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Dels 4 mesos a la universitat 

Educació Maternal · Educació Infantil · Educació Primària · ESO · Batxillerats

Les Escoles Betlem és un centre fa-
miliar en el qual cada alumne esde-
vé el protagonista absolut del seu 
dia a dia. L’escola educa els seus 
alumnes en el respecte i l'esforç 
perquè esdevinguin persones ínte-
gres, competents, socialment com-
promeses, autònomes, intel·lec-
tualment curioses, creatives, amb 
capacitat de decisió, entusiasma-
des amb els aprenentatges i amb 
sensibilitat pel planeta Terra.

Tot l’equip humà de mestres i 
professionals donem el millor de 
nosaltres perquè cada dia sigui 
una bonica experiència d’apre-
nentatge. 
L’estima pels nostres alumnes i per 
la nostra feina són els pilars de la 
nostra escola. Cada alumne és 
únic i és tasca de l’escola conèixer-
lo i ajudar-lo a fer aflorar el millor 
de cadascun d’ells, humanament i 
acadèmicament.

L’etapa d’Educació Maternal i In-
fantil és l’etapa més important 
de l’escola en què els nostres 
alumnes desenvolupen les bases 
pels seus futurs aprenentatges 
gràcies al treball motor, emocio-
nal i cognitiu. 
 
L’ensenyament en aquesta etapa 
s’imparteix majoritàriament en 
llengua anglesa. S’aprèn obser-
vant, experimentant i decidint.  

L’art i la creativitat estan immerses 
en tots els nostres llenguatges i for-
ma una part molt rellevant del dia 
a dia.  
La música esdevé una eina d’apre-
nentatge meravellosa; és una cons-
tant a la nostra escola. 
 
Aprenem amb alegria en un entorn 
idíl·lic al bell mig del Maresme.

www.escolesbetlem.com

Premià de Dalt 
Maresme

L’Adrià, l’Helena i el Nico es-
tudien 2n de batxillerat a 
Granés Batxillerat en dife-
rents itineraris: Ciències de 

la Salut, Comunicació i Periodisme i 
Noves Tecnologies Interactives. Tots 
ells coincideixen que el batxillerat 
per projectes que s’imparteix al nos-
tre centre els ha ajudat a motivar-los 
en els seus estudis i els ha apropat al 
món real. 

“Des que he vingut a Granés Bat-
xillerat em sento més motivada. 
Arribo a casa i mentre dino explico 
als meus familiars què he fet avui en 
el projecte… A casa també estan 
molt contents", explica l’Helena. 
Aquest és el tercer curs que Granés 
Batxillerat imparteix el batxillerat 
per projectes, una metodologia que 
permet als alumnes aprendre a par-
tir de reptes reals. Aquests projectes 
d’investigació, sovint triats pels pro-
pis alumnes, s’emmarquen dins la 
temàtica de cadascun dels itineraris 
que oferim al centre: Noves Tecnolo-
gies Interactives, Ciències de la Sa-
lut, Empresa i Màrqueting, Comuni-
cació i Periodisme i Arts Escèniques. 

“Amb l’aprenentatge per projectes 
els resultats són diferents”, comenta 
en Nico, estudiant de l’itinerari en 
Noves Tecnologies Interactives, qui 
afegeix que “no és el mateix haver 
d’estudiar per un examen que fer un 
projecte que pots utilitzar en el futur. 
A primer ens passàvem tardes creant 

personatges de videojocs, progra-
mant… Treballes més enllà de la no-
ta, i això motiva més per estudiar dia 
a dia. Els projectes et permeten tre-
ballar des del plaer.” 

 
Projectes que motiven 

A més d’augmentar la seva moti-

vació, els nostres estudiants conside-
ren que aquest aprenentatge per 
projectes els permet introduir-se en 
el món universitari i professional. 
“Hem fet moltes activitats a universi-
tats i han vingut molts experts a ex-
plicar-nos la seva experiència... T’ho 
expliquen en primera persona i estàs 
molt més connectat amb el món re-
al”, explica l’Adrià, estudiant de l’iti-
nerari en Ciències de la Salut. I afe-
geix en Nico, “a més nosaltres fem 
classe a la universitat, a ENTI-UB, i 
així podem seguir la metodologia 
amb què treballen.” 

Aquesta mateixa motivació a l’ho-
ra de fer els projectes es trasllada 
també, diuen els alumnes, a la resta 
de matèries. “Aquests projectes m’es-
tan aportant motivació en general a 
l’hora d’estudiar” diu l’Helena, i en 
Nico afegeix “la programació, per 
exemple, va relacionada amb les 
Matemàtiques i la motivació que 
tens en una matèria s’encomana a 
l’altra. En general, els projectes t’in-
volucren més en l’àmbit d’estudi”. 

Amb l’aprenentatge basat en pro-
jectes els nostres alumnes treballen 
de forma col·laborativa i cooperati-
va, es documenten, reflexionen e in-
tegren continguts, avaluen el seu tre-
ball i el dels companys. Segons l’A-
drià, “a l’hora de fer un projecte ca-

dascú ha d’aportar el que se li dóna 
bé, i si em falta alguna habilitat la 
puc aprendre de la resta del grup”. 

 
Esperit crític 

La capacitat de ser més crítica 
amb el món que ens envolta és un al-
tre dels aspectes que destaca l’Hele-
na, que cursa l’itinerari en Comuni-
cació i Periodisme i que somia estu-
diar el curs vinent el grau de Perio-
disme. Els diferents itineraris que 
ofereix Granés Batxillerat volen do-
nar resposta a les inquietuds dels 
alumnes i impulsar el seu talent. 
“Crec que aquests projectes em per-
meten potenciar les meves capaci-
tats en l’àmbit de la comunicació”, 
diu ella. 

En Nico conclou: “Estic molt con-
tent amb el batxillerat per projectes 
de Granés Batxillerat. No m’imagino 
fer un batxillerat sense projectes. El 
fet d’estudiar tota l’estona per fer un 
examen ho trobaria molt més pesat, 
repetitiu, i arribaria a les PAU molt 
saturat de fer sempre el mateix.” 
Aquests projectes permeten dotar les 
classes d’un major dinamisme i po-
sar en pràctica tot allò que l’alumne 
va aprenent. “Això també fa que 
aprenguis més”, diu l’Adrià, “perquè 
no és només estudiar. Si hi ha un dia 
a la setmana que apliques tots els 
teus coneixements en un projecte, 
ho assimiles tot molt millor.” 

www.batxilleratgranes.com

Els nostres alumnes coincideixen que aprendre a partir  
de reptes incrementa la seva motivació 

“No m’imagino fer un batxillerat 
sense projectes”

D’esquerra a dreta, els alumnes de 2n de batxillerat Adrià Prats, Helena Gatti i Nico 
Camprubí


