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Una escola de qualitat

La Salle Montcada som una 
escola centenària al nostre 
municipi. 

Tenim com a objectiu 

principal estimular els 

alumnes perquè adoptin 

una actitud positiva, 

lliure i decidida davant 

de la vida, a través de la promoció dels valors del nostre Caràcter 

Propi: responsabilitat, creativitat, justícia, convivència, interioritat i 

transcendència. Així, doncs, fem palesa la nostra voluntat de millorar la 

societat a través de l’educació.

La Salle Montcada forma part d’una gran institució que té 25 centres 

educatius a Catalunya i està present a 80 països de tot el món. A 

Montcada i Reixac hi és des de l’any 1910. Per les seves aules han passat 

� ns a quatre generacions de montcadencs i montcadenques. 

El desembre de 2011, La Salle Montcada va rebre el certi� cat ISO 9001 

com a reconeixement al seu esforç per oferir un ensenyament de 

Qualitat, certi� cat que ha estat renovat d’aleshores ençà.

El nostre desig és traslladar aquesta Qualitat a allò que més ens 

importa, que són els nostres alumnes i llurs famílies. Aquest és el nostre 

compromís més clar i ferm: oferir una educació de qualitat per als 

nostres alumnes.



La plataforma de la Salle Montcada

https://lasallemontcada.sallenet.org

Com a escola receptiva als canvis tecnològics de la 

societat, disposem d’aquest element organitzatiu 

clau per integrar les diferents vies de comunicació 

entre l’escola i família.

També existeix l’app per a dispositius mòbils amb la 

qual les famílies poden accedir a la informació dels 

seus � lls i � lles.

Amb la plataforma Sallenet es pot accedir als materials de les diferents 

assignatures, consultar absències i retards, veure les quali� cacions, rebre 

comunicats i circulars, conèixer el calendari i els horaris...

Assessorament psicopedagògic

Es fa a partir tant del propi equip d’especialistes de La Salle Montcada 

com del servei que ofereix la institució de La Salle Catalunya, i també amb 

l’assessorament de Serveis Socials, EAP, CSMIJ, etc. del nostre municipi.

L’objectiu és assessorar i orientar l’alumne/a, la família i el professorat, per 

tal d’afavorir i millorar el procés educatiu, a �  de poder adaptar la nostra 

actuació a les necessitats educatives reals de cada persona. 

Aprenentatge cooperatiu

Cooperar per Aprendre 
Aprendre a Cooperar

Organitzem activitats cooperatives escolars a l’aula, dissenyades 

per possibilitar que els alumnes puguin aprendre junts, en les aules 

comunes, encara que tinguin necessitats educatives diverses.



E l programa “Salut i Escola”
Dissenyat conjuntament entre el Departament d’Educació i el de Salut 

vol prevenir problemes de salut i promoure 

actituds responsables i saludables entre nens i  

adolescents.

Sovint serveix per detectar situacions de risc o 

problemes relacionats amb la salut dels joves.

Horari escolar i Servei de menjador
Els dilluns, dimarts i dijous, l’horari escolar és de 8h a 13.15h i de 15h a 

17.55h. Dimecres i divendres, de 8h a 13.15h.  

Per tal d’acollir l’alumnat durant el migdia, es disposa d’un servei de 

menjador. El nostre centre compta amb cuina pròpia on els menús 

són elaborats diàriament. D’aquesta manera es pot preparar qualsevol 

mena de dieta, tenint en compte intoleràncies o al·lèrgies.

Portàtils a l’aula

A través de l’ordinador els alumnes accediran a un seguit de materials 

digitals. Tanmateix, no estaran tota l’estona davant la pantalla, sinó 

només en les assignatures que formen part del programa, i només quan 

ho determini el professor.

El treball en algunes matèries es realitza amb materials digitals propis 
o externs com és el cas de les matèries de Tecnologia i Ciències 
Naturals, que no tenen llibre de text. En altres casos, els materials 
digitals són un complement.



Treball per projectes (Faig)

L’assoliment dels continguts es fa mitjançant l’adopció d’un paper més 

actiu per part de l’alumne/a en el procés d’aprenentatge, el treball 

cooperatiu, la resolució dels problemes de manera creativa i l’establiment 

de connexions entre les diferents matèries i la seva aplicació a la realitat.

El FAIG de 1r d’ESO integra la robòtica com una estratègia engrescadora 

i de treball en equip.

A 1r i 2n d’ESO té lloc la Fira Faig, en la qual les famílies estan convidades 

a conèixer els projectes que realitza l’alumnat. 

A 3r d’ESO en col·laboració amb La Salle 

Campus (Universitat) es fa l’Eduemprèn. 

Els alumnes preparen els seus propis 

projectes d’emprenedoria que després 

comparteixen amb altres companys de 

totes les Salles de Catalunya.

A 4t d’ESO, el FAIG es converteix en Servei Comunitari. El nostre projecte 

de l’Aprenentatge i Servei (APS) és una proposta educativa, pionera 

a Montcada, que combina processos d’aprenentatge i de servei a la 

comunitat, i que es desenvolupa al llarg de tot el curs.

Diversifi cació curricular – Aula Noè

Desenvolupat per atendre la diversitat de l’alumnat de 4t d’ESO que 
per motius determinats tenen més dificultats per seguir el ritme dels 
curs, en especial pel que fa a les matèries instrumentals.

S’afavoreix que l’alumnat que ho requereixi pugui assolir els 
objectius i les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol 
de graduat en Educació Secundària Obligatòria mitjançant una 
organització  de  continguts  i  matèries  del  currículum diferent  
a  l’establerta  amb  caràcter  general,  i  seguint una  metodologia 
específica i personalitzada.

Es comparteix l’escolaritat ordinària amb  altres activitats externes al 
centre (estades a empreses).



Co-tutories (de 1r a 4t d’ESO)
Consisteix a haver-hi 4 tutors per a les 3 classes d’ESO.

Les co-tutories permeten: 

 • reduir el nombre d’alumnes per tutor/a per poder fer un seguiment 
més acurat de cada alumne.

 • poder mantenir entrevistes personalitzades amb els alumnes si s’escau.

 • poder atendre més sovint les famílies que mostrin més necessitats.

Cada tutor/a disposa d’una hora amb tot el grup i d’una hora més 

setmanalment per a atendre els alumnes individualment i les seves 

famílies. 

La mediació escolar
Contribueix a regular la convivència en el nostre centre educatiu, amb 

un objectiu positiu i constructiu a �  de prevenir la violència, sigui física 

o moral, i de buscar solucions dialogades i amables que atenguin a la 

reconciliació i a la convivència. 

S’educa en el diàleg, en la defensa de les pròpies idees (assertivitat), de 

posar-se en lloc dels altres (empatia), a respectar els interessos propis i 

dels altres (col·laborar), a escoltar l’altre per comprendre (escolta activa), 

a pensar (re� exivament, creativament i críticament) a implicar-se en la 

millora del propi entorn (participació activa), a comprendre, expressar i 

regular els sentiments (educació emocional), a defensar els drets de les 

persones (justícia social)...

Sortides i convivències
El fet de poder sortir de l’escola i poder compartir moments amb els 

companys en un entorn menys acadèmic afavoreix la relació interpersonal 

entre el propi alumnat, així com entre alumnat i professorat.

Un cop al trimestre, organitzem sortides lúdico-culturals a tots els cursos. 

A més, cada curs compta amb una activitat de convivència:

 o 1r d’ESO: 2 dies de convivències a principi de curs per enfortir el 
grup-classe.

 o 2n d’ESO: A � nal de curs (just a la meitat de l’etapa d’ESO) els alumnes 
fan convivències de 3 dies, emmarcades dins del crèdit de síntesi.

 o 3r d’ESO: Es fan convivències a la matèria de francès

 o 4t d’ESO: Al juny, té lloc el viatge de �  de curs, que dura 5 dies. 



L’escola multilingüe

Aposta important per l’Escola Multilingüe i la llengua anglesa, per tal que 

els alumnes siguin competents en aquest idioma.

Es tradueix en resultats molt positius a les proves de Competències 

Bàsiques realitzades per la Generalitat de Catalunya.

La presència de la llengua anglesa a La Salle Montcada es concreta de 

maneres diverses:

 • Batxillerat Dual: L’alumnat de 3r i 4t d’ESO té la possibilitat d’obtenir 
el Batxillerat d’Estats Units: High School Diploma. Els estudiants reben 
la mateixa titulació que els estudiants americans en � nalitzar el High 
School, reconeguda a tots els estats i a totes les universitats del món.

 • Presència d’Auxiliar de Conversa a les aules, per treballar la llengua 
oral, en el primer curs de l’ESO.

 • La matèries de Biologia i Geologia de 1r i 3r de l’ESO, la Física i Química 
de 2n d’ESO i la Tecnologia de 1r a 4t d’ESO s’imparteixen en anglès.

 • Teatre o Concert Interactiu en anglès a la Sala d’Actes de l’Escola.

 • Estades a Anglaterra o Irlanda a l’estiu, fent una immersió intensiva 
d’anglès.

De la robòtica a la First Lego League

La competició de robòtica FIRST LEGO League és un repte internacional 

que desperta l’interès dels joves per la ciència i la tecnologia. 

Utilitzem desa� aments matemàtics per interessar els joves, de 10 a 16 

anys, en la investigació, la resolució de problemes i la ciència.

Els participants a la FLL dissenyen, construeixen, proven i programen 

robots utilitzant la tecnologia LEGO® MINDSTORMS®, investiguen i 

resolen els mateixos problemes que els cientí� cs d’avui.



Escola amb transcendència...Taller de música moderna

Una matèria optativa a 3r d’ESO que té l’objectiu de potenciar 

la sensibilitat musical i la creativitat de l’alumnat mitjançant la 

interpretació conjunta, amb veu i instruments, de cançons adaptades 

als seus coneixements musicals i de composicions pròpies.

El taller s’obre puntualment a la resta de l’alumnat de l’ESO per a la 

preparació d’activitats musicals (concerts solidaris, celebracions de 

Nadal) al llarg del curs.
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