
Oferta ESO

Serveis escolars:
• Tutoria de grup classe 1 Professor tutor per classe.
• Tutoria individualitzada 1 Professor tutor personal per cada 
alumne (7/8 alumnes per cada professor del centre)
• Grups reduïts en les matèries Instrumentals: matemàtiques, 
català i castellà.
• Atenció a la diversitat: USEE, atenció psicopedagògica a NEE,  Aula oberta
• Assessorament psicopedagògic de l'EAP
• Oferta d'optatives: tècniques d’estudi, francès, speaking, escola verda, Robòtica, religió..
• 1 hora de Biblioteca a 1r i 2n d’ESO, dins el marc del projecte PuntEdu.
• Pla d’impuls a la lectura, ILEC, 1/2 hora de lectura diària.
• Treball per projectes ( un per trimestre).
• Plataforma de gestió administrativa Ieduca:
- Comunicació directa amb l’equip docent. 
- Calendari d’activitats.
- Control de les faltes d’assistència. 
- Control d’incidències.
• Plataforma moodle de gestió acadèmica.

Instal·lacions del centre:
• 25 Aules multimèdia (Pissarra digital Interwrite amb armari 
Rack amb controladora, DVD i notebook amb el programari) i 
pissarra vileda. • 2 Aules de Tecnologia • 3 Aules d’Informàtica
• Laboratoris de Naturals • Laboratori de Física • Laboratori de 
Química
• Biblioteca • Aula de Dibuix • Bar
• 2 Pistes poliesportives • Gimnàs • 3 Patis • Hort
• Aula de Psicopedagogia • Aula Oberta • Aula USEE • Aula

de Vídeo

Serveis extraescolars:

• Estud assistit, amb la col·laboració de l’Ajuntament dins del 
pla educatiu d’entorn, exprofessors del centre i alumnes de 
batxillerat.
• Pla català de l’esport: Natació a les piscines
municipals, futbol sala, bàsquet, atletisme, volei al pavelló, (en funció de la demanda)…
• Guitarra • fotografia…
• Grup de lectura, un cop al mes a la biblioteca del centre.

Projectes:
Qualitat i millora contínua
Biblioteca Puntedu
Centre pilot del Pla d’impuls de la lectura
Escola Verda
Pla català de l’esport
Pla educatiu d’entorn
Educació Inclusiva
Control de l’aire
Projecte europeu Erasmus
First Lego League
Projecte digital 2.0
Tutories compartides

https://www.flickr.com/photos/127700851@N02/collections/72157673680778294/

