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Salutació de la directora

Sigueu benvinguts i benvingudes a Franciscanes Poblenou, una escola centenària que 
té per objectiu la formació i l’educació d’infants, nens, nenes i joves del segle XXI. 
Formació i educació des de l’ideari franciscà com a pilars fonamentals  del creixement 
i de la felicitat de l’individu en el propi entorn i com a habitant del món.  

Des de la Direcció de l’escola, juntament amb l’equip docent i el personal que integra 
l’equip humà que porta a terme  la proposta educativa del Col·legi, agraïm per 
endavant l'interès manifestat vers la nostra organització i ens posem a disposició per 
satisfer les expectatives en l'educació desitjada.

Rosa Fornos

Directora

Franciscanes Poblenou, Col·legi Asunción Ntra. Sra.

Franciscanes
Poblenou





MISSIÓ

L'escola és un lloc privilegiat per afavorir el creixement i la maduració de l'alumnat en totes les seves dimen-
sions. És la nostra missió: 

• Ajudar l’alumnat a descobrir les seves potencialitats afectives, intel·lectuals i físiques, i a acceptar les 
pròpies qualitats i limitacions. 
• Afavorir el creixement de la dimensió social de l'estudiant, com un aspecte rellevant en el seu 
creixement integral, acompanyant-lo a inserir-se en la comunitat per mitjà de la vida i l'experiència de 
grup. 
• Potenciar el desenvolupament de la seva dimensió ètica i transcendent, facilitant-los la recerca del 
sentit de l'existència humana. , posant l’accent en valors evangèlics. L'escola franciscana afavoreix la 
vivència cristiana de la fe i la seva celebració joiosa. Fomenta l'espiritualitat mariana, de senzilles, 
discreció i amor confiat en Déu.

VISIÓ

Reconeixem el caràcter únic i la història singular de cada alumne, i fonamentem la relació educativa en la 
familiaritat, la confiança i el diàleg. 

Com escola franciscana, els membres que la integren promouen una relació  cordial d’acollida i senzillesa que 
eviti tota discriminació.

VALORS

Eduquem en valors que desvetllin en el nostre alumnat actituds de persona i ciutadà íntegre, que tingui opinió 
pròpia i sàpiga fer valoracions amb sentit crític, capaç de desenvolupar amb creativitat el propi compromís per 
a una societat millor.

Com a escola franciscana, ens identifiquem amb:

La convivència fraterna de la vida en comunitat, amb la humilitat facilitadora del respecte als altres, amb la 
paciència per superar les adversitats i amb l’alegria de viure com a experiència feliç d’allò que ens depara la 
vida.

Posem l’accent en valors evangèlics. Eduquem per a la convivència i la pau. Eduquem per a la justícia i la 
solidaritat. Eduquem en llibertat i per a la llibertat.



E.D. INFANTIL

3 - 6 ANYS

E.D. PRIMÀRIA

6 - 12 ANYS

E.D. SECUNDÀRIA

12 - 16 ANYS

BATXILLERAT

ADSCRIT
2 LÍNIES A CADA NIVELL EDUCATIU

ETAPES EDUCATIVES



HORARI LECTIU
E.D. INFANTIL

8:55H A 12:45H

14:55H A 16:45H

E.D. PRIMÀRIA
8:55H A 12:55H

14:55H A 16:55H

E.D. SECUNDÀRIA
8:55H A 13:00H

14:55H A 17:00H



Etapa Infantil



En aquesta etapa es desperten els fonaments sobre els quals es recolzaran els 
aprenentatges continuats i progressius que faran créixer l’infant vers l’autonomia, el 
pensament, la comunicació-expressió, la iniciativa, la convivència i la descoberta del 
món.

Des del respecte pel desenvolupament evolutiu de l’infant i les característiques 
individuals, l’escola ofereix hàbits de treball que donaran seguretat al nen/a i el 
capacitaran per assolir petites  responsabilitats que el faran créixer en confiança, 
autoestima i felicitat. Resulta molt convenient compartir els hàbits amb la família a fi que 
l’infant evidencïi una coherència en la seva formació integral.  

Cada classe té com a referent un/a mestre/a-tutor/a que imparteix la majoria de les 
matèries curriculars. Aquest docent és l’encarregat de crear el vincle família-escola i 
oferir la seguretat afectiva a l’infant des de la màxima atenció individualitzada. El 
departament de psicopedagogia i els mestres especialistes col·laboren estretament en 
l’activitat docent d’aquesta etapa.

La distribució del temps depèn de factors com l’interès de l’alumnat, la capacitat de 
concentració i aquests van evolucionant al llarg del curs.



Etapa Primària



Des de 1r fins a 6è es consoliden hàbits, coneixements i destreses fonamentals. 
Aquesta etapa proporciona un espai educatiu de convivència i cultura on la descoberta 
afectiva i intel.lectual afavoreix la maduració de l’alumnat.

L’escola atèn la coordinació entre Educació Infantil i Educació Secundària Obligatòria 
per assegurar a l’alumnat i a les famílies una transició adequada entre les diferents 
etapes.

La proposta educativa del centre atén l’alumne/a en el seu creixement cognitiu i afectiu 
reconeixent l’itinerari maduratiu personal, per això dissenya propostes d’aprenentatge 
que faciliten la personalització.  Treball en grups reduïts, suports dins l’aula, recursos, 
materials i objectius diferenciats fan possible l’atenció en la diversitat.

L’autoexigència i la responsabilitat del nen i nena en la seva dedicació escolar són 
requeriments que l’equip docent fomenta i regula en el dia a dia de les tasques 
proposades. Des d’un espai de confiança vehiculat pel mestre/a referent de cada curs, 
s’acompanya el compromís de l’alumnat en l’assoliment d’una autogestió cada vegada 
més autònoma en la consecució dels objectius  dels diferents àmbits d’aprenentatge.



Etapa Secundària



La Secundària, com a període escolar clau en la formació integral dels nois i noies,  
proporciona formació acadèmica de qualitat, creixement personal, adquisició de 
responsabilitat i autonomia per aprendre a aprendre. S’organitza en matèries curriculars 
comunes i també en matèries optatives per atendre els interessos, motivacions i 
capacitats de l’alumnat.  En els tres primers cursos es realitza un Treball de Síntesi i en 
4t d’ESO es realitza un Projecte de Recerca.

La proposta educativa del centre dissenya espais d’aprenentatge que faciliten la 
personalització oferint treball en grups reduïts, suports dins l’aula, recursos, materials i 
objectius diferenciats per atendre la diversitat de l’alumnat.

Atenent la formació integral de l’alumne/a, es garanteix la formació en valors, per això 
una proposta al llarg de l’etapa ofereix formació específica en eixos transversals: 
formació per a la salut, millora de la convivència, campanyes de solidaritat entre altres.

Les eines virtuals del Classroom s’incorporen de manera transversal en la proposta 
didàctica del centre posant de relleu el caràcter facilitador, motivador i adaptatiu que 
proporciona la tecnologia educativa oferint pràctiques aliniades amb els reptes del món 
educatiu del segle XXI.

A partir de 2n d’ESO, s’ofereix el Programa Dual que consisteix en cursar des del centre 
el Batxillerat americà o High School en un entorn d’aprenentatge virtual exclusivament 
en llengua anglesa en ús.  



ACTIVITATS
ANGLÈS

TEATRE

LET‘S DANCE

DE TOT I MÉS (Tallers)

FRANCISCANES  “CHEF“

MUSICOTERÀPIA

ROBÒTICA

ESTUDI I DEURES



EXTRAESCOLARS
ESCACS

NATACIÓ

ESCOLA DE FUTBOL

ESCOLA DE BÀSQUET

BÀSQUET COMPETICIÓ



PROJECTE EDUCATIU

Utilitzem mètodes actius, experiencials i manipulatius per facilitar el desenvolupament 
d'habilitats i coneixements dels diferents àmbits d'aprenentatge.

Apliquem el mètode heurístic de descoberta on cal comprendre abans de fixar en la memòria, 
on cal descobrir per acceptar realitats i on el docent presenta els elements d'aprenentatge 
perquè l'alumnat els integri i li siguin significatius.

Quant a la forma del raonament, utilitzem mètodes deductius, inductius, analògics i 
comparatius.

L'alumnat és el centre d'interès i principal protagonista de l’acció educativa, la seva participació 
activa en el procés formatiu consolida els coneixements, les actituds i els valors desvetllats.

L’educació emocional i la resolució de conflictes entre iguals acompanyen l’itinerari formatiu de 
l’alumnat per créixer en la cultura de la pau.

Bases del model educatiu

Avui, el món actual té una realitat: multilingüe, multicultural i global, per això Franciscanes 
Poblenou ofereix una proposta educativa: plurilingüe, intercultural i internacional.

El Col·legi, amb dedicació professional al llarg dels anys, proporciona una educació de qualitat, 
impulsa la internacionalització acadèmica i la connectivitat tecnològica dels 
ensenyament-aprenentatges del segle XXI.

Per tal d'enriquir la formació del nostre alumnat i contribuir en el seu creixement personal, 
acadèmic i emocional oferim diverses activitats complementàries.



PROJECTE EDUCATIU

• Vetllar per l'assoliment de les competències de l'alumnat que acreditin un reeiximent en 
l'itinerari propi dins el sistema educatiu vigent. 

• Oferir una competència lingüística plurilingüe:
- Anglès (1a llengua estrangera) des d’E.I.3 fins 4t ESO
- Francès (2a llengua estrangera) des de 5è E.P. fins a 4t ESO
- AICLE (assignatures impartides 100% en anglès o francès) des d’E.I.3 fins 4t ESO

INFANTIL Music en anglès

PRIMÀRIA 
- Cicle Inicial: Arts and Crafts i Music en anglès.

- Cicle Mitjà: Physical Education, Music en anglès. 

- Cicle Superior: Natural and Social Environment, Music en anglès, Arts plastiques en 
Francès.

SECUNDÀRIA Music, Social Environment, Crèdits variables: Writing stories, Talk 
together, Political & Physical Maps en anglès, Arts plastiques en Francès.

• Educar en la competència digital posant a l'abast tota mena de tecnologia educativa amb un 
ús pedagògic i aplicat a les àrees de coeixement: bee-bots, robots, Tablets, Pc, legos, 
impressores 3D, pissarres interactives, dispositius electrònics de l'escola i personals.

• Educar en valors per a l'autoconeixement i la ciutadania.

Objectius educatius prioritaris



PROJECTE EDUCATIU

BATXILLERAT DUAL INTERNACIONAL

CONVIVÈNCIES ESCOLARS  a Educació Infantil.

CAMPUS D'ESPORT I AVENTURA, SPORT CAMP en llengua anglesa, a Educació Primària

ESTADES LINGÜÍSTIQUES a Educació Secundària

1r ESO- Estada de 5 dies a València, en un complex turístic amb immersió en llengua 
anglesa

4t ESO- Estada de 5 dies a França, amb immersió en llengua francesa i obtenció de 
l’acreditació voluntària A1, A2 del Marc Comú Europeu de Referència

PREPARACIÓ DELS EXÀMENS OFICIALS

Acreditació voluntària  CAMBRIDGE

Primària: Young Learners Exams  (Starters,Movers, Flyers). Centre   examinador.

Secundària: KET, PET i First

Acreditació voluntària Certificate DELF.

Secundària: nivells A1 i A2

La participació en les sortides escolars i les colònies és voluntària.

Projectes i activitats destacades del centre



PROJECTE EDUCATIU

L'alumnat s’atén en grups d'aula ordinaris, amb atenció individualitzada i amb grups flexibles 
d'ampliació i reforç d'aprenentatges.

A l’etapa d’educació Primària i Secundària, una vegada per trimestre, s’organitzen sessions 
entre Amics grans_Amics petits per afavorir els vincles afectius entre companys 
intergeneracionals. També una vegada per trimestre, s’organitzen sessions on la figura de 
l’Speaker entre alumnat gran i petit afavoreix el valor comunicatiu de la llengua anglesa.

El Departament d’orientació psicopedagògica,  dos psicòlegs i una logopeda, proporciona  una 
resposta educativa adequada segons les necessitats de l’alumnat, de les famílies i del 
professorat.

És obligatori l'ús de l'uniforme dins de l'escola, des d'Educació Infantil fins a 6è de Primària. 
També és obligatori l'equip esportiu a tot l'alumnat en la classe d'Educació Física.

Criteris d’organització pedagògica

L'escola participa i col·labora en la vida del barri de Poblenou i de Barcelona en entitats culturals 
i socials, festes populars. Realitza recollides solidàries i es fa present en necessitats solidàries 
de l'entorn més proper.

L'escola participa en actes comunitaris del món educatiu: Cantània, Dansa Ara...

L'escola està ametent a activitats que representin un creixement global com a ciutadans del 
mon participant en concursos, proves i reptes com : Cosmocaixa, MagicLine, Cangur, Jocs 
Florals, BCN al Galop, concursos literaris, Projecte Espurna UAB, Contacte amb Estació 
Espacial Internacional...

Àmbits de participació i col·laboració



SERVEIS
Menjador escolar amb cuina pròpia

Aula d’acollida matí i tarda

Plataforma educativa en línia

Assegurança escolar

Orientació 
Psicopedagògica



Notes:



Franciscanes
Poblenou

Rambla del Poblenou, 94 - 96
08005 - Barcelona

933 00 09 31
info@franciscanespoblenou.org
www.franciscanespoblenou.org

mailto:info@franciscanespoblenou.org
http://www.franciscanespoblenou.org/
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