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L’escola Sopeña Barcelona, som un centre concertat pel Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. Ens trobem al barri de Sants de Barcelona, en el que tenim 
més de 75 anys d’història. L’escola pertany a la Fundació Dolores Sopeña, institució 
internacional sense ànim de lucre, d’inspiració catòlica i amb una clara finalitat social: 
afavorir el creixement integral de joves i adults de sector que han tingut menys 
oportunitats. 
Oferim l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) dins del marc d’una escola inclusiva. 

 
 

OBJECTIUS D’ETAPA 
 

 
• Acompanyar,  estimular  i  potenciar  el  desenvolupament  de  les  capacitats  de 

l’alumne/a. 

• Assolir  les  competències  necessàries  en  les  àrees  instrumentals  (matemàtiques 
i   llengües 

• catalana , castellana i anglesa) per tal de poder seguir estudis postobligatoris de 
batxillerat   i o de 

• formació professional de grau mitjà. 
• Fomentar l’autoestima de l’alumnat. 

• Formar a  l’alumnat  per  a  que  faci  propis  els  valors  del  respecte,  la  solidaritat 
i la  fraternitat, la cultura per la pau i la responsabilitat per la cura del medi ambient. 

 
COM A ESCOLA OFERIM 

 

 

• Acompanyament i orientació de l’alumne/a amb les tutories grupals i individuals. 

• Pla d’acció tutorial personalitzat per a cada grup/classe. 

• Contacte permanent de les famílies  amb el tutor/a. Una entrevista presencial mínima 
durant el curs. 

• Seguiment acadèmic  de l’alumne/a per part de la família, a través  de la plataforma 
Clickedu. 

• Equip docent en continua formació, coordinat i afí al Projecte Educatiu de l’escola. 

• Treball Cooperatiu. Estructurem la classe en petits grups que propiciem 
l’aprenentatge entre iguals i fomenten la motivació i la implicació de l’alumnat en les 
tasques escolars. 

• Les   activitats   proposades   pel   professorat   faciliten   la   millora   de   l’empatia, 
l’autoestima, el respecte a l’altre la responsabilitat individual i l’ajuda mútua. 

• Treballem les competències transversals i específicament: 

o Competència comunicativa: afavorint debats i exposicions orals 

o Tractament d’informació i competència digital 

o Recerca d’informació per la elaboració de treballs i projectes 

o Competència artística i audiovisual, valorant la creativitat de l’alumnat. 
 

 
 



• Projecte TEI (Tutoria entre iguals) per afavorir la convivència en el centre i prevenció 

de la violència i l’assetjament escolar. L’alumnat de 3r i 4t d’ESO tutoritza als i les 
alumnes de 1r i 2n d’ESO respectivament. Al llarg del curs s’organitzen espais de 
trobades entre tutor/res i tutoritzats/des. 

• Programa de competència social. 

• Projecte ON, eduquem la dimensió interior, emocional i social. Tots els dies abans de 
començar les classes oferim espais de reflexió i d’escolta per afavorir la descoberta del 
nostre món interior. 

• Fomentem el desenvolupament dels grups en l’àrea d’Aprenentatge i Servei (APS), 
així com projectes solidaris i de cura del medi ambient. 

• Treballem les matemàtiques i la física i química emprant plataformes con ONMAT 
o Science Bits. 

• Fomentem el gust per la lectura amb una matèria complementaria. 

• Dins de la matèria de tecnologia fem projectes amb diferents materials com la fusta, 
treballem la robòtica i la impressió 3D. 

• Equip psicopedagògic per atendre les necessitats de l’alumnat. 

• Adaptacions del currículum en cas d’altes capacitats o necessitats educatives 
especials. 

• Orientació acadèmica i professional a l’alumnat de 4t d’ESO. 
 

 
 

ORGANITZACIÓ DE L’ESO 
 
 

La nostra oferta educativa, per a aquesta etapa d’educació obligatòria, és d’una línia . 
Tot l’alumnat s’incorporen al centre, provinents d’altres centres de Primària. L’Educació 

 
Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa de 4 cursos. 

 
Els i les alumnes de l’escola fan 32 hores de classe a la setmana, les 30 obligatòries més 2 de 
complementàries 

 

Els àmbits que l’alumnat treballa s’organitzen en: 
 

 

• Les matèries comunes que desenvolupen les capacitats i els continguts d’ensenyament 
de caràcter prescriptiu establerts en el currículum corresponent a les diferents àrees. 

• Les matèries optatives (1r, 2n i 3r): 
 

o que  permeten  aprofundir  en  aquestes  capacitats  obligatòries  (matèries 
d’aprofundiment i d’ampliació). 

o que inicien el treball en altres àrees d’interès des del punt de vista de l’educació 
integral i orienten professionalment (matèries d’orientació i d’iniciació) 

 

 

• Les matèries específiques: només a 4t d’ESO amb l’assessorament del tutor/a i, 
després d’un procés d’orientació en què es tenen en compte les aptituds i els 
interessos l’alumne/a. 

• Les matèries complementàries: complementen la formació integral de l’alumna/e. 
Actualment fem: gust per la lectura, lliga caps, competència social i telemàtica. 



Als cursos de 1r, 2n i 3r es realitza el crèdit de síntesi, conjunt d’activitats interdisciplinàries, 
relacionades amb diferents àrees del currículum, en les que l’alumne/a ha d’aplicar de manera 
pràctica els coneixements i habilitats adquirits durant el període d’aprenentatge. 

 
L’alumnat de 4t d’ESO realitza el “Treball de Recerca”, treball de descoberta i recerca sobre un 
tema transversal del currículum o focalitzat en un àmbit determinat. 

 
Al llarg de les seva trajectòria escolar l’alumnat tindrà una experiència d’Aprenentatge Servei, 
pràctica d’ensenyament i aprenentatge que complementa l’adquisició de coneixements amb 
el servei a la comunitat. 

 
 
 
 

ACTIVITATS I SORTIDES EDUCATIVES 
 

Participem en múltiples activitats i sortides que complementen els coneixements acadèmics: 
 

• Taller amb la Fundació Viki Bernadet sobre prevenció dels abusos sexuals infantils. 

• Taller Amb Cúrcuma de prevenció sobre la violència de gènere. 

• Xerrada-taller amb les Mossos d’esquadra sobre les drogues i les addiccions. 

• Xerrades informatives amb els Mossos d’Esquadra sobre la seguretat a internet. 

• Jornades de convivències. 

• Celebració  de  les  festes  tradicionals  (Tots  Sants-castanyada,  Nadal,  Dijous  llarder, 
Pasqua). 

• Visites culturals a museus i centres de coneixement. 

• Sortides específiques segons els itineraris a 4t d’ESO. 

• Assistència al Teatre per reforçar la matèria d’anglès. 

• Visita a l’espai bombers. 

• Visita a l’aula gastronòmica del Mercat de Sants. 

• Sortida de final d’etapa a 4t d’ESO. 
 

 
 
 
 
 

Equip docent de l’ESO 
 

 



ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS 
 
 
 

Llibres: 
 

A les matèries de llengua catalana, castellana, anglès (student book), socials i tecnologia 
l’alumnat  disposa  de llibres de text socialitzats i per tant no caldrà comprar-los. 
A  les  matèries  de  matètiques  i  física  i  química  l’alumnat  treballa  amb  la  plataforma 
ONMAT i Science  Bits respectivament. 
A la matèria de ciències naturals i Biologia i Geologia el professorat facilitarà a l’alumnat 
els  recursos necessaris. 

 
Dispositius electrònics (Ordinador, mòbil): 

 

És  necessari  que  l’alumnat  disposi  d’un  ordinador  portàtil  per  a  les  classes.  L’escola 
recomanarà les  característiques mínimes que haurà de tenir l’ordinador. 
La utilització del mòbil a l’escola únicament serà possible amb el permís del professorat 
si l’activitat ho requereix. 

 
Agenda: 

 

L’escola proporcionarà a l’alumnat el primer dia de classe l’agenda escolar . 
 

Carpeta amb classificadors: 
 

L’alumnat  de  segon  cicle  (3r  i  4t  d’ESO)  rebrà  el  primer  dia  de  classe  una  carpeta 
amb  classificadors. 

 
Equipació Esportiva: 

 

Consta d’una dessuadora i una samarreta de màniga curta marcades amb el logotip de 
l’escola y un  pantaló blau marí bàsic. A l’escola  s’adquirirà  la  dessuadora  i  la  samarreta 
i  el  pantaló es comprarà  fora del centre escolar. 

 
Temps d’esbarjo: 

 

Durant  el  temps  d’esbarjo  l’alumnat  de  secundària  resta  dins  del  recinte  escolar, 
en  les  instal·lacions i espais destinats. 

 
Activitats extraescolars: 

 

L’escola ofereix de 17h a 18h activitats extraescolars a l’alumnat interessat. La participació 
en les  activitats no suposarà una despesa extra per les famílies. 

 
Servei de menjador: 

 

L’escola disposa d’un servei de càtering extern. 
 

 



Sortides curriculars: 

 

Com a norma general a les sortides considerades curriculars únicament la família haurà de 
fer-se càrrec de les despeses del transport del seu fill/a. 

 
Retards o absències a l’escola: 

 

La família ha d’informar el motiu del retard o de l’absència del seu fill/a trucant a secretaria 
o enviant un correu electrònic al tutor/a. El professorat fa un control de l’assistència de 
l’alumnat a cada hora i s’envia un comunicat a la família si ha faltat i no ha hagut i no hi 
ha hagut comunicació informant de l’absència. 

 
Les famílies poden consultar les faltes d’assistència del seu fill/a a la plataforma Clickedu. 

 

 
 
 
 
 
 

FAQS / PREGUNTES FREQÜENTS 
 
Llibres escolars. Fem reutilització? 
El centre socialitza tots els llibres i les famílies paguen una quota per aquest servei amb el 
material. 

 
Cal comprar xandall? 
A l’escola s’adquirirà la dessuadora i la samarreta. 

 
Poden portar el mòbil a l’institut? 
L’ús del mòbil està regulat a les normes de convivència i es pot utilitzar sempre que el 
professorat doni permís per realitzar activitats d’ensenyament-aprenentatge. 

 
Com s’informa de les absències de l’alumnat ? 
Per a tot l’alumnat del centre, les faltes d’assistència consten a la plataforma clickedu 
(tutoria), que les famílies podeu consultar en qualsevol moment. 

 
Tanmateix, a primera hora de cada dia, es fa un control de l’assistència de l’alumnat d’ESO, i 
si l’alumne/a no ha arribat al centre, s’envia un SMS a la família per a comprovar si l’absència 
és o no justificada, i fer-ne sabedors a les famílies. 

 
Si el meu fill/a es posa malalt, com s’avisa? 
Podeu trucar directament al centre i deixar l’encàrrec a secretaria, indicant nom de 
l’alumne/a, grup i tutor/a, per tal que ho puguin comunicar al tutor/a del grup. El telèfon és 
el 93 339 05 44. 



S’ofereixen activitats extraescolars? 
Si, després de les 17h s’ofereixen activitats extraescolars. 
A inici de curs, es fa arribar a les famílies la relació d’activitats. 

 
El meu fill/a menor d'edat pot sortir del recinte de l’institut durant l’horari lectiu? 
En el cas d’ESO, no pot sortir del recinte. En cas que hagi de sortir, cal la comunicació prèvia 
de les famílies al seu tutor/a i ensenyar la nota a secretaria, i si l’han de venir a buscar, 
l’alumnat ha de romandre al centre fins que vinguin a recollir-lo/la. Si el veniu a buscar sense 
avis previ, cal comunicar-ho a secretaria per tal que ho facin saber a algun membre de 
l’equip directiu. 

 
Cal signar autorització per totes les activitats i sortides? 
Amb la matrícula d’ESO es demana l’autorització general a les famílies per a totes les sortides 
que s’organitzen des de l’escola. 

 
Com es paguen les activitats i sortides curriculars? 
En algunes sortides com el viatge de final de curs de 4rt d’ESO o semblants, cal fer l’ingrés en 
un compte corrent. Aquestes dades s’expliquen a les reunions de grup. 

 
Els/les alumnes es poden quedar a dinar? Servei de Menjador. 
Disposem del servei de menjador. Al moment de fer la matricula s’ha de comunicar si es volen 
fer us d’aquest servei. Hauran d’omplir un full per donar-se d’alta. També disposem de servei 
de menjador puntual. En aquest cas s’ha de comunicar a l’escola amb temps. 

 
He perdut el codi d’accés a l’aplicació Clickedu. Com el puc recuperar? 
Cal que us poseu en contacte amb el tutor/a del vostre fill/a. 

 
Com em poso en contacte amb el tutor/a del meu fill/a? 
En les entrevistes inicials que fa el tutor/a amb les famílies, us informarà del seu horari 
d’atenció de tutoria, i les formes en què podeu contactar amb ell/ella. 

 
Podeu demanar hora de visita, be per telèfon, be a través del vostre fill/a o pel correu intern 
de la plataforma de l’escola. Si és urgent, podeu trucar per telèfon al centre, i deixar 
l’encàrrec. 



Preinscripció i matrícula de secundària 2023-24 
 

 
 

Quan serà la preinscripció escolar per l’ESO? 
Del 8 el 20 de març ambdós inclosos.  

Es podrà fer la preinscripció presencial? 

• A partir del 8  fins el 20 de març de forma telemàtica a través del portal 
preinscripcio.gencat.cat. S’ha d’enviar la documentació necessària escanejada o 
fotografiada al moment de fer la sol·licitud . 

• Si teniu dificultats o dubtes us podrem ajudar amb cita prèvia de forma presencial al 
centre a les famílies que ens hagin escollit amb primera opció. 

• La cita prèvia es pot demanar per la web de l’escola, trucant per telèfon o a través del 
correu electrònic (bcn.secretaria@sopenabarcelona.org) 

 

 
 
 
 
 

ALTRES INFORMACIONS 
 

 
 

A l’escola la preinscripció i matricula presencial amb total seguretat. 
 

 
Per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, podran 
obtenir a la nostra web la informació necessària per dur a terme el tràmit amb total 
garantia de salut i seguretat. 

 

 

• Al centre hi ha  d’anar  el menor  nombre  possible de  persones a  fer  les gestions 
(preferiblement, una sola persona). 

• Avisar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar. 

• Recordar que és obligatori portar mascareta. 

 
No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de 
confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una 
altra persona a portar la sol·licitud i la documentació. 

https://calendly.com/calendarisopenabarcelona/preinscripcioeso


BAREM EN ELS CRITERIS DE PRIORITAT 
 
Criteri de baremació 2023-24: 

 
• Per primer d’ESO es manté la preferència per les sol·licituds adscrites (fins el curs vinent 

no es fa una fase diferenciada). 

• Ja no parlem de puntuació general i complementària, parlem de puntuació prioritària i 
complementària; de facto operen de igual manera (en cas d’empat, primer s’aplica la 
puntuació prioritària i, si persisteix l’empat, s’aplica la puntuació complementària). 

 

 

• Són criteris prioritaris: 
 Tenir germans al centre (50 punts): es manté coma criteri prioritari i suma 10 punts 

més. ATENCIÓ! Ser pare/mare o tutor/a que treballa al centra ja no puntua en 
aquest concepte. 

 Proximitat: es manté igual que en cursos anteriors: 30 punts per centre proper al 
domicili, 20 per lloc de treball proper al centre, 15 per centre en el districte del 
domicili i 10 per optar a un centre de la ciutat no pròxim i fora del districte (Només 
es suma per un dels conceptes). 

 Renta anual (15 punts) suma 5 punts més que en cursos anteriors. 

 
• Són criteris complementaris: 

 Discapacitat superior o igual al 33% (de l’alumne/a pare/mare/germà/germana) 
deixa de ser criteri prioritari i passa a ser criteri complementari, però dona 15 
punts en lloc de 10. 

 Tenir el pare/mare o tutor/a treballant al centre ara només puntua com a criteri 
complementari i atorga 10 punts. 

 Família nombrosa: són 10 punts. 
 Família monoparental: són 10 punts. 
 Alumnat nascut en part múltiple (bessons, trigèmins, etc.): atorga 10 punts. 
 Alumnat en situació d’acolliment familiar: atorga 10 punts. 
 Per ser víctima de violència de gènere o de terrorisme: atorga 10 punts. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podeu trobar tota la informació actualitzada a l’espai de Jornades de Portes Obertes de la 
nostra web: www.sopenabarcelona.org 

http://www.sopenabarcelona.org/

