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EDUCATIU



PER QUÈ ESCOLLIR
L’ESCOLA GEM?

Més de 50 anys
d’escola innovadora,

respectuosa amb
la diversitat ideològica,

integradora, laica
i potenciadora

de la catalanitat

Una escola
que integra la

totalitat d’etapes
educatives:
dels 0 als
18 anys

Capacitat
per implantar una

escolarització
cohesionada per
a tots els infants

i joves

Educació
intergeneracional

clau per al
desenvolupament

de l’alumnat

Innovació a través
de competències

digitals i projectes
interdisciplinars

Tres eixos educatius:
Internacionalització,

emprenedoria
i educació emocional



ALS 2 ANYS
Inici de la presència
de l’anglès a l’aula

A PRIMÀRIA
Incorporació de l’anglès
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A PARTIR
DELS 12 ANYS

COM HO FEM?
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3R D’ESO
Inici del Diploma Dual
per millorar competències
transversals en anglès 4T D’ESO

Possibilitat de participar
en un programa d’intercanvi
amb alumnat europeu

BATXILLERAT
Una estada acadèmica

a Dublin

INTERNACIONALITZACIÓ QUÈ
APRENEM?
Garantir el domini
GH�FDWDO½��FDVWHOO½

i anglès, que s’integra
al dia a dia de l’aula
per desenvolupar una

actitud multilingüe



Introducció dels laboratoris
per manipular, reflexionar
i raonar amb l’experimentació

PROJECTES DE SERVEI
COMUNITARI
Aprendre treballant en xarxa
amb altres entitats i institucions

2N D’ESO

4T D’ESO

3R D’ESO6-12 A
NYS

ESO

APADRINAMENT LECTOR
Els alumnes més grans acompanyen
i encomanen el gust per la lectura
als més menuts

Participació en projectes
solidaris com el Banc dels
Aliments, Banc de Sang
o la Marató de TV3

JO PUC FER-HO
Projecte de recerca en equip
que busca solucionar reptes
socials del seu entorn

Emprenedoria com a matèria
opcional enfocada a potenciar

la presa de decisions sobre
el seu futur formatiu

Treball de recerca 
RQ�WDPEÆ�V
DYDOD�
la competència 
emprenedora

CUEME
Emprenedoria a través

de la creació d’una cooperativa,
treballant en equip amb

responsabilitat social

COM HO FEM?

EMPRENEDORIA

0-6 A
NYS
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APRENEM?
Emprendre com actitud

i competència transversal.
Crear, experimentar,
resoldre reptes i tenir

iniciativa



EL PETIT BON DIA
Una primera activitat
per activar i entrenar la ment
i tenir una actitud plena
per encarar el dia

4 ANYS
TREBALL DE LA IRA I LA RÀBIA
([SUHVDU�VLWXDFLRQV�TXH�FUHHQ�U½ELD
i observar com, de manera tangible,
com aquesta pot créixer i com s’ha
de deixar anar perquè desaparegui

CICLE INICIAL
Els massatges com a eina per aprendre
D�UHOD[DU�VH�L�VHQWLU�VH�WUDQTXLO
i a gust amb sí mateix i els companys

CICLE SUPERIOR
KINESIOLOGIA
7UHEDOOHP�OD�JLPQ½VWLFD
del cervell per aprendre
a viure sense estrès 
i gestionar les emocions

ALTRES ACTIVITATS
'LQ½PLTXHV�HQ�GLYHUVRV�FXUVRV

per augmentar l’autoconeixement

Treball i gestió de les emocions a través
de l’empatia envers els altres

ESO
#aquiproubullying

&UHDFLÐ�G
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entre els alumnes per prevenir
i fer mediacióCICLE MITJÀ

RELAXACIÓ
La música com a vehicle
per controlar respiració 
i consciència interior

CICLE MITJÀ
Treball amb mandales per

millorar la seva atenció,
paciència i perseverança

5 ANYS
GESTIÓ DE LES

EMOCIONS
Aprenem a diferenciar

pensament i emoció
a través dels contes

0-6 ANYS
PRIMÀRIA

COM HO FEM?

EDUCACIÓ EMOCIONAL QUÈ
APRENEM?

Autoconeixement,
actuar amb autonomia,

agafar confiança i
seguretat en un mateix i
millorar la comunicació

interpersonal



L’Escola GEM compta amb una gran varietat de serveis i activitats extraescolars
SHQVDGHV�SHU�DGDSWDU�VH�D�WRWHV�OHV�QHFHVVLWDWV�GH�OHV�IDPÊOLHV�HQ�OHV�GLYHUVHV
etapes dels seus fills i filles a l’escola.

ACTIVITATS D’EXTRAESCOLARS:
(CONSULTAR DISPONIBILITAT SEGONS ETAPA)
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SERVEIS ACTIUS A L’ESCOLA:
(CONSULTAR DISPONIBILITAT SEGONS ETAPA)
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SERVEIS I EXTRAESCOLARS

Escola GEM - Llar, Infantil, Primària, ESO i Batxillerat
+34 93 798 94 61  |  comunicacions@escolagem.cat  |  Carrer Àvila, 9, 08304 Mataró


