
 

QUI SOM? 

L’Escola FEDAC-RIPOLLET, va néixer l’any 1893 de la mà de les Germanes Dominiques de              

l’Anunciata per exercir la seva vocació d’educadores. 

Immersos ja en el segle XXI, continuem portant a terme la nostra raó de ser: l’educació del 

nostre alumnat per tal d’arribar a la competència global. 

Actualment, formem part de la Fundació Educativa Dominiques Anunciata Pare Coll           

(FEDAC)  juntament amb les altres 23 escoles de la congregació a Catalunya. 

Som una escola concertada per la Generalitat de Catalunya, amb una sola línia des de P3                

fins a 4t d’ESO. 

 
ETAPES EDUCATIVES 
 

 

HORARIS 

 

Infantil i Primària 

 

ESO 

 

LÍNIA PEDAGÒGICA 

Entenem que l’alumne/a és el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge i per això  

volem: 

● Desenvolupar el potencial de cada alumne/a. 
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Educació Infantil - 2n cicle – Educació Primària Educació Secundària Obligatòria  

3 – 6 anys 6 – 12 anys 12 – 16 anys 

Matí: de 9h a 13h Tarda: de 15h a 17h 

1r i 2n: dl, dc i dv: de  9h a 13’24h 

        dm i dj entren a les 8h   

 

Tarda: de 15h a 17h  

   3r i 4t: dm, dc, dj i dv a les 8h 

                  dl a les 9h 

Una tarda lliure : dimecres 



 

● Formar alumnes que siguin competents globalment. 
● Donar-los un paper actiu, que els encoratgi a aprendre. 
● Formar-los amb voluntat d’esforç, amb ganes de superar-se i de millorar com a 

persones. 
● Ensenyar-los a ser crítics i creatius. 
●  

Volem una educació que percebi que l’aprenentatge és una experiència emocional. 

 

QUÈ PRETENEM A L’EDUCACIÓ INFANTIL? 
 

● Proporcionar al nostre alumnat diverses situacions educatives que els permetin          
desenvolupar les capacitats cognitives, psicomotores, d’equilibri personal, de relació         
interpersonal i d’integració social. 

 
QUÈ PRETENEM A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA? 
 

● Propocionar al nostre alumnat contextos adequats a l’adquisició de les competències           
que afavoreixen l’autonomia necessària per a l’aprenentatge i per al          
desenvolupament personal i social. 

 
 
QUÈ PRETENEM A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ( ESO )? 
 

● Proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti: 
 

o Assegurar un desenvolupament personal sòlid. 

o Adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i             

comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida               

quotidiana. 

o El rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe. La             

igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes. 

o L’autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal. 

o La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i             

cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i          

arrelament a Catalunya. 

o Desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi, amb autonomia i esperit            

crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies. 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ( curs actual ) 

 

 
 

 

1 PIE: Projecte d'intel·ligència emocional 
2 BELLUGA’T: Educació física i motriu 
3 ONCE UPON A TIME: Anglès en viu 
4 LEM: Líder en mi 
5 STORYTELLING: Anglès en viu 
6 La Robòtica està inclosa dins la matèria curricular de tecnologia  
7 KET: preparació per als exàmens oficials de Cambridge 
8 PET: preparació per als exàmens oficials de Cambridge 
9 PIP: projecte de recerca 
10MOU-T: Estada en empresa 
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 EDUCACIÓ 
EMOCIONAL 

 
ROBÒTIC

A 

ESCACS CreaActiv
itat 

JOCS 
MOTRIUS 

DO DE LA 
PARAULA 

INFANTIL PIE  1

 
RobòTICa Escacs Crea, 

imagina, 
juga 

Belluga’t  2  

PRIMÀRI
A 

1r Lideratge
S 
 

 RobòTICa Escacs Teatre 
 

 “Once 
upon a 
time”  3

2n Lideratge
S 

 RobòTICa Escacs Teatre 
 

“Once 
upon a 
time”  

3r Lideratge
S 

LEM  4 RobòTICa  Teatre “Once 
upon a 
time” 

4t Lideratge
S 

- RobòTICa Escacs Teatre 
 

“Story 
telling”  5

5è Lideratge
S 

LEM RobòTICa  Teatre “Story 
telling” 

6è Lideratge
S 

- RobòTICa Escacs Teatre “Story 
telling” 

ESO 1r   LEM  6  Parlem-n
e 

 KET  7

2n  Oratòria KET 

3r LEM  PET  8

4t  PIP  9 PET 



 

ACTIVITATS OPTATIVES ESO ( curs actual ) 
 

 

PROJECTES ESTRATÈGICS 

 
Els nostres  projectes estratègics són el fil conductor de l’educació que volem i a més a més, 

lliguen obertura, comunicació, responsabilitat i compromís amb la societat i l’entorn. 

 

INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

 
Menjador ( servei de càtering ) 

Acollida matinal ( a partir de les 8h ) i per la tarda si hi ha demanda. 

BAM ( Biblioteca, Àgora, Mediateca ) 

Laboratori 

Aules per a desdoblaments 

Aula d’atenció individualitzada ( psicopedagoga ) 

Aula de Tecnologia 

Espai polivalent: Capella / Mindfulness / Teatre 

10 
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1r ESO FRANCÈS PARLEM-NE   

2n ESO FRANCÈS 

CULTURA 

CLÀSSICA   

3r ESO 

FRANCÈS / 

LABORATORI EMPRENEDORIA   

4t ESO FILOSOFIA / FÍSICA 

TECNOLOGIA / 

HISTÒRIA DE 

L'ART 

VISUAL I 

PLÀSTICA MOU-T  10

 

Escola verda 

 

Aprenentatge i Servei 

 

Idiomes + 

 

TÀCtil 


