
  

Els nostres serveis: 

 Biblioteca escolar. 

 Assessorament sanitari dins del Programa 
Salut i Escola. 

 Servei de fotocòpies. 

 Servei d’ armariets (gestionat per l’AMPA). 

Activitats culturals i esportives: 

 Sortides pedagògiques lligades als continguts 
curriculars (teatre, cinema, museus, 
excursions...). 

 Activitats literàries dins el projecte Impuls de la 
lectura. 

 Sortides de tutoria. 

 Viatge final de l’ESO i Batxillerat. 

 Activitats d’esport ( vela, esquiada.....) 

 Jornada de carnestoltes. 

 Concurs literari i d’assaig i celebració cultural 
de la festa de Sant Jordi. 

 Jornades i activitats  mediambientals. 

Pla d’acció tutorial 

 Assessorament i orientació individual i en 
petits grups  a càrrec de tutors i departament 
de psicopedagogia. 

 Comunicació amb les famílies. 

 Pla d’orientació acadèmica i professional 

Projectes educatius  

 Projecte lingüístic per a les llengües pròpies i 
estrangeres: projecte de Ràdio i escola, Pla    
d’impuls de la lectura, intercanvis amb 
alumnes de l’estranger. 

 Projecte de temps de llegir. 

 Projecte de digitalització. 

 Projecte mediambiental d’ Escola Verda. 

 Projecte de Convivència i Mediació Escolar. 

 Projecte Eslora, de diversificació curricular. 

 Projecte d’expressió corporal: Dansa, teatre, 
etc. 

 Projecte de servei comunitari 
 

 

Jornada de Portes Obertes ESO  
 Dijous 8 i dilluns 12 de març 

a les 17’30 h. 
 
INSCRIPCIONS: Pendent de la publicació 

de la normativa del Departament 

Institut LES MARINES 

 
 

Camí Ral de València, 12 
08860 Castelldefels 

Tel:93 665 45 50 
e-mail: a8040539@xtec.cat 

 
 

http://agora.xtec.cat/ieslesmarines/ 
 

 

       INS  LES  MARINES 
            CASTELLDEFELS 

mailto:a8040539@xtec.cat


L’Institut Les Marines utilitza la seva 
experiència humana i els seus mitjans per 
impartir l’ensenyament secundari obligatori i 
postobligatori. La seva línia educativa s’orienta 
cap a la formació integral  i integradora dels 
alumnes, potenciant les seves capacitats 
personals, intel·lectuals, científiques, socials i 
culturals, educant en el respecte a la diversitat i a 
la igualtat de drets i oportunitats de tots els 
alumnes.  
 

 
Les nostres instal·lacions inclouen: 
 

 22 aules per a grups-classe i per a 
desdoblaments, amb equipaments 
digitals. 

 2 aules d’Informàtica. 

 Aula- taller de Tecnologia. 

 Laboratori de Física i Química. 

 Laboratori de Ciències Naturals. 

 Aula de Plàstica. 

 Aula de Música. 

 Sala d’actes. 

 Aula d’acollida. 

 Laboratori d’idiomes. 

 Biblioteca. 

 Gimnàs i pistes esportives. 

 
 
 

 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 

A L’INSTITUT LES MARINES 

 
 Seguiment del traspàs de Primària a 

Secundària per a alumnes de primer d’ESO. 

 A primer d’ESO, dedicació especial dels 
recursos d’atenció a la diversitat de què 
disposa el centre. 

 Matèries optatives orientades al suport de les 
matèries instrumentals, a primer d’ESO. 

 Impuls dels idiomes amb una oferta 
consolidada de francès com a segona llengua 
estrangera. 

 Oferta de matèries optatives vinculades a 
projectes del centre. 

 Atenció específica per a alumnes amb 
diferents ritmes  d’aprenentatge. 

 Aula d’acollida per als alumnes nouvinguts i 
d’incorporació tardana.  

 Coordinació amb serveis educatius i socials 
externs de la Generalitat i l’Ajuntament de 
Castelldefels. 

 

 
 
 

BATXILLERAT 
 

Etapa que prepara per accedir a estudis 
superiors:  

 Universitat.  

 Cicles Formatius de Grau Superior. 
 

Matèries comunes 
Llengua catalana Educació física 

Llengua castellana Religió (voluntària) 

Anglès Història de la filosofia 

Filosofia i ciutadania Història 

Ciències per al món 
contemporani 

Treball   de recerca 

Tutoria  

 
Matèries de Modalitat 
 
Ciències i tecnologia 
 
Matemàtiques 
Biologia 
Química  
Física 
Ciències de la Terra  
Dibuix Tècnic 
Electrotècnia 
Tecnologia industrial 

 
Humanitats i c. socials 
 
Matemàtiques aplicades a 
les ciències socials 
Economia 
Economia de l’empresa 
Història del món contem- 
porani 
Geografia 
Llatí  
Literatura catalana  
Literatura castellana 
Història de l’Art 
Literatura universal 

 

Matèries optatives 
Francès, religió, sociologia i psicologia. 
 
Altres aspectes 

 Treballs de Recerca tutoritzats per  
professors del centre. 

 Orientació acadèmica i professional per 
després del batxillerat. 


