobades, tallers i programes adreçats a promoure la participació 
responsable en l’àmbit del barri, de la ciutat i del país. 
L’alumnat de Secundària col·labora en l’organització de diferents actes 
i esdeveniments escolars. També organitza tallers per realitzar pro-
jectes específics, participar en la gestió ambiental i de salut del centre, 
col·laborar amb diferents entitats i iniciatives solidàries i de voluntariat 
social i ajudar els seus companys/es més petits en l’aprofitament edu-
catiu del temps de lleure i del menjador. És el que nosaltres anomenem 
aprenentatge-servei.
• Un Pla de Formació que garanteix l’educació en valors. Les pro-
gramacions de totes les àrees del currículum contemplen activitats 
d’ensenyament-aprenentatge per a la formació en valors. El Pla d’Ac-
ció Tutorial  recull de forma específica el treball dels eixos transversals, 
com ara: educació viària o educació per la salut i de les competències 
socials. També des de la Tutoria l’alumnat organitza comissions que 
impulsen campanyes de solidaritat, millora de la convivència i moltes 
d’altres. La distribució dels continguts transversals per cursos és:

06
La formació  
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• 1r d’ESO
• Educació ciutadana. Convivència i civisme.
•  Educació per a la salut. Canvis psicològics i fisiològics a l’adolescència. 

Alimentació i salut.
•  Competències socials. Ús responsable de les xarxes socials.
•  Solidaritat: Babel, punt de trobada, Banc dels aliments.
•  Educació per a la igualtat i la no-discriminació.

• 2n d’ESO
•  Educació per la salut. Prevenció de la drogodependència i del tabaquisme.
•  Educació per a la igualtat i la no-discriminació.
•  Emprenedoria: Fem cooperatives.
•  Autoconeixement i benestar emocional.
•  Competències socials: Prevenció de l’assetjament.

• 3r d’ESO. 
•  Educació per la salut. Sexualitat responsable. Alimentació, esport i salut 

Prevenció del consum de cànnabis. Relacions sexuals no discriminatòries
•  Educació per a la ciutadania. La importància de saber conviure.  Audiència 

Pública.
•  Voluntariat social: Projecte Virolai, punt de trobada.
•  Emprenedoria: Fem cooperatives.
•  Educació per a la igualtat i la no-discriminació.
•  Solidaritat: Babel, punt de trobada, banc dels aliments. 

• 4t d’ESO.
•  Educació dels valors democràtics. Col·legi d’advocats.
•  Competències socials: empatia, assertivitat, esforç i autoexigència.
•  Educació afectiva.
•  Orientació personal i professional.
•  Oratòria: Debat i aprèn. Lliga de debats.
•  Emprenedoria: Be an entrepreneur.
•  Voluntariat social i Solidaritat: Projecte intergeneracional i activitats 

solidàries.
• El manteniment per les tradicions pròpies de la nostra cultura. A Virolai es-
tem convençuts que només el coneixement i respecte de les tradicions pròpies 
pot promoure una actitud de respecte i tolerància cap a d’altres cultures. És per 
això que el nostre alumnat participa activament en celebracions populars com 
el Pessebre Vivent i el Concert de Nadal o en actes culturals com els Jocs Florals.
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• Un aprenentatge obert a l’exterior. A Virolai treballem per fer l’apre-
nentatge significatiu per al nostre alumnat. També sabem que no hi ha 
res més significatiu que allò que s’ha viscut. És per això que projectem 
les aules a l’exterior i complementem els aprenentatges fets a l’aula amb 
sortides i visites obligatòries o de lliure elecció. Cerquem col·laboracions 
amb entitats i institucions i aprofitem el potencial educatiu de l’entorn 
per aprofundir en els aprenentatges i donar resposta a les inquietuds i 
potencial del nostre alumnat. També participem en projectes, campa-
nyes i concursos d’àmbit exterior que permetin a l’alumnat aplicar els 
seus coneixements i habilitats de forma creativa i innovadora en la reso-
lució de problemes reals. 

L’Escola Virolai és membre de diferents organismes i hi col·labora:

•  UNESCO. Participem en diferents projectes de Patrimoni i 
Solidaritat.

•  XARXA D’ESCOLES SALUDABLES. Integrem tots els membres de 
la Comunitat Educativa en la confecció i posada en marxa del Pla de 
Salut del centre.

•  XARXA D’ESCOLES SOSTENIBLES. Elaborem un programa 
d’actuacions que tingui com a finalitat la generació d’actituds 
dirigides a la consecució d’un món més sostenible. 

•  LABORATORI DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA. És una iniciativa 
R+D+I que s’emmarca dins l’àmbit de les polítiques educatives per 
enfortir el model d’escola catalana, amb el propòsit transformador 
de millorar la qualitat educativa dels centres de Catalunya.

•  FÓRUM FUTURS DE L’EDUCACIÓ: el constituïm un conjunt de 
centres educatius i persones vinculades a aquests centres que hem 
volgut contribuir col·lectivament al debat mundial sobre els Futurs 
de l’Educació impulsat per la UNESCO, que entre 2020 i 2023 vol 
reimaginar com el coneixement i l’aprenentatge poden donar forma 
al futur de la humanitat i del planeta i quina educació és necessària.

•  XARXES PEL CANVI: Xarxa que vol avançar cap un sistema educatiu 
equitatiu i de qualitat. Les xarxes com a context d’aprenentatge 
professional i entre iguals són una estratègia per impulsar aquesta 
orientació al canvi dels centres de Barcelona. L’acció de les xarxes 
es basa en la reflexió profunda sobre les pràctiques des dels marcs 
teòrics de la recerca actualitzada.

• Educar per a la llibertat. L’Escola ha de crear un entorn que estimuli en 
l’alumnat la formació d’un criteri propi, l’exercici de la llibertat responsa-
ble i l’esforç continuat per ser un mateix. Preparem l’alumnat per posar 
en pràctica, delimitar i aprofundir la seva llibertat d’acord amb el respec-
te i el lliurament personal als altres. Desenvolupi aquelles capacitats que 
permetin a la persona escollir encertadament entre les diferents alter-
natives, personals i professionals, que se li plantejaran en el seu futur. 

La formació  
integral del nostre 
alumnat
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Per a aconseguir els nostres objectius comptem amb: 

Un equip de professorat que realitza una tasca educativa coordinada.

A Virolai, el professorat som educadors/es i tenim com a objectiu 
aconseguir que els nois i noies desenvolupin actituds i habilitats per 
a la vida. Som conscients del paper que el nostre exemple ha d’exer-
cir per motivar l’alumnat  i aconseguir que esmercin l’esforç necessari 
per assolir el seu rendiment satisfactori.

El professorat personalitza la seva acció didàctica i l’adapta a la singu-
laritat de cadascun dels nostres alumnes, garantint en aquesta etapa 
una òptima preparació acadèmica i personal.

A més, s’ocupa de la seva actualització professional i manté una acti-
tud de recerca de tot allò que contribueixi a enriquir la seva qualitat 
docent.

Els equips de cicle, constituïts pels tutors/es i professors/es, assegu-
ren el treball coordinat de totes les àrees i el correcte tractament de 
la diversitat  .

07
El nostre equip 
docent
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Les nostres 
instal·lacions

Dossier Informatiu La Secundària Curs 2023-24 Escola Virolai  |  27

Una immillorable localització, excel·lents instal·lacions i uns 
serveis de qualitat 

La situació de Virolai ens permet disposar d’un entorn únic i d’unes 
instal·lacions perfectament preparades per desenvolupar adequada-
ment les diferents matèries: laboratoris, fab-lab i robòtica, aules de 
plàstica i de música, biblioteca-mediateca, aula de prototipatge i d’au-
diovisuals i unes  instal·lacions esportives completes. Les nostres au-
les estan totalment digitalitzades amb ordinadors, pissarres digitals, 
projectors i connexió WIFI. Els nous espais d’aprenentatge amb aules 
obertes i mobiliari mòbil són els entorns ideals per a la realització dels 
projectes i treballs col·laboratius.

Disposem de servei de menjador amb cuina pròpia que ofereix una 
dieta equilibrada i que atén l’alumnat amb necessitats alimentàries 
especials. L’elevada qualificació professional d’un equip de monitors 
plenament identificats amb el nostre Projecte Educatiu i l’estreta col-
laboració amb l’equip de tutors/es asseguren el seguiment dels bons 
hàbits alimentaris i la correcció en el menjar.

L’Escola ofereix una oferta extracurricular àmplia, variada i de qualitat 
dirigida i coordinada pel professorat del Centre. Els esports, els idio-
mes, la música, la dansa, la computació física, els escacs i el teatre con-
figuren aquesta oferta.

La intenció d’aquest dossier és poder presentar breument la 
Secundària a Virolai.

Ara només cal que vingueu a visitar-nos i ens conegueu de 
prop. Estem a la vostra disposició per ensenyar-vos les nos-
tres instal·lacions, aclarir-vos qualsevol dubte o ampliar-vos 
aquesta informació.

VIROLAI ESCOLA
C/ Ceuta s/n
O8032 Barcelona
Telèfon: 93 284 63 43
Fax: 93 284 64 58
www.virolai.com
virolai@virolai.com
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Horari
09

L’horari de 1r cicle d’ESO és el mateix que té l’alumnat de Primària. De 
09.00 a 13.30 i de 14.30 a 16.30 cada dia.

A 2n cicle les classes comencen a les 8:00h i presenten un horari més 
compactat que els permet disposar d’una o dues tardes lliures.

10
Continuïtat dels 
aprenentatges

L’alumnat d’ESO ha d’anar consolidant els hàbits de dedicació i 
esforç continuat que els preparin per assolir de forma satisfactòria 
els objectius educatius que es proposen. És per això que hauran de 
dedicar un temps diari a la reflexió i consolidació dels continguts 
treballats, a la lectura de llibres i a la consulta de recursos de nivell i 
temàtica adequats.
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L’alumnat de Secundària ha de mantenir en tot moment una actitud 
que garanteixi la bona convivència i harmonia. El respecte, la 
tolerància, la cortesia i el bon gust han d’esdevenir els pilars sobre els 
quals s’inicia tota relació.

L’alumnat de Secundària ha de complir les normes que l’Escola 
entén com a prioritàries per tal de facilitar la consecució dels valors 
presents en el nostre Projecte Educatiu. Els tutors/es i professors/es 
vetllaran pel seu acompliment i actuaran, cercant la col·laboració de 
les famílies, per assegurar la bona convivència i el respecte.

Vestuari i aspecte personal

• És important promoure en el nostre alumnat la necessitat de 
mantenir una imatge neta i cuidada i educar-lo en l’elegància en 
el vestir, entesa aquesta com l’adequació de la roba i el calçat a les 
diferents situacions, respectant l’estil propi. Amb les consideracions 
oportunes a les fluctuants manifestacions de la moda, els alumnes i les 
alumnes hauran de mantenir una imatge acurada en el vestir. L’Escola 
treballarà amb les famílies perquè l’alumnat entengui i comparteixi 
aquestes normes.

Autocar

• L’alumnat de 1r ESO pot fer ús del servei de transport escolar 
sempre que mantinguin un comportament correcte i segueixin les 
indicacions donades pels responsables del servei d’acompanyament.

11
Normativa de 
convivència
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Les úniques peces uniformades a l’Escola són:

• L’equip d´Educació Física, que consta de: samarreta, pantalons 
curts, xandall (quan faci fred) i calçat esportiu. 

Aquest equipament es pot obtenir via on-line mitjançant la web de 
l’escola: https://geff.store/virolai 13

Uniforme i material

• L’alumnat que per motius de salut hagi de fer règim durant tot el 
curs, o de forma temporal, haurà de presentar als seus tutors/es una 
justificació escrita signada per la família en la qual es faci constar la 
durada, motiu i tipus de dieta a seguir. No se servirà règim a aquell 
alumnat que el demani sense l’autorització corresponent.

• L’alumnat que presenti algun tipus d’intolerància o al·lèrgia alimen-
tària haurà de presentar un informe mèdic a l’inici de curs on s’especi-
fiquin els aliments o substàncies no permeses.

• És important garantir una dieta equilibrada, uns hàbits alimentaris 
correctes i unes actituds basades en la cortesia i el bon gust. És per 
això que l’Escola recomana la utilització del servei de menjador per 
part d’aquell alumnat que per diversos motius no poden dinar a casa.

12
Servei de menjador
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L’alumnat d’ESO ha de portar un material específic per al treball en 
algunes àrees:

• Laboratori de Ciències Experimentals. L’alumnat d’ESO realitza 
matèries optatives i pràctiques de laboratori per les quals és indis-
pensable la utilització d’una bata blanca que haurà de dur a l’inici del 
curs. Aquesta bata, com la resta de material personal, haurà d’estar 
clarament identificada amb el nom i cognom de l’alumne/a.

• Educació Visual i Plàstica. El tipus d’activitats realitzades per 
l’alumnat del 1r cicle d’ESO fa necessària la utilització d’una bata o 
camisa vella que també utilitzarà per treballar al taller de Tecnologia.

14
Material escolar







Virolai PETIT
C/ Escorial, 210  
Tel. 932 849 944
08024 Barcelona  

Virolai GRIMM
C/ Sant Quintí, 19  
Tel. 934 366 162 
08026 Barcelona  

Virolai ESCOLA
C/ Ceuta s/n
Tel. 932 846 343
08032 Barcelona

Virolai REINA ELISENDA
C/ Olot, 18
Tel. 932 844 080
08024 Barcelona

Centres Concertats pel 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya

virolai@virolai.com

www.virolai.com

Junts per ajudar a créixer


