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El Centre d’Estudis SERRA és una institució creada l’any 1925 per Vicenç Serra i Prat, 
dedicada a la formació de nens i adults. Des d’aleshores, la nostra vocació ha estat 
centrada en la qualitat educativa i l’impuls renovador, factors que constitueixen el camí 
que va marcar el nostre fundador. Actualment, l’entitat titular del Centre és la Fundació 
Serra i Prat -així anomenada en memòria de qui creà l’escola- la qual vetlla per mantenir 
i millorar els nivells de qualitat.

El nostre objectiu primordial és la formació integral, equilibrada i coherent de les 
persones, respectant la diversitat individual com a factor vertebrador d’una societat 
democràtica. En funció d’aquest objectiu, creiem que un dels nostres principals deures 
és el d’adaptar els mètodes i les estructures de l’Escola als canvis que experimenta la 
realitat a qualsevol nivell, tant social com econòmic i, fins i tot, tecnològic. 

Per tal d’assolir aquest nivell de dinamisme metodològic que ens exigim, ens esforcem 
a oferir una formació personalitzada, basada en el seguiment individualitzat de cada 
alumne/a i en la coordinació de tot l’equip pedagògic del centre amb els pares i les mares.

En les pàgines que segueixen resumim els aspectes fonamentals del nostre Projecte 
Educatiu (P.E.C.). Esperem que els siguin útils per conèixer, no només la nostra trajectòria 
i manera de treballar, sinó també els nostres projectes de futur.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol consulta que ens vulguin fer. 

Mª del Mar Navarro i Cuartiellas  Directora

PRESENTACIÓ
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Article 26 de la Declaració Universal dels 
Drets Humans:

Els pares tenen, amb prioritat, dret a escollir la 
classe d’educació de llurs fills

Triar l’escola és una tasca que correspon i 
honora els pares.

Volem aquell centre que millor respongui 
als nostres desitjos, al nostre ideal de vida 
i al nostre objectiu: educar un fill / una filla.

Una família responsable busca qui faci una 
part important d’aquesta educació.

Cerca una entitat capaç de donar solució a 

aquest interés principal.

L’escola ha d’ésser el bressol on un infant, po-
sat en mans d’uns professionals, esdevingui a 
poc a poc una persona “completa”, amb uns 
coneixements al dia, és clar, però també amb 
actituds positives i valors humans afermats.

El Centre d’Estudis SERRA ja compta amb 
més de 90 anys de provada vocació pedagò-
gica i docent amb un Projecte Educatiu sòlid 
i experimentat. Estem convençuts que la lec-
tura de les pàgines que segueixen els aju-
darà a prendre una decisió i que el millor que 
vostès tenen a casa, el fill o la filla, rebrà a la 
nostra escola la part d’estimació social a la 
qual té dret com a nen/nena i com a persona.

L’Escola Serra concep l’ideari com un do-
cument filosòfic elaborat pel centre que, 
amb caràcter permanent, expressa, a nive-
ll teòric, els principis ideològics que defi-
neixen la seva identitat.

El tarannà del nostre centre s’inspira en 
l’esperit de la Declaració Universal dels 
Drets Humans de les Nacions Unides.

Així doncs, l’Escola Serra:

• Es constitueix per a oferir una educació 
integral, harmònica i coherent de la per-
so-nalitat dels seus / de les seves alumnes.

• Adopta una actitud laica o aconfessional i 
de respecte davant l’adhesió religiosa de cada 
familia, prescindint de criteris preconcebuts.

TRIAR L’ESCOLA

IDENTITAT DEL CENTRE: L’IDEARI
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• Manté una actitud apolítica i de respecte 
envers els diferents criteris ideològics vi-
gents en democràcia.

Metodològicament, i volent potenciar ac-
tituds de justícia que facin dels nens i de 
les nenes uns éssers equilibrats i dialo-
gants, oferim:

• Una pedagogia activa, seguint la línia de 
pensament del desenvolupament psicolò-
gic constructiu mitjançant l’aprenentatge 
significatiu: “aprendre fent”.

• Orientació i seguiment tutorial perso-
nalitzat.

• Coeducació.

• Educació envers el treball en equip i la 
solidaritat.

• Educació per a la pau i el respecte al 
medi ambient.

• La formació en el respecte de la pluralitat 
lingüística i cultural del propi país i del món 
en general.

• El desenvolupament d’un esperit de re-
cerca de tot allò que sigui formatiu.

• El desenvolupament de l’esperit crític. Capa-
citar l’alumne/a per a la lectura i interpretació 
de la realitat, amb una actitud crítica i creativa.

• La integració de les noves tecnologies en 
les activitats d’aprenentatge com a eines 
de treball i documentació.

Aquest ideari es troba totalment integrat en 
el procés educatiu i en forma part tot consti-
tuint un instrument d’acció pedagògica que 
l’afavoreix per a obtenir, com a resultat fi-
nal, la maduresa dels / de les alumnes tant 
a nivell cognitiu com emocional. És a dir, en 
el Centre d’Estudis Serra treballem diària-
ment en la millora dels coneixements i l’au-
toestima dels / de les alumnes.

LA NOSTRA METODOLOGIA 
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-  Activa: per tal de potenciar la iniciativa i la creativitat dels alumnes. 

-  Personalitzada: segons les necessitats de cada nen/a.

-  Pràctica: que permet a l’alumne, a través de l’observació, l’experimentació i la reflexió, 
poder ser ell mateix el constructor del seu propi saber, valorant l’error com un pas ne-
cessari per anar avançant.

-  Dinàmica: utilitzant diversitat d’agrupaments i activitats. Fomentem les formes de tre-
ball cooperatiu que ajudin a la responsabilitat de la pròpia feina dins un grup i a la 
col·laboració amb els companys/es.

En definitiva, la nostra metodologia afavoreix un procés d’ensenyament i aprenentatge on 
els nostres alumnes desenvolupen les competències bàsiques, les inteligències múlti-
ples i l’autoaprenentatge.

La introducció del Mobile Learning (aprenentatge amb dispositius mòbils com tablets o 
smartphone) ens permet el treball segons la dinàmica del FlippedClassroom, facilitant el 
treball per projectes, entre iguals, cooperatiu, per problemes o reptes.

Potenciem les condicions bàsiques de l’educació del segle XXI: la creativitat, la construc-
ció del coneixement, la comunicació, la col.laboració i l’adaptació al canvi.







Els primers sis anys de vida d’un infant són clau per al seu desenvolupament intel.
lectual. Tenint això present, hem preparat per a cadascun dels tres nivells d’Edu-
cació Infantil de la nostra escola uns ambiciosos Projectes Educatius que poten-
cien les capacitats dels / de les alumnes i els / les deixen en situació idònia per 
començar l’Educació Primària.

• Afavorir el desenvolupament global dels infants mitjançant la cooperació entre pares i mestres.

• Respectar uns hàbits i normes que portin l’infant a assolir una autonomia personal i unes 
pautes socials.

• Aprendre a comunicar-se i expressar-se en els diferents contextos i situacions quotidianes 
per mitjà dels diferents llenguatges: corporal, verbal, musical, plàstic…

• Potenciar la seguretat en si mateix tant a nivell afectiu com emocional per arribar a 
establir una imatge positiva pròpia i dels seus companys / de les seves companyes.

EDUCACIÓ INFANTIL (3, 4 I 5 ANYS)

QUÈ PRETENEM?
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MASCOTES
Si fem un recorregut per les diferents aules, trobem “la granota Carlota” a EI-3, “el ratolí 
Martí” a EI-4, i “l’elefant Dubi” a EI-5. Aquestes mascotes ajuden els nens i les nenes 
d’aquesta etapa educativa a aprendre de forma lúdica i motivadora les diferents àrees. 
Cada divendres, la Carlota, el Martí i el Dubi marxen de cap de setmana a casa d’un dels 
seus companys de classe.

LLETRÒRUM
És un projecte innovador d’aprenentatge 
de les lletres al Centre d’Estudis Serra. Les 
mestres, quan han d’introduir una lletra 
nova ho fan per mitjà d’un conte en el qual 
hi ha com a element comú “el Lletròrum”, 
el nostre mag de les lletres. A partir d’aquí 
es desencadenen un seguit d’activitats 
(psicomotricitat fina, psicomotricitat cor-
poral, traços…) a fi d’arribar a aconseguir 
la consolidació de l’aprenentatge.

ELS NOSTRES PERSONATGES

QUÈ APRENEM?

DESCOBERTA DE L’ENTORN 
Els infants són a una etapa on co-
neixen moltes facetes de l’entorn 
per primera vegada i a l’escola 
els presentem un gran nombre 
de realitats que els resulten no-
ves i senten molta curiositat per 
descobrir-les.

Amb diverses activitats, els nens 
s’acosten al seu entorn més pro-
per: festes típiques, aliments, 
sortides pel barri, oficis…
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DESCOBERTA D’UN MATEIX
Els infants avancen en el coneixement del 
propi cos i les seves possibilitats, progressen 
en la seva autonomia personal, de treball, … 
i aprenen a expressar les seves emocions, 
pensaments i opinions. Tot això els ajuda a 
formar-se una autoestima positiva que els 
donarà seguretat i confiança en ells mateixos. 

LLENGUATGE VERBAL
En aquesta etapa hi ha un important creixement lin-
güístic, on es millora en expressió, pronúncia, vocabu-
lari, sintaxi…. I això s’assoleix escoltant i parlant.

A l’escola es treballa a través de dites, contes, poemes, 
converses, tot acostant als infants l’interès pel llen-
guatge oral i escrit.

SISTEMA ACTIU DE LECTO-ESCRIPTURA
Permet que els nens i les nenes acabin 
l’etapa d’educació infantil llegint amb re-
gularitat tant el català com el castellà.

GRAFOMOTRICITAT
Es treballa la coordinació visomotriu, tot 
exercitant una sèrie de traços que els per-
metran aprendre a escriure la grafia dels 
nombres i les lletres.

LECTURA
A EI 4 i EI 5 incidim molt en la lectura. El Sr. Lletròrum 
presenta un conte utilitzant una lletra com a prota-
gonista. D’aquesta manera, els alumnes comencen a 
treballar la grafia de les lletres i la mecànica per es-
criure paraules. Mica en mica, van confeccionant pe-
tits textos i llegeixen individualment i en grup.

Aquest fet facilitarà l’inici de la nova etapa d’Educació 
Primària.
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TALLER DE LLETRA DE PAL
A partir dels propis noms, acaben reco-
neixent les lletres que contenen. Gràcies 
a la realització d’aquest traç i la proximitat 
d’aquesta lletra al nostre entorn, els alum-
nes se senten motivats per escriure les pri-
meres paraules.

TALLER D’EXPERIMENTS
L’experimentació és un misteri a resoldre, 
provant, comprovant i inventant, on cadas-
cú pot participar i aportar les pròpies idees. 
Se segueix el següent plantejament en les 
sessions:

- Observem acuradament què passa
- Busquem aplicacions raonades
- Comprovem les nostres idees
- Proposem altres explicacions

DICTAT DE PARAULES
Paral·lelament a la lectura, es treballa el llenguatge es-
crit i ho fan amb lletres mòbils, relacionant paraula-di-
buix, fent ús de la PDI, el Lletròrum… Tot això poten-
ciarà l’autonomia i autoestima dels infants en aquest 
procés, finalitzant amb la pràctica de petits “dictats de 
paraules”, primer de petites paraules i, més endavant, 
passen a petites frases i l’escriptura espontània.

LLENGUATGE MUSICAL
Treballem el desenvo-
lupament de l’atenció, 
la percepció sonora, la 
memòria rítmica i melò-
dica a través de cançons, 
manipulació d’instru-
ments musicals, audi-
cions, danses…

LLENGUATGE MATEMÀTIC
El dia a dia d’un nen està ple d’experiències que conte-
nen les primeres nocions matemàtiques i, a l’aula, bus-
quem la relació entre la seva realitat i la iniciació ma-
temàtica que se li proposa.
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LLENGUATGE PLÀSTIC
Mirem i parlem d’obres d’art, treballem 
habilitats (retallar, punxar, enganxar…) 
amb varietat de materials (pintura, fang, 
plastilina…), tot observant les diferents for-
mes, colors i textures. Tot això fa que el nen 
pugui expressar allò que va coneixent del 
seu entorn amb aquesta nova manera de 
comunicar-se: el llenguatge plàstic. 

TALLER DE CONTES
Els nens desenvolupen molt la seva imagi-
nació gràcies als contes i els ajuda a enten-
dre, pensar i parlar millor. A l’escola, escol-
tem amb atenció el conte per tal de poder 
conversar sobre allò que han entès.

PSICOMOTRICITAT I JOCS DIRIGITS
Treballem la psicomotricitat a través de circuits variats i l’us de material 
motriu divers que els ajuda a conèixer les seves possibilitats i dominar 
millor el seu cos. Coneixent els jocs més tradiconals, els infants aprenen 
a cooperar, respectar les normes i els torns…  Així aniran adquirint major 
autonomia i seguretat en ells mateixos.

PROJECTE 
LINGÜÍSTIC: ANGLÈS
De manera molt lúdica i dinàmica els nens d’educació 
infantil s’introdueixen en aquesta llengua estrangera 
durant dues hores setmanals. Amb les mascotes Tina, 
Tommy i Polly, les seves històries i cançons, els nens 
s’acosten a diferents situacions en anglès.

NOVES TECNOLOGIES: 
PISSARRES DIGITALS INTERACTIVES I INFORMÀTICA
Les PDI i els ordinadors són una eina més a l’aula. 
Totes les aules disposen d’un equip de PDI i, a més, a 
EI 4 i EI 5 tenen el racó d’informàtica.
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PROTAGONISTA DE LA SETMANA
A EI 3 i EI 4, cada alumne és el protagonista durant 
una setmana. La familia protagonista podrà aportar 
informació personal del nen (fotos, joguines, con-
tes…) i participar a l’aula fent una activitat prèviament 
preparada amb el seu fill i tots els seus companys.

LA MALETA VIATGERA
El protagonista de la setmana s’endurà 
a casa una maleta plena de contes per 
poder compartir amb la familia una esto-
na tranquil·la i gaudir explicant contes i 
potenciant la lectura.

RACONS DE JOC/JOC SIMBÒLIC
El joc simbòlic dels primers anys és bàsic 
en la formació de la personalitat de l’infant. 
És per això que en els nostres racons de 
cuina, mercat, biblioteca, nines, metge, 
disfresses… els nens poden reproduir mol-
tes de les situacions viscudes per ells.

SORTIDES I COLÒNIES
Educació Infantil realitza sortides trimes-
trals i matinals que els ajuda a vivenciar si-
tuacions  i continguts ja plantejats a l’aula.

Els alumnes d’EI 4 i EI 5 marxen dos dies de 
colònies per compartir amb els companys 
activitats lúdiques fora de l’escola i treba-
llar l’autonomia i el respecte per la natura.
Aquestes activitats es realitzaran sempre i 
quan  hi hagi un mínim d’alumnes inscrits.  

NNEE
Per aquells alumnes que necessiten un ajut pedagògic 
específic, s’ofereix un servei de NNEE, per tal de poder 
individualitzar l’ensenyament i la programació sense 
que això suposi un ensenyament al marge del grup.

REFORÇ
Per poder atendre i adequar els diferents ritmes 
d’aprenentatge de cada nen al ritme general de la 
classe,disposem d’aquestes estones de reforç per tal 
que tots els nens puguin assimilar correctament els 
conceptes treballats i realitzar les feines proposades 
adequant-nos al seu ritme de treball.

TASQUES A EI-5
Considerem els hàbits d’estudi molt importants, és un 
procés que s’aconsegueix amb la col·laboració entre la 
familia i escola. Els alumnes d’EI 5 s’inicien en aquest pro-
cés portant una feina per fer a casa, un cop a la setmana.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBJECTIUS GENERALS

L’Educació Primària a l’escola es fonamenta en la formació intel·lectual i personal 
dels nostres alumnes, per tal d’aconseguir que els nois i les noies adquireixin les 
eines necessàries per entendre el món i procurar que esdevinguin persones capaces 
d’intervenir de manera activa i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu 
que els ha tocat viure.

Comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 anys fins als 12, i té caràcter obligatori. 
S’estructura en tres cicles de dos cursos cadascun: cicle inicial, cicle mitjà i cicle 
superior.

- Fomentar en els alumnes l’esperit crític que els doni capacitat per pensar i decidir de 
forma autònoma i responsable.

-  Afavorir la pròpia estima, per tal de poder estimar i respectar els altres.

-  Potenciar l’esperit de col·laboració per davant de l’esperit de competició.

-  Educar en la tolerància enfront els altres, les seves diversitats i diferències.

- Promoure l’interès per la cultura, facilitar l’accés al patrimoni cultural, als avenços científics i 
tecnològics.

-  Impulsar el coneixement de la nostra cultura, les nostres tradicions i els nostres cos-
tums, per tal de poder estimar-la.

-  Assolir les competències necessàries que permetin promocionar a la Secundària. 
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CONTINGUTS ESPECÍFICS

PADRINS DE LECTURA
Els nois i noies de 3r i 4t de 
primària són els Padrins de 
Lectura dels alumnes de Edu-
cació infantil de 4 i 5 anys res-
pectivament.
Amb aquest projecte col.labo-
ratiu d’aprenentatge entre iguals pretenem potenciar 
i millorar la motivació per la lectura.

PROJECTE LINGÜÍSTIC: ANGLÈS
L’aprenentatge de la llengua anglesa iniciat a Educació Infantil continua al llarg de tota la Primària. En 
aquesta etapa l’anglès rep més pes dins l’horari escolar i, a més, apareixen àrees com DRAWING AND 
PAINTING (educació artística en anglès a Cicle Inicial), SCIENCE (coneixement del medi natural en anglès a 
Cicle Mitjà i Cicle Superior) i el taller de CAMBRIDGE a 5è.

DRAWING AND PAINTING
Educació artística en anglès, 

al cicle inicial.

SCIENCE
Coneixement del Medi Natural en 

anglès al cicle mitjà i superior.

CAMBRIDGE
Títulació oficial de la universitat de 

Cambridge a cicle superior.

TUTORIES: VALORS I AUTOESTIMA
El seguiment tutorial tant a nivell d’alumne/a com de 
famílies és, per a nosaltres, una prioritat. Considerem 
que l’educació dels nens i les nenes ha de ser una tas-
ca compartida amb les seves famílies ja que d’aquesta 
manera l’efectivitat és major.

LLIBRES DE LECTURA SOCIALITZATS
Cada curs treballa dos llibres de lectura que poden 
ser en castellà o en català.
En el sistema dels llibres de lectura socialitzats es 
fa un únic pagament a primer de primària que su-
posa gaudir de les diferents lectures durant els sis 
anys que dura l’etapa.
Les activitats preparades pels docents tenen com 
a objectiu afavorir la comprensió i millorar la velo-
citat lectora.

EXPRESSIÓ ORAL: EL BON DIA
Els alumnes de cicle mitjà comencen el dia 
fent una exposició oral d’uns deu minuts.
Trien un tema, preparen un guió i a partir d’un 
PPT, un mural o fotografies ho expliquen als 
seus companys.
Posteriorment accepten les preguntes dels 
companys en relació al tema exposat.
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PROJECTE LINGÜÍSTIC: FRANCÈS
A partir de Cicle Mitjà s’introdueix una segona llengua es-
trangera: el francès. Els alumnes aprenen a expressar-se 
de manera comunicativa en situacions quotidianes amb 
frases en les que incorporen el vocabulari i la gramàtica 
que progressivament han après.



TREBALL PER PROJECTES
Al llarg del curs realitzem un mínim de dos 
projectes. El que pretenem és fomentar entre 
els alumnes un tipus diferent d’aprenentatge, 
centrat en les seves pròpies motivacions, on 
els propis alumnes es qüestionen un tema 
d’estudi, fan una recerca d’informació (llibres, 
revistes, enciclopèdies, Internet...), reelabo-
ren aquesta informació i la sistematitzen.

NATACIÓ A CICLE INICIAL
Els alumnes de primer i segon van cada dijous al matí a la piscina mu-
nicipal de Barberà a fer un curset de natació per tal de familiaritzar-se 
amb el món aquàtic.
Els pares i les mares tenen accés a les instal.lacions tres cops al llarg 
del curs per a poder veure l’evolució dels seus fills. Els dies d’accés 
els facilita l’escola.
Aquest curset no suposa cap cost adicional per a les famílies.

SORTIDES I COLÒNIES
S’organitzen sortides trimestrals i matinals de caràc-
ter pedagògic a tots els nivells. Les sortides estan re-
lacionades amb els continguts i els objectius de les 
àrees d’aprenentatge.

El centre ofereix colònies a tota la Primària en què hi po-
den participar tots els alumnes. Aquestes convivències 
tenen una durada de dos o tres dies depenent del cicle.

INFORMÀTICA AMB PDI
Amb els recursos informàtics completament actualit-
zats (Pissarres Digitals Interactives, Projectors, Software 
avançat, ...) i grups desdoblats, treballem creacions real-
ment sorprenents: pòsters digitals, recerques a Internet, 
presentacions digitals, edició de vídeos, models 3D i rea-
litat augmentada, codis QR... entre d´altres.
La utilització d´aquestes eines innovadores aconsegueix 
augmentar l´atenció i retentiva de l´alumnat, motivar la 
participació i desig d´aprendre, afavorir la comprensió i 
interacció i facilitar el tractament de la diversitat i ajuda 
en l´educació especial.

18  CENTRE.D’ESTUDIS.SERRA

INTEL·LIGENCIES MÚLTIPLES
L’escola treballa dins el marc de la teoria de 
les intel·ligències múltiples de Howard Garner.
El nostre objectiu és aconseguir que els 
nostres alumnes rebin formació en les vuit  
Intel·ligències, potenciant les seves carac-
terístiques individuals i estimulant aquelles 
Intel·ligències que tinguin menys desenvolu-
pades.
Aquest tipus d’aprenentatge afavoreix, entre 
d’altres qüestions, l’assoliment de les com-
petències bàsiques i el reforç de l’autoestima 
individual.





EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
QUÈ ÉS L’ESO?

L’ESO (Educació Secundària Obligatòria) és una etapa educativa de quatre anys aca-
dèmics que s’adreça als/ a les alumnes d’edats compreses entre els 12 i els 16 anys. 

Aquesta etapa té la finalitat de possibilitar que tots els/les alumnes puguin accedir als 
elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consoli-
di la formació instrumental de l’ensenyament primari i completi la formació cultural.

MATÈRIES

Matèries comunes
Llengua i literatura catalana

Llengua i literatura castellana

Llengua estrangera (anglès)

Matemàtiques

Ciències de la naturalesa

Ciències socials

Tecnologia

Música

Educació visual i plàstica

Educació física

Tutoria

Educació per a la ciutadania

Educació eticocívica

Treball de síntesi

Projecte de recerca

Matèries optatives, crèdits i tallers 
Pràctiques de laboratori

Creació de pàgines web

Creació de PPT i Blogs

Competència Lingüística amb iPads

Comprensió Lectora amb iPads

Disseny Gràfic Digital

Atenció Educativa Cambridge

Atenció Educativa en Anglès

Emprenedoria en Llengua anglesa

Segona Llegua estrangera (Francès)

Atenció Educativa Química

Matemàtiques

Comprensió Lectora

Informàtica

Biologia i Geologia

Física i Química
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PROJECTE LINGÜÍSTIC: 
ANGLÈS I FRANCÈS
Al llarg de l’etapa educativa de l’ESO donem 
continuitat al Projecte Lingüístic iniciat a 
Educació Infantil i Educació Primària, de tal 
manera que augmentem el nombre d’hores 
lectives de la primera llengua estrangera (an-
glès) i continuem oferint la segona llengua 
estrangera ( francès). Totes dues matèries les 
impartim amb suport digitalitzat: webquest, 
blogs, activitats interactives, activitats a tra-
vés del correu electrònic, presentacions amb 
Power point, programes especialitzats.

EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA 
I EDUCACIÓ ETICOCÍVICA
L’objectiu principal d’aquestes dues matèries 
que s’imparteixen a 2n cicle de l’etapa de 
l’ESO, és la formació integral de l’alumnat en 
problemes ètics actuals (discriminació, into-
lerància, etc ) per preparar persones i ciuta-
dans actius, participatius i solidaris.

INFORMÀTICA
Actualment tenim les aules completament informatitza-
des i amb connexió a internet a través de Fibra Òptica.
Els alumnes, al llarg de l’ESO, treballen amb alguns 
llibres digitals, i els nois i noies de primer d’ESO han 
d’adquirir el seu propi ordinador segons les caracterís-
tiques del nostre projecte tecnològic 2.0.

Aquest treball transversal de la informàtica integrada 
a l’aula es complementa amb matèries que reforcen el 
currículum dels nostres alumnes: disseny gràfic, Ex-
cel, Access, Disseny digital, Simulació de circuits elèc-
trics, Creació de pàgines web, treball amb iPads, etc.

TREBALL DE SÍNTESI
Al llarg dels quatre cursos de l’etapa els/les alumnes 
realitzen durant una setmana un treball pluridisciplinar 
on desenvolupen d’una manera pràctica els conceptes 
assolits en les diferents matèries comunes i optatives.

PLA DE LECTURA
Té com a objectiu aconseguir estimular l’hàbit 
de la lectura en qualsevol dels seus vessants 
(lúdic i funcional) i l’ús de la Biblioteca.
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QUÈ MÉS FEM A L’ESO?

LA NOSTRA ACCIÓ TUTORIAL
Té com a finalitat ajudar al creixement perso-
nal dels/ de les nostres alumnes i és per aquest 
motiu que cada grup classe està tutoritzat per 
un mateix professor/a al llarg de tota l’etapa. 
L’acció tutorial consisteix en orientacions gru-
pals semanals, entrevistes personalitzades tri-
mestrals amb alumnes, pares i mares i accions 
puntuals sempre que siguin necessaries. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT A L’ALUMNAT AMB NECESSI-
TATS EDUCATIVES ESPECIALS
Al llarg de tota l’etapa de l’ESO el professorat, pautat 
pel coordinador de NNEE i l’Equip psicopedagògic del 
centre, atèn aquells/es alumnes que tenen necessitats 
educatives en algunes matèries. Aquesta atenció a la di-
versitat consisteix en adaptacions a algunes àrees, plans 
individualitzats, grups reduïts de treball amb la psicope-
dagoga de l’etapa així com plans d’actuació basats en els 
Protocols de TDH i Asperger del centre.

DESDOBLAMENTS
Per tal de donar una millor qualitat d’ensen-
yament i realitzar activitats més dinàmiques, 
es realitzen desdoblaments dels grups classe 
en aquelles matèries comunes i optatives que 
ho requereixen.

AVALUACIÓ ZERO
Els trimestres són períodes molt llargs on els/
les alumnes poden baixar el seu rendiment 
acadèmic. Per tal de percebre aquestes va-
riacions i ajudar als/a les nostres alumnes a 
recuperar el ritme i assolir els coneixements 
trimestrals, realitzem preavaluacions trimes-
trals que posteriorment comuniquem als pa-
res i a les mares.
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SORTIDES I VIATGES
Al llarg de tota l’etapa els/les alumnes 
realitzen sortides pedagògiques i lúdiques 
amb l’objectiu d’aprendre a relacionar-se 
amb el seu entorn més proper  i visualitzar 
alguns dels coneixements adquirits en les 
diferents matèries. Al finalitzar l’etapa els/
les alumnes tenen la possibilitat de realit-
zar un viatge de fi d’estudis. 

ACTIVITATS DE FI DE CURS
Torneig esportiu entre els 
diferents grups de l’etapa 
de l’ESO de les disciplines 
de futbol sala, tennis taula, 
ball modern i escacs.



DESPRÉS DE L’ESO?

Un cop finalitzats els estudis d’Educació 
Secundària obligatòria, els/les alumnes 
poden optar per incorporar-se al món la-
boral o continuar estudiant. Si els/les joves 
opten per la segona opció, les sortides aca-
dèmiques són:

• Amb certificat d’estudis:
Programes de formació i inserció PQPI 

(PIP, PTT, FIAP)
• Amb graduat escolar:
Formació professional

Batxillerats
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ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

Al llarg de l´últim curs de l’ESO els/les alumnes reben una acurada i personalitzada orientació professional 
coordinada pel tutor/per la tutora corresponent, que comprèn:

1. Informació de les sortides acadèmiques a alumnes i als seus pares.
2. Activitats específiques: confeccionar un curriculum, afrontar entrevistes laborals.
3. Proves realitzades per la psicopedagoga de l’etapa:
 • Test de personalitat EPQ-J. Cuestionario de personalidad de EYsenck
 • Test de preferències en la metodologia instrumental
 • Bateria de test DAT-5. Test d’aptituds diferencials versió 5 de Bennett, Seashore y Wesman.
4. Entrevistes personalitzades amb la psicopedagoga de l’etapa.
5. Conferències als pares a càrrec de directors de centres d’estudis post-obligatoris.
6. Visites opcionals:
 • Visita al Bus de les professions.
 • Visita al Saló de l’Ensenyament.
 • Visita de grups reduïts a la Universitat.



GRADUACIÓ

24  CENTRE.D’ESTUDIS.SERRA

Acte de graduació de l’etapa de l’ESO a la biblioteca Sabadell Sud amb la participació de tot 
l’equip docent del centre, els/les alumnes del curs de 4t d’ESO i les seves famílies.





ORGANIGRAMA DEL CENTREORGANIGRAMA DEL CENTRE
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El CENTRE D’ESTUDIS SERRA 
és un Centre Concertat per la Generalitat
Per tal que les quotes no fossin inabastables per a les famílies, el Centre es va acollir al Règim 
de Concerts amb les escoles que ofereix la Generalitat de Catalunya.

Aquest ajut o concert no cobreix, però, el cost real d’una plaça escolar del nivell de qualitat 
que avui dia els pares i la societat demanen. El concert no contempla, per exemple, equip 
psicopedagògic, personal de recepció i administració, assegurances escolars d’accidents, 
segona llengua estrangera, aula informàtica i altres aspectes que configuren el capítol de 
despeses a què s’han de fer front ineludiblement.

Finançament complementari
El finançament complementari omple la diferència entre el Concert i el cost real de la plaça es-
colar. El cobreixen les famílies amb les aportacions mensuals de les quals n’hi ha deu cada curs.

No s’abona cap quantitat en concepte de matrícula o reserva de plaça.

Aportació a l’Associació F. Serra i Prat
L’Associació F. Serra i Prat vetlla pel manteniment de les activitats, els serveis, els pro-
grames i l’alta qualitat educativa de l’escola.

Cada mes les famílies aporten la quantitat establerta a les finalitats educatives de l’As-
sociació. Aquest és el nostre sistema. Els pares, en inscriure el seu fill / la seva filla, 
accepten voluntàriament aquest mètode i es comprometen a efectuar mensualment el 
pagament de la quota.

 RÈGIM ECONÒMIC DEL CENTRE
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-  Bata: obligatòria per als /per a les alumnes d’Educació Infantil i primer cicle d’Educació 
Primària. Si s’utilitza el servei de menjador també s’ha de dur.

-  Agenda escolar: la utilització de l’agenda escolar és obligatoria per al bon funciona-
ment quotidià.

-  Xandall: obligatori per a Educació física, psicomotricitat i sortides escolars. Recordem 
que hi ha xandall d’hivern i d’estiu.

-  Mòbil: està prohibida la utilització del mòbil en tot el recinte escolar i en totes aquelles 
activitats externes en què els/les professors/res així ho indiquin prèviament.

-  Tabac: queda prohibit fumar en tot el recinte escolar.
-  Medicaments: queda prohibida la manipulació directa de medicaments a tots els nens 

i nenes del centre per tal d’evitar ensurts involuntaris. En cas de subministrament, els 
pares han d’entregar-los directament a secretaria i signar l’autorització d’administració 
de medicaments.

-  D’acord amb les normes del Departament de Sanitat en relació a la prevenció de càries, 
agrairem que per a la celebració d’aniversaris no es portin bossetes plenes de llami-
nadures per repartir als companys/a les companyes de classe. Així doncs, amb un únic 
detall l’aniversari serà igualment celebrat.

-  Puntualitat: els/les alumnes han d’esser puntuals segons l’horari corresponent.
-  Assistència: l’assistència escolar és obligatòria. En cas de malaltia s’ha de comunicar a 

Secretaria o als tutors/a les tutores. L’entrega del justificant mèdic és obligatòria.
-  L’escola no pot intervenir directament en aquells incidents que puntualment es poden 

produir en l’entorn exterior de l’escola (barri, ciutat, etc.) tot i que per part de la Di-
recció del centre es procurarà donar tot el suport possible per evitar conflictes, dins els 
límits d’actuació que se’ns permeten per llei.

-  L’escola no utilitza uniforme diari però, tot i així, els/les alumnes han de venir ves-
tits / vestides correctament i amb la coherència que correspon al fet d’ésser en un 
recinte escolar.

NORMATIVA DEL CENTRE

EQUIP PSICOPEDAGÒGIC
L’equip psicopedagògic del centre ofereix, entre d’altres, els 
següents serveis:

- Entrevista personal, amb cita prèvia, amb cadascuna de les 
noves famílies d’EI3.

- Assessorament individualitzat per a temes que afectin 
directament als fills a tots aquells pares que així ho demanin.

- Diagnòstic i seguiment personal al mateix centre.
- En cas de teràpia, derivació i coordinació amb els diversos 

centres especialitzats en psicologia aplicada tant privats com 
públics.

- Coordinació de les N.N.E.E. (necessitats educatives especials).
- Coordinació en l’aplicació dels protocols específics d’alumnes 

amb TDH, Asperger, Maltractament o Bulling.
- Assessorament a les famílies per a reforços o reeducacions.
- Suport en la orientació profesional a l’ESO.
- Conferències de temes d’interès en les reunions generals de 

pares i mares.
- Suport a l’escola de pares del centre.
- Realització de proves, qüestionaris i test tant a la primària 

com a la secundària.



Educació infantil i primària: de 9.00h a 13.00h i de 15.00h a 17.00h.
ESO: de 8.00h a 14.00h i de 15.00h a 17.00h (l’horari específic de cada curs el donarà el 
tutor/la tutora el primer dia de classe, a les 9.00h).
Secretaria: de 9.00h a 13.00h i de 15.00h a 17.00h.
Acollida: matins de 8.00h a 9.00h.
Permanència: tardes de 17.00h a 18.00h.

HORARIS
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COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

Els pares i mares del centre estan representats a través de la Comissió de Convivència.
La Comissió de Convivència està formada per quatre pares/mares, els tres caps d’estudi 
i la Directora del centre.
Per a ésser membre de la Comissió prèviament s’ha de formar part del grup de membres 
col·laboradors de la Comissió.
Ser membre de la C. de Convivència és un càrrec voluntari i no remunerat.
Les reunions són de caràcter bimensual i en horari extraescolar.
Tant l’ordre del dia com les actes d’aquestes reunions seran de domini públic, exclusivament 
per a la comunitat educativa del nostre centre.

Les funcions de la Comissió són:

• Col·laborar en les activitats educatives del centre tant internes com externes.
• Organitzar activitats educatives conjuntament amb el centre.
• Fomentar la convivència entre tota la comunitat educativa.
• Donar suport a l’escola per al seu bon funcionament.
• Valorar les activitats i actuacions del centre.
• Debatre sobre cada un dels suggeriments presentats pels pares i mares.
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INTRANET ESCOLAR

Què és el Clickedu?

Clickedu és la plataforma/Intranet escolar amb que el centre treballa i que agrupa les 
feines d’organització escolar i de treball diari en un únic entorn per tal d’afavorir l’apre-
nentatge de les TIC des de la pròpia quotidianitat de l’escola.

És un software de gestió modular i versàtil orientat a les necessitats reals del dia a dia 
i amb cobertura per als diferents requeriments docents i institucionals, així com dels 
alumnes i les famílies.

Entre altres aspectes, el Clickedu gestiona programacions, rebuts, notes i alumnes, co-
municacions a les famílies, gestió acadèmica, calendaris compartits, tutories i qualitat.

Funcionalitats

Algunes de les coses que Clickedu pot fer per la nostra comunitat educativa

• Gestió completa de les matèries.
• Accés als llibres web de l’ESO.
• Horaris, sessions i assistència dels alumnes.
• Consulta de les notes finals d’avaluació (descarregar e imprimir els informes).
• Consulta de les absències.
• Calendari lectiu i particular.
• Sistema de carpetes privades.
• Agenda.
• Missatgeria interna amb possibilitat de validació de lectura.
• Tramesa instantània d’SMS per a notificacions massives o urgents.
• Creació i difusió d’enquestes.
• Accés a fitxers per poder projectar als alumnes: powerpoints, fotos, vídeos, etc.
• Creació del suro virtual accessible per als alumnes i pares (continguts, vincles i fitxers).
• Disseny en funció de l’etapa.
• Accés i descàrrega dels àlbums fotogràfics.
• Accés a les noticies del centre.
• Enllaços als blogs d’aula.
• Butlletí informatiu.
• Bústia de suggeriments on-line.

*Els codis d’accés tenen un únic cost anual que s’abona a principi de curs.
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CELEBRACIONS

Castanyada:

- Tallers de: panellets, fulles i collarets, ball de bastons…
- Representacions teatrals del conte de La Castanyera.
- Visita de personatges propis de Halloween (Witch i Zombie) a les aules 

d’Educació Infantil i Primària.
- Ambientació de l’Aula del Terror a càrrec dels/de les alumnes de 2n d’ESO.
- Concursos familiars: El moniato disfressat, La carbassa disfressada, 

fotografia de tardor…
- Venda de castanyes i moniatos a càrrec dels/de les alumnes de 4t d’ESO.
- Concert intern de Castanyada dels alumnes d’Educació Infantil i Primària.

Nadal:

- Tallers de: felicitacions nadalences, 
carta a l’ambaixador reial, decoració 
de Nadal per tota l’escola…

- Cagatió (Educació Infantil i Cicle Ini-
cial de Primària)

- Gran arbre de Nadal
- Entrega de la carta al reis a l’am-

baixador (Educació Infantil, Cicle 
Inicial i Cicle Mitjà)

- Amic invisible pels alumnes de Cicle 
Mitjà, Cicle Superior i ESO.

- Primària celebra el Cap d’Any amb 
crispetes

- Fotografies nadalenques
- Festes d’aula. 
- Concert de Nadal de Primària



Setmana del Carnaval: 

- Inici de la setmana amb la presentació de les Lleis de sa Majestat el Rei Carnestoltes.
- Tallers de: confecció de disfresses, màscares, instruments…
- Rua matinal dels alumnes d’Educació Infantil i cicle inicial d’Educació Primària amb les disfresses 

confeccionades.
- Acompanyament musical dels alumnes de cicle superior a la rua matinal.
- Pregó de sa Majestat el Rei Carnestoltes, rua pels entorns de l’escola i enlairament en globus del 

Carnestoltes des del balcó del Centre Cívic de la Plaça Castelao.
- Concurs de disfresses pels alumnes d’ESO.
- Xocolatada familiar.

Setmana Medieval: 

- Jocs Florals, oberts als pares i alumnes, en les categories de Narrativa, Poesia i Dibuix.
- Participació en el concurs de dibuix, narració i contes de la Creu de Barberà.
- Cinema medieval amb la projecció de pel·lícules adaptades a cada etapa.
- Visita d’alguns escriptors que llegim al Pla de Lectura de l’escola.
- Representacions teatrals de la Llegenda de Sant Jordi a càrrec dels alumnes d’ESO.
- Venda de llibres, roses i objectes confeccionats per alumnes d’ESO
- Confecció d’un mural amb motius de Sant Jordi confeccionat pels alumnes d’infantil.
- Tallers al carrer: titelles, escuts i espases, imans, màscares, punts de llibre, papiroflèxia…
- Passejada en carro pels volts de l’escola
- Sortides pedagògiques relacionades amb el món medieval (ESO)
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Trimestre de la Solidaritat

- Tallers multicultural on els/les alumnes s’apropen a cultures de tots els continents.
- Celebració del Dia Universal dels Nens: 20 de Novembre.
- Cursa Solidària en benefici de la gent més necessitada.
- Participació en la Marató de TV3
- Campanya “Cap nen sense joguina” per ajudar els nens més desfavorits de la ciutat.
- Col·laboració amb diferents ONG’s implicades amb les necessitats dels infants d’arreu del món (reco-
llida de roba, sabates, aliments…)

Trimestre del Medi Ambient

- Tallers de joguines i objectes decoratius amb materials reciclats.
- Setmana de la Ciència.
- Decoració de l’escola amb material reciclat.
- Tallers de mobilitat sostenible i energies alternatives
- Visita al Punt Blau
- Celebració del Dia Mundial de l’Aigua i tallers organitzats per la Com-

panyia d’Aigües de Sabadell.
- Projecte Mediambiental: informem a tots els alumnes i les seves fa-

mílies dels beneficis del respecte al medi ambient.
- Conscienciar del bon ús de les 3 “R” (Reciclem, Reduïm, Reutilitzem)

ACTIVITATS TEMÀTIQUES



Trimestre de la Música

- Els alumnes de 6è de Primària participen a la Cantània organitzada per l’Auditori 
de Barcelona, juntament amb vàries escoles de Catalunya.

- Taller de construcció d’instruments
- Visita a l’Orquestra Simfònica del Vallès
- Celebració del Dia Internacional de la Música: 21 de Juny amb la realització del 

festival de fi de curs amb actuacions dels/de les alumnes d’Educació Infantil i 
Primària.
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EXTRAESCOLARS

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES

- Iniciació esportiva
- Futbol-Sala
- Ball Modern
- TennisPàdel

Activitats.des.del.mes.
de.setembre.al.mes.de
.juny

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EDUCATIVES

-English school kids
-Future English school
-Reforç de matèries

CASAL D’ESTIU

Al voltant del centre d’interès realitzarem diferents tipus d’acti-
vitats: jocs d’aigua, cançons, activitats esportives, sortides, jocs 
tradicionals, sessions de cine, concurs de dibuix i pintura, tallers 
de cuina, manualitats, teatre, taller d’iPads i molt i molt més!!!

Servei d’acollida de 8h a 9h
Servei de menjador

COPA SERRA

Durant el mes de Juny, a les pistes municipals de 
futbol sala de Sant Oleguer es juga la COPA SERRA 
en categoria Benjamí e Infantil.

Es fan activitats al camp annex on es juga el torneig 
en el qual podràs participar al teu gust.
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No ho dubtis i vine a passar-ho bé!

APUNTA'T!!!





Dins el marc del nostre projecte lingüístic i gràcies al 
bon nivell d’anglès de l’escola hem signat un conveni 
de col.laboració amb la Universitat de Cambridge.

Cambridge és la principal referència mundial a 
nivell d’idiomes i els seus exàmens intentan 
reflexar cada una de les fases de l’aprenentatge 
i servir de guia i recompensa pels alumnes.

Els nostres alumnes finalitzen l’etapa escolar 
amb dos títols oficials que acrediten el seu 
nivell excel.lent d’anglès, un l’obtenen al 
finalitzar la primària i l’altre al finalitzar 
l’ESO.
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CAMBRIDGE

EXAMENS OFICIALS DE LLENGUA 
ANGLESA  

 
C.E.SERRA 

CURS 2013-14 

Cambridge 

 

 KET 

Sábado 
14 de junio 12:00h 

Listening: Comprender material 

grabado como anuncios o 

monólogos e identificar 

información. 

Reading and Writing: 

Leer y comprender textos 

expositivos. Escribir y 

redactar demostrando 

dominio de estructuras, 

vocabulario, ortpgrafía y 

puntuación. 
Speaking: Interactuar en 

conversaciones fluidas. 

 

6 

Información 

El próximo sábado 14 de junio de 2014 a las 12:00h los alumnos 

de 3ESO se examinaran, en la propia escuela, de los exámenes de 

Cambridge. El Cambridge Key English Test (KET) está gestionado por 

Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages), un 

departamento de la Universidad de Cambridge.  

El nivel del que se examinaran nuestros alumnos se denomina 

“KET” que corresponde al nivel A2 internacional. 

Estos Test están diseñados para aquellas personas que poseen 

conocimientos básicos de inglés, como los que se necesitan 

cuando se viaja por un país extranjero. Los exámenes cubren las 

cuatro destrezas lingüísticas. 

Unos examinadores especializados serán los encargados de 

realizar los Test a nuestros alumnos contando siempre con la 

presencia de los profesores de la escuela. 

Les recordamos que la junta de evaluación del centro es quien 

decide qué alumnos reúnen las características para presentarse al 

examen, y que el requisito principal es tener la asignatura de 

inglés aprobada. 
Muchas gracias 

 
 

Cambridge 
 

PET 
Sábado 

14 de junio 
09:30h 

LIstening: 
Comprender material grabado como anuncios o monólogos e identificar información. 

Reading and Writing: 
 Leer y comprender textos expositivos. Escribir y redactar demostrando dominio de estructuras, vocabulario, ortografía y puntuación. 

Speaking: 
 Conversación de 12m. 

6 

Información El próximo sábado 14 de junio de 2014 a las 09:30h los 
alumnos de 4ESO se examinaran, en la propia escuela, de 
los exámenes de Cambridge. 
El Cambridge Preliminary English Test (PET) está gestionado 
por Cambridge ESOL (English for Speakers of Other 
Languages), un departamento de la Universidad de 
Cambridge.  

El nivel del que se examinaran nuestros alumnos se 
denomina “PET” que corresponde al nivel B1 internacional. Estos Test están diseñados para gente cuyo nivel de inglés 

es adecuado para fines prácticos como el trabajo, los 
estudios o situaciones de carácter social. Los exámenes 
cubren las cuatro destrezas lingüísticas. Unos examinadores especializados serán los encargados 

de realizar los Test a nuestros alumnos contando siempre 
con la presencia de los profesores de la escuela. Les recordamos que la junta de evaluación del centro es 

quien decide qué alumnos reúnen las características para 
presentarse al examen, y que el requisito principal es tener 
la asignatura de inglés aprobada. Muchas gracias 

 
 

C.E.SERRA 

CURS 2013-14 

Cambridge 

 

Exámenes de Inglés 

MOVERS 
Viernes 

6 de junio 

Listening: 
Se escuchan textos 

cortos y deben 

mostrar su nivel de 

comprensión. 

Reading and Writing: 

Una prueba para 

mostrar su capacidad 

para leer y escribir. 

Speaking: 

Entrevista que dura 

entre 5 y 9 minutos 

con un examinador 

especializado. 

6 

Información 

El próximo viernes 6 de junio de 2014 por la mañana los 

alumnos de 5º de primaria se examinaran, en la propia 

escuela, de los exámenes de Cambridge. 

Los Cambridge Young Learners English Test están 

gestionados por Cambridge ESOL (English for Speakers of 

Other Languages), un departamento de la Universidad de 

Cambridge.  

El nivel del que se examinaran nuestros alumnos se 

denomina “MOVERS” que corresponde al nivel A1 

internacional. 

Estos Test están diseñados para que resulten a la vez 

divertidos y distendidos. Los exámenes cubren las cuatro 

destrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir) con 

un énfasis en las destrezas orales y auditivas. 

Unos examinadores especializados serán los encargados de 

realizar los Test a nuestros alumnos contando siempre con la 

presencia de los profesores de la escuela. 

Les recordamos que la junta de evaluación del centro es 

quien decide qué alumnos reúnen las características para 

presentarse al examen, y que el requisito principal es tener 

la asignatura de inglés aprobada. 

Muchas gracias 



PROJECTE 2.0: MOBILE LEARNING

TREBALLEM 
AMB IPADS I NETBOOKS 

La introducció de dispositius mòbils en el món 
educatiu comporta moltes ventatges i possibili-
tats dins el procés d’ensenyament i aprenentatge.

L’escola va incorporar les noves tecnologies 
l’any 2006 sent una de les primeres escoles a 
Catalunya que ho va fer.

Actualment el C.E.SERRA és escola de practi-
ques dels diversos Masters relacionats amb el 
món educatiu i les noves tecnologies de la Uni-
versitat de Barcelona, tot un privilegi que de-
mostra la nostra excel·lència.

Hem fet un llarg camí que ens ha dut a ser un 
centre innovador, actiu, atrevit, creatiu e inte-
grador. Desenvolupem la iniciativa, la partici-
pació, la reflexió, l’intercanvi i la creativitat.

L’alumne aprèn i disfruta.

 CENTRE.D’ESTUDIS.SERRA  39

 
 

C.E.SERRA 

CURS 2013-14 

Cambridge 

 

 KET 

Sábado 
14 de junio 12:00h 

Listening: Comprender material 

grabado como anuncios o 

monólogos e identificar 

información. 

Reading and Writing: 

Leer y comprender textos 

expositivos. Escribir y 

redactar demostrando 

dominio de estructuras, 

vocabulario, ortpgrafía y 

puntuación. 
Speaking: Interactuar en 

conversaciones fluidas. 

 

6 

Información 

El próximo sábado 14 de junio de 2014 a las 12:00h los alumnos 

de 3ESO se examinaran, en la propia escuela, de los exámenes de 

Cambridge. El Cambridge Key English Test (KET) está gestionado por 

Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages), un 

departamento de la Universidad de Cambridge.  

El nivel del que se examinaran nuestros alumnos se denomina 

“KET” que corresponde al nivel A2 internacional. 

Estos Test están diseñados para aquellas personas que poseen 

conocimientos básicos de inglés, como los que se necesitan 

cuando se viaja por un país extranjero. Los exámenes cubren las 

cuatro destrezas lingüísticas. 

Unos examinadores especializados serán los encargados de 

realizar los Test a nuestros alumnos contando siempre con la 

presencia de los profesores de la escuela. 

Les recordamos que la junta de evaluación del centro es quien 

decide qué alumnos reúnen las características para presentarse al 

examen, y que el requisito principal es tener la asignatura de 

inglés aprobada. 
Muchas gracias 



www.coleserra.net


