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d’Oelde

Dades generals de l’escola

• Situada a Oelde (Weftàlia)

• 30.000 habitants

• Les famílies viuen en casetes amb jardí

• Nivell sociocultural alt.

• És una escola pública.

• Té 900 alumnes entre 10 i 18 anys

• 61 professors



Sistema educatiu alemany

Prova sel·lectiva als 10 anys

Classificació dels alumnes
en tres grups en funció
dels seus nivells.

Els “Gymnasium” acullen
els alumnes del nivell alt.

Horari
•Els alumnes entren a l’escola a ¾ de 8.
•Les classes són en franges de dues hores amb 5 ‘ de 
descans
•Hi ha 3 períodes de descans al llarg del matí. El segon
és el més llarg.
•Al final de cada classe sóna una campaneta.
•A les pissarres hi ha un rellotge temporitzador per
pautar els temps de treball durant la classe que es 
segueixen escrupulosament.

•Les vacances les tenen més repartides.



Espais

• Les classes no són massa grans

• Són molt lluminoses.

• A cada zona (nivell) tenen un espai comú per
fer treballs en grup, conversa, jocs, amb
diferents zones de mobiliari.

Sala d’actes Passadís

Biblioteca Entrada



Cafeteria

Pati

Hi ha zones obertes a la ciutat



Mobiliari

• Les taules dels
alumnes són
individuals i sense
calaixos.

A totes les aules tenen
canó i pissarres blanques
que corren per unes 
guies i poden canviar de 
posició, amb molts imants
per penjar.

Mobiliari
• Donen molta importància a 

l’educacio artística. Exposen
molts treballs en vitrines.  

• L’aula de música té taules grans, 
un piano de cua i molts
instruments. També té cadires
de braços

•Tenen carros de portàtils
com els nostres.



Sostenibilitat

• A les aules tenen les finestres i la calefacció
obertes al mateix temps.

• No tenen especial cura o sensibilitat en temes 
de medi ambient (al menys no es perceb).

• La majoria dels

alumnes van a l’escola

amb bicicleta.

Metodologies

• La metodologia de les classes de primer d’ESO
és molt semblant a la de primària nostra. 

• Tenen una ràtio de 21 alumnes per aula.

• Treballen algunes estones en grups de 2 o 3. 

• La profe va passant per les taules ajudant-los.

• Malgrat ser classe d’anglès els alumnes parlen 
en alemany i la professora algunes vegades
també.

• Fan projectes i moltes presentacions.



Convivència

• A classe fan el mateix soroll que nosaltres.

• Saluden drets als professors al començar.

• Els parlen de vostè.

• No passa res si arriben tard.

• Entre classes poden sortir i entrar lliurement.

• Els alumnes es mostren molt participatius i 
voluntariosos.

• Quan un alumne acaba una exposició oral els altres
aplaudeixen i fan un valoració (+) i una (-).

• Aplaudeixen picant amb la mà tancada a la taula

Organització

• Els professors fan 25 hores de classe però hi ha 
descomptes per diferents tasques.

• No fan reunions de Departament, ni de Claustre, 
només 1 cop a l’any.

• Tenen 4 dies a l’any assignats per tutories.

• Si els pares ho demanen, poden parlar amb ells per
telèfon o per mail.

• No tenen hora de tutoria individual amb els
alumnes, quan ho necessiten parlen amb ells als
minuts de descans entre classes.

• Els professors viuen lluny de l’escola.



Avaluació

• Els tres últims anys són de preparació per la 
prova d’accés a la universitat.

• Fan 4 exàmens durant el curs i després
compta l’examen final (4 avaluacions)

• L’examen el fan a l’escola, el correixegen dos 
professors, un de l’escola i un altre que pot no 
ser-ho.

• Tenen una part oral i una part escrita.

Atenció a la diversitat

• La “dislèxia” la solucionen amb unes classes
els divendres, extres.

• No tenen gaires alumnes difícils.

• Els immigrants (molt pocs) vénen assignats pel
Ministeri. Hi ha una associació d’alumnes que 
organitza projectes per aconseguir diners pels
alumnes que no poden pagar algunes
activitats.


