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VISIÓ I MISSIÓ DE L’ESCOLA

LA NOSTRA MISSIÓ

Volem ser una comunitat educativa oberta a la

societat, més enllà del barri amb un projecte

pedagògic propi, basat en la qualitat i la

millora contínues, que fomenta la capacitat de

raonament i la creativitat a partir del treball

departamental, la cohesió entre les etapes i

el compromís família-escola. Recolzant,

reconeixent i donant recursos a les persones

que fan això possible,



Volem educar alumnes amb un bon nivell

acadèmic i en valors cristians, en l’esforç,

l’esperit de superació, les responsabilitats, la

disciplina i la solidaritat perquè esdevinguin

persones competents i compromeses, apostant

per un projecte trilingüe, les noves

tecnologies i la innovació metodològica.

LA NOSTRA VISIÓ
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Anem fent camí



Gestió dels deures

Més autonomia



Retards

Sancions 

Mòbils

Comunicació Tutors



• L’alumne/a amb 3 retards injustificats es quedarà

sense pati i treballant una setmana amb el/la

professor/a que vigila aules.

• Si reincideix i arriba als 5 retards, quedarà

exclòs/sa d’activitats extraescolars durant el

trimestre en curs o al següent, si ja s’han fet les

sortides.



• Per informar als pares de deures no fets, no portar material,

no estudiar, etc. farem servir l’agenda.

• Per informar d’incidències lleus que no comporten càstig, si

el/la tutor/a ho creu convenient, s’enviarà un @ als pares.

• Quan la incidència és més important es farà un full

d’incidència sancionadora on constarà per escrit.

• Per a les sancions importants es farà una carta als pares

segons els graus recollits al Reglament de Règim Interior del

Centre.



• A partir d’aquest curs els mòbils s’hauran de deixar apagats en silenci a les

taquilles quan els alumnes entrin al matí i no els tornaran a agafar fins que

marxin (al migdia els que no dinen a l’escola i a les 17h els que es queden a

dinar). Això vol dir que cap alumne pot portar el mòbil a sobre en cap moment

del dia (ni patis, ni entre classes, ni migdies).

• Si se’n fa un ús indegut, els/les professors/res el retiraran. L’escola se’l

quedarà 3 dies naturals i després el retornarà a l’alumne/a.

• Durant les hores d’esbarjo no està permesa la utilització dels mòbils per tal

d’afavorir la intercomunicació personal entre els/les alumnes.
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Agenda

Entrevistes

E-mail

Suggeriments i reclamacions

AMPA



Català Castellà Anglès

Matemàtiques Socials
Física i 

Química

Technology Música Religió

Ed. Física

MATÈRIES COMUNES



MATÈRIES OPTATIVES

Francès Laboratori

Cultura Clàssica



Informàtica Science

Ampliació 
anglès

Iniciació a 
la literatura

MATÈRIES COMPLEMENTÀRIES



L’anglès a l’ESO

3 h. Llengua       
anglesa

2 h. Technology 

1 h. Science 1 h. Informàtica

2 h. Ampliació anglès



L’angl
ès a l’ESO

Auxiliar de conversa 

Intercanvis

Diploma Dual

Curs estiu a UK



Treballa amb grups reduïts d’alumnes.

Enriqueix l’aprenentatge de l’idioma, 

especialment en l’àmbit oral.



Projecte TAC

Treballem les competències digitals utilitzant els 

ordinadors i els monitors interactius



Treball cooperatiu

Aprenentatge basat

en problemes (ABP)

Viatgem a l’Edat Mitjana.



ARA ABANS

Assoliment excel·lent ( AE) Excel·lent : 9 o 10

Assoliment notable (AN) Notable : 7 o 8

Assoliment satisfactori (AS) Suficient : 5
Bé : 6

No assoliment (NA) Insuficient : 1, 2, 3 o 4

NOVA NORMATIVA D’AVALUACIÓ A L’ESO

A LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i 

el grau d'assoliment de les competències s'utilitzen 

qualificacions qualitatives, que són: 



Vestimenta adequada a l’entorn de treball

Justificar les faltes

Vambes ed. Física

Xandall



BOSC VERTICAL







PARÍS-EURODISNEY
• Dates: del dimarts 7 al divendres 10 de maig (anada i tornada en avió).

• Règim: pensió completa

• Organitzat per: Viatges Barceló.

• Cal que estigueu segurs que els/les vostres fills/filles participaran al viatge abans de fer cap
pagament, perquè les quantitats pagades, que comporten diferents reserves, no es podran retornar en
cas de baixa voluntària.

• Tanmateix, els informem que des de l'agència de viatges ens comuniquen que últimament moltes
companyies aèries estan demanant l'autorització dels pares per tal que els menors d'edat puguin sortir
a l'estranger, independentment que aquest tingui o no passaport i que, per obtenir-lo, ja els hagin
autoritzat. És per això que ens adverteixen de la necessitat que tots/es els/les alumnes menors d'edat
tinguin aquesta autorització encara que tinguin passaport.

• Per tant, caldria que fessin aquest tràmit amb la finalitat de no tenir problemes el dia de la sortida.

• Aquesta autorització la poden obtenir en una comissaria dels mossos d'esquadra o de la policia
nacional amb el DNI del pare, mare o tutor/a, el DNI del fill o la filla i el llibre de família i té una
vigència de tres mesos.

• Els alumnes hauran de viatjar amb el DNI i el Passaport més l’autorització. Tots els documents han de
ser els originals.

• Abans de la realització del viatge, us convocarem a una reunió informativa on us informarem de tots
els detalls.



PARÍS-EURODISNEY
PAGAMENTS I DINERS RECOLLITS

CURS 17-18

• PREU VIATGE....................................................................795€

• RESERVA...........................................................................250€

• SEGON PAGAMENT..........................................................300€

• PANERA, CASTANYADA, CARNESTOLTES:

Total :   10.020€ : 87 alumnes.......................................115€

PREU SOCIS AMPA  (al dia de pagaments) ....................... 130€

PREU NO SOCIS AMPA (no al dia de pagaments).............. 170€



Divendres, 2 de novembre

Divendres, 7 de desembre

Dilluns, 4 de març



www. palcam.cat

Informació general sobre l’escola.

Agenda del mes actualitzada amb les activitats i esdeveniments més 
importants dels diferents cursos.

Notícies i fotografies explicatives de les activitats fetes.





2ESO C 

- TONI MORE: tmore@palcam.cat

Dimarts de 8 a9h. I dijous de 9a 10h.

- MARTA CLARET: mclaret@palcam.cat

Dijous de 8 a 9h. I dimarts de 12 a 13h.

2 ESO B – MARTA TORT: mtort@palcam.cat

Dimecres de 8 a 9 h. i divendres de 15 a 16 h.

2 ESO A – MARCOS CAMARZANA:  mcamarzana@palcam.cat

Dimecres i dijous de 8 a 9h.




