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Monlau, un 
projecte educatiu 
per a nous reptes 

El Món està canviant vertiginosament. Els canvis tecnològics 
són el motor d’aquestes extraordinàries transformacions, 
però no es limiten a una parcel·la de la societat, sinó 
que condiciona tots els àmbits de la nostra vida.

Els nostres alumnes seran educats i formats per 
integrar-se en una societat de la qual no coneixem 
exactament tot el que els demandarà. El que ens porta a 
formar-los en un coneixement flexible, plàstic i de fàcil 
acomodament a qualsevol repte que se’ls presenti.

Prioritzem un model de coneixement on 
“el saber” està condicionat al desenvolupament 
del “desig de saber”, de la capacitat d’accedir als 
coneixements. Fomentem el treball de recerca i 
les capacitats comunicatives. Generalitzem els 
hàbits de treballs cooperatius i la il·lusió per 
accedir a aprenentatges eficaços. Avaluem els èxits 
aconseguits i incitem a superar les dificultats.

Monlau no som punt i final, sinó el tret de sortida per a 
fer dels aprenentatges i del coneixement un estímul que 
ens acompanyi durant la resta de les nostres vides.

OFERTA EDUCATIVA    |    # ESO

COM HA DE RESPONDRE UN 
PROJECTE EDUCATIU A AQUESTS 

REPTES TAN FASCINANTS?  
HA DE CANVIAR LES SEVES 
MANERES DE PENSAR, DE 
FER, DE SENTIR I DE SER.

PER QUÈ ESTUDIAR 
L’ESO A MONLAU? 

Principis metodològics basats en la 
interdisciplinarietat de l’educació 

per al DESENVOLUPAMENT DE LES 
CAPACITATS socials, emocionals 

i tecnològiques de l’alumne.

TUTORIES: ACOMPANYAMENT 
PERSONALITZAT a l’alumne i la família 

durant tota l’etapa de l’educació 
secundària i el camí posterior.

TREBALL PER PROJECTES:  
noves metodologies i actualització 
dels recursos humans i materials 

per millorar l’experiència formativa 
dels alumnes, sempre basant-nos 
un model científic que fomenta 

la investigació i l’avaluació. 
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Escola inclusiva basada en un 
MODEL DE CONVIVÈNCIA que 

millora la comunicació entre els 
diferents membres de la comunitat 
educativa i desenvolupa els valors 
democràtics i de ciutadania com la 
tolerància, la diversitat i el diàleg.
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Estructura 
del sistema 
educatiu
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1 CURS 1 CURS

2 CURS 2 CURS

TÍTOL 
BATXILLERAT TÍTOL TÈCNIC

UNIVERSITAT

BATXILLERAT
CICLES FORMATIUS

DE GRAU MITJÀ

1 CURS

2 CURS

TÍTOL TÈCNIC
SUPERIOR

CICLES FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR

PFI

16 anys

PAU

ESO
NO APROVADA

MÓN
LABORAL

PROVA
ACCÉS GM

PROVA
ACCÉS GS

1 CURS

3 CURS

2 CURS

4 CURS

ESO
12 anys

1 
C

IC
LE

2 
C

IC
LE

14 anys

16 anys

TÍTOL GRADUAT
EN ESO



LA TUTORIA 

Entenem que la tutoria és una funció educativa 
que consisteix en orientar integralment als nostres 
alumnes, és a dir, en un procés d’ajuda constant 
i sistemàtica. Una ajuda en totes les dimensions 
de la persona, coordinada pel tutor, per tal de 
què sigui exercitada per part de tots els agents 
educatius: professors, família, amistats, psicòlegs… 

LA NOSTRA ACCIÓ TUTORIAL ÉS L’EINA 
QUE MILLOR ENS DEFINEIX. ÉS LA 
CLAU QUE ENS PERMET ACOMPANYAR 
A L’ALUMNAT EN EL SEU PROCÉS DE 
CREIXEMENT TÈCNIC I MADURATIU.
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1 SOP – Servei d’Orientació Pedagògica 

2 Activitats extra-escolars*

3 Anglès a l’escola (a través d’acadèmia externa)* 

4 Programa d’intercanvis internacionals a UK* 

5 Servei de Menjador*

6 Sortides culturals 

7 Reforç escolar amb alumnes de Monlau*

8 Colònies*

9 Mediació: resolució de conflictes 

Serveis 

*Serveis no inclosos en la quota mensual.



AMB “C” DE 
CONEIXEMENT
ONZE “CES” SÓN EL NOSTRE PUNT DE REFERÈNCIA.

AMB ELLES TOT FLUEIX, TOT ÉS MÉS FÀCIL: 

COOPERACIÓ, CURIOSITAT, CREATIVITAT, 
CALMA, COMUNICACIÓ, CIVISME, CONSCIÈNCIA, 

COMPASSIÓ, COMPROMÍS, CONFIANÇA I CRÍTICA. 

En l’ordre que vulguem! 

La compassió necessita 
de l’exercici freqüent, 

d’entrenament sistemàtic, 
per aconseguir extreure 

la major part de les 
seves bondats i per 

convertir-la en 
una eina eficaç. 

COMPASSIÓ CREATIVITAT

CALMA

COOPERACIÓ

CURIOSITATCOMPROMÍS

CONFIANÇACRÍTICA

CIVISME

COMUNICACIÓ

Promovem la capacitat dels 
alumnes de reflexionar 
sobre els aprenentatges 
i desenvolupar la 
seva autonomia 
intel·lectual. 

Els aprenentatges amb 
calma permeten digerir 

nous coneixements i 
fer-ho amb consciència.

Sense cooperació no tenim 
futur. Alumnes d’ESO-BAT es 

relacionen per crear una comunitat 
d’aprenentatge que reforça la confiança 

i el sentit de responsabilitat 
dels més petits.

Ens mou la curiositat. 
La necessitat de trobar sentit i 

significat al que percebem per acabar 
configurant un potent radar que identifiqui 

i interpreti el que ocorre al nostre voltant. 

Quan reconeixem el bon fer dels nostres alumnes 
aconseguim despertar la confiança que, en 
condicions normals, permetrà que floreixi 

la passió, la imaginació, l’esforç, 
la constància, la creativitat 

i el compromís.

El ciutadà com a peça 
fonamental de l’engranatge 

social i polític. Amb drets 
i obligacions de ser solidari, 
compassiu, crític i respectuós 
amb tot el que és comú i col·lectiu. 
En definitiva, un aspirar a una 
ciutadania exigent.

Conèixer als nostres alumnes, 
descobrir les seves competències i les seves 
mancances, és un bon camí per aconseguir 
alumnes compromesos i, així el camí és  
més fàcil i la dinàmica de grup contribueix 
a la integració.

Una crítica que busca els consens i contempla 
també els antagonismes i les dissidències. 

Criticar com una manera d’educar 
en el respecte, contribuir a la 

convivència i al progrés.

Alumnes i professors, en una 
comunicació bidireccional, 

constitueixen una comunitat on les 
possibilitats d’aprenentatge continu 

i mutu són extraordinàries.

CONSCIÈNCIA
Diem que adquireixen 

consciència quan els mateixos 
alumnes són capaços de representar 
els aprenentatges com a eficaços per a  

ells i quan estan convençuts que tenen 
un paper actiu en aquests.

Una nova metodologia que posa 
en el centre a l’alumne i les 

seves capacitats 



PLA D’ESTUDIS 

La nostra finalitat es proporcionar a tot l’alumnat 
una educació que els permeti assegurar un 
desenvolupament personal sòlid i adquirir les 
habilitats i les competències tecnològiques, 
culturals, socials i emocionals necessàries. 

*Subjecte a canvis del currículum per 
part del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya. 

A MONLAU OFERIM UN APRENENTATGE 
FUNCIONAL I ADAPTAT A LA DIVERSITAT 
GLOBAL DELS ALUMNES. 

FOMENTEM EL TREBALL COL·LECTIU I 
COOPERATIU I L’ESFORÇ INDIVIDUAL 
EN L’APRENENTATGE, PER TAL 
D’ENFORTIR LA VOLUNTAT DE TREBALL 
I L’AUTONOMIA INTEL·LECTUAL.

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

ANGLÈS

GEOGRAFIA I HISTORIA 

MATEMÀTIQUES 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 

FÍSICA I QUÍMICA 

ECONOMIA 

EMPRENEDORIA

TECNOLOGIA 

TIC (INFORMÀTICA) 

FRANCÈS

MÚSICA 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

CULTURA CLÀSSICA 

CULTURA CIENTÍFICA 
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www.monlau.com www.monlau-competicion.com

Centre Sagrera
C/ Monlau, 6 - 08027 BCN

Tel. 93 340 82 04

Centre La Maquinista
C/ Caracas, 35 - 08030 BCN

Tel. 93 274 47 00

info@monlau.com

Seu Central Barcelona
C/ Potosí, 38 - 08030 BCN

Tel. 93 274 40 75

Centre Montcada
C/ Electrònica, 2-3 - Pol. Ind. La Ferreria 

08119 Montcada i Reixac - BCN

Tel. 93 274 40 75

info@monlau-competicion.com

# Mecànica de Competició
   Formació de Mecànics de Competició - Automobilisme

   Formació de Mecànics de Competició - Motociclisme

# Enginyeria de Competició
   Màster en Enginyeria de Competició

   Online Motorsport Engineering Master

* Formació també disponible en modalitat online

# ESO
   Educació Secundària Obligatòria

# Batxillerat
   Ciències i Tecnologia

   Humanitats i Ciències Socials

# Hoteleria i Turisme
   GS Gestió d’Allotjaments Turístics*
   GS Agències de Viatge i Gestió d’Esdeveniments*
   Formació Contínua i IN-COMPANY

# Empresa i Màrqueting
   GM Gestió Administrativa*
   GS Màrqueting i Publicitat*
   Formació Ocupacional

   Formació Contínua i IN-COMPANY

# Informàtica
   GM Sistemes Microinformàtics i Xarxes*
   GS d’Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes*
   GS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma*
   Formació Ocupacional

   Formació Contínua i IN-COMPANY

# Automoció
   PFI de Reparació i Manteniment de Vehicles

   GM Electromecànica de Vehicles - Automòbils

   GM Electromecànica de Vehicles - Motocicletes

   GM Carrosseria

   GS Automoció*

   Formació Ocupacional

   Formació Contínua i IN-COMPANY

Segueix-nos a:


