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• Comunicació i col·laboració amb les escoles de Primària adscrites.
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• El treball personal dels alumnes a l’ESO.

• Projectes d’innovació educativa.

3. Activitats extraescolars.

4. Torn obert de paraules.



1. Presentació de l’Institut Ègara.

OBJECTIUS I IDEARI DE L’INSTITUT:

MISSIÓ:

L’Institut Ègara és un centre públic d’educació secundària obligatòria i 
de batxillerat que té per objectius: 

     1) formar els alumnes per a l’adquisició, sistematització i utilització
         funcional dels coneixements curriculars per tal que siguin
         competents i coneixedors de la cultura i de la ciència.
     2) educar els alumnes per tal que esdevinguin ciutadans lliures,
         responsables, crítics i respectuosos amb l’entorn i les persones.

L’INS pot representar un nexe d’unió de l’alumnat amb altres 
institucions acadèmiques i ciutadanes que reverteixin en la seva 
promoció tant personal com professional. 



1. Presentació de l’Institut Ègara.

OBJECTIUS I IDEARI DE L’INSTITUT:

VISIÓ:
Assolir un institut:
� de qualitat per a tothom, amb una formació innovadora adaptada a les noves  
   tecnologies i amb recursos diversificats.
� afavoridor de la llengua i cultura catalana.
� que eduqui per a la superació de les desigualtats, la promoció personal i la 
  cohesió social
� que aconsegueixi la satisfacció dels seus professionals, dels seus alumnes i de 
  les seves famílies, tot potenciant la implicació de les famílies amb el centre i
  l’orientació a aquestes.
� que atengui els alumnes segons les seves capacitats, ajudant-los al progrés 
  personal i educatiu dels més desafavorits socialment i cultural, i promovent   
  l’assoliment de nivells d’excel·lència en aquells alumnes que ho poden  
  aconseguir.
� formador de persones competents, responsables i compromeses.
� factor de cohesió social i d’integració.
� d’acollida pels alumnes nouvinguts i les seves famílies.
� amb una gestió transparent, responsable, participativa i democràtica.
� incardinat al barri oferint els seus serveis i instal·lacions.
� amb un ideari  i un projecte educatiu compartit per tot el claustre, viscut amb 
  responsabilitat i motivació pels membres de la seva comunitat educativa. 



1. Presentació de l’Institut Ègara.

OBJECTIUS I IDEARI DE L’INSTITUT:

VALORS:

� L’atenció a la diversitat a través del suport específic del Departament 
d’Orientació , en coordinació amb la resta del claustre, mitjançant les 
pertinents adaptacions curriculars dintre de l’aula.

� El foment entre l’alumnat de la importància de la necessitat d’assolir 
el graduat en ESO.

� L’estímul i treball dels valors d’equitat, igualtat, tolerància, estima de 
la llibertat, rebuig de la violència, integració, innovació i 
transversalitat amb la periodicitat de projectes acadèmics de caire 
transversal: la violència de gènere, el món de l’esport i el temps de 
lleure, la figura de Leonardo da Vinci, Grècia com a bressol de la 
nostra cultura i d’altres que es puguin fer en el futur. 

� La promoció del valor de l’educació com a inversió en el propi futur. 



1. Presentació de l’Institut Ègara.

ACOLLIDA DELS ALUMNES DE 1r D’ESO :

Abans de començar el curs escolar:
� Reunió informativa de l’equip directiu a les famílies .
� Jornada portes obertes.
� Activitats organitzades a l’institut: observació astronòmica, ...
� Reunió informativa als alumnes i a les famílies ja admeses al 

centre.
� Traspàs d’informació amb les escoles adscrites.
� Entrevistes personals.
� Elaboració dels nous grups de 1r d’ESO.

Inici del nou curs escolar amb l’alumnat:
� Primera tutoria.
� Reunió informativa als pares.
� Avaluacions i informacions a les escoles .
� Tutories de 1r d’ESO. 



1. Presentació de l’Institut Ègara.

ACOLLIDA DELS ALUMNES DE 1r D’ESO :
Projectes de cohesió integradora

INSTITUT ÈGARA

 

SERVEI DE MEDIACIÓ I 

 

   

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

 

 

 I T U, COM HO RESOLS?
 



1. Presentació de l’Institut Ègara.

COMUNICACIÓ I COL·LABORACIÓ AMB LES ESCOLES
DE PRIMÀRIA ADSCRITES.

Coordinació Primària – Secundària
 

Professorat de l’institut Ègara i mestres de les escoles 
adscrites Josep Ventalló, Cesc Aldea i Pilarín Bayés, 
realitzen accions conjuntes:

 • Traspàs d’informació en els dos sentits.
 • Activitats conjuntes:

∗ Concurs de fotografia matemàtica.
∗ Observacions astronòmiques

 • Discussió sobre els hàbits de treball de l’alumnat.



DEURES. Criteris i sistematització. Especificar  el grau de responsabilitat  dels alumnes en relació amb els deures

SORTIDES QUE HAN FET AL CS

CRITERIS PER A L’AGRUPACIÓ DELS ALUMNES

No han d’anar junts Haurien d’anar junts

LÍDERS DEL GRUP. Positius i negatius tenint el compte el rendiment, la iniciativa i els aspectes de relació

Positius Negatius

        GRUP  :
         

ACTITUD
B:bona; 
A :acceptable 
D: presenta 
dificultats

          ATENCIÓ DIVERSITAT NIVELL 
ACADÈMIC

               INFORMACIÓ SOCIAL

         ALUMNES
Respec-te 
als altres

Respec-te 
al treball

Nou-
vingut 
últims 
24 
mesos
+Data 
d'arri-
bada

 Àrees en 
les que té
       PI

Àrees que 
se li 
adapten 
tot i que 
no té PI

AEE
o GRA

Dictàm
en
EAP

Serveis 
externs: 
CSMIJ, 
logope-
da....

ÀREES QUE 
SUSPEN :
Ct;Cs;
Ag;Md; 
Mt;EF. 
E.Ar; Ciu. 
+ últim cicle 
superat

Alum-
nes 
repetid
ors

Absentis-
me:
P:poc
M:molt

Proble-
màtica 
familiar

Risc 
d’exclusió 
social

 Difi-
cultats 
econò-
mi-ques

Segui-
ment 
serveis 
socials

1.

       TRASPÀS D' INFORMACIÓ PRIMÀRIA SECUNDÀRIA     2012-13



2. Estructura i organització del centre.

MARC HORARI  ESO /  BATXILLERAT
 

HORARI  CURS  2013-2014
ESO
 
       Matins:

Entrada: a les 8:00 h. tots els grups.
Sortida:  Dilluns, dimarts, dijous i divendres a les 13:30 h.

     Dimecres a les 14:30 h.
 Tardes:  

Dilluns i dimarts .
Entrada: a les 15:30 h. tots els grups.   
Sortida a les 17:30 h. tots els grups.

  
BATXILLERAT

 
Horari intensiu tots els dies:

 
Entrada a les 08:00 h.
Sortida a les  14:30 h.



2. Estructura i organització del centre

ENSENYAMENT OBLIGATORI I POSTOBLIGATORI:

Currículum ESO:

1r 2n 3r 4t

Català 3 h/g 3 h/g 3 h/g 3 h/g

Castellà 3 h/g 3 h/g 3 h/g 3 h/g

Anglès 3 h/g 3 h/g 3 h/g 3 h/g

Matemàtiques 3 h/g 3 h/g 3 h/g 3 h/g

C.Naturals 3 h/g 3 h/g 4 h/g     -

C.Socials 3 h/g 3 h/g 3 h/g 2 h/g

E.ètico-cívica    -     -     - 1 h/g

E.Ciutadania    -     - transversal     -

Tecnologia  2 h/g 2 h/g 2 h/g    *

Música  3 h/g     - 1 h/g    *

Visual i Plàstica    - 3 h/g  1 h/g    *

Ed.Física  2 h/g 2 h/g 2 h/g 2 h/g

Religió/altern.  2 h/g 1 h/g 1 h/g 1 h/g

Cb.transv.  2 h/g 2 h/g 2 h/g 2 h/g

Optatives      - 1 h/g 1 h/g 9 h/g*

Proj.Recerca      -    -     -     -

Tutoria  1 h/g 1 h/g 1 h/g 1 h/g

Total 30+ TS 30+ TS 30+ TS 30





2. Estructura i organització del centre.

ENSENYAMENT OBLIGATORI I POSTOBLIGATORI:

Batxillerat: Possibilitat de realitzar-lo en 2 o 3 anys.

Currículum:

- Ciències i tecnologia.
- Humanitats i ciències socials.

Assignatures  comunes, de modalitat i optatives .

       (Natació i primers auxilis a l’assignatura d’educació física)



2. Estructura i organització del centre

EL TREBALL PERSONAL DELS ALUMNES A L’ESO

• Desdoblaments dels grups de 1r i 2n d’ESO per atendre les dificultats 

significatives d’aprenentatge.

• Agrupaments reduïts per atendre les NEE.

• Atenció personalitzada per l’alumnat amb altes capacitats.

• Atenció individualitzada .

• Especial atenció a les Competències Bàsiques:
Cada curs d’ESO l’alumnat cursa una matèria semestral de dues hores a 
la setmana d’àmbit matemàtic i una altra d’àmbit lingüístic.

   És una matèria optativa que impulsa el treball competencial i 
transversal, orientada pel professorat en funció del seu grau de 
desenvolupament competencial.

• Aules específiques: laboratoris, tallers, aula de mates, de llengua, ...

• Canons, pantalles i ordinadors a totes les aules.

• Xerrades formatives segons les necessitats de cada nivell.

• Treballs de síntesi realitzats fora del centre (colònies).



2. Estructura i organització del centre

EL TREBALL PERSONAL DELS ALUMNES A L’ESO





2. Estructura i organització del centre

ALTRES ACTIVITATS

• Participació en el Campus Ítaca (UAB) .

• Col·laboració amb l’Ajuntament: Projecte Natura i Xarxa d’escoles per a la 
sostenibilitat de Terrassa.

• L’aula de matemàtiques. Un projecte de treball transversal.

• Una aula de llengua per a un treball cooperatiu i d’autoaprenentatge.

• Eixos tranversal: projectes que impliquen totes les àrees i alumnat de 
l’institut.

• Projecte de tutories d’acompanyament a 4t d’ESO. 

• Educació per a la ciutadania: forma intensiva al llarg d’una setmana.

• Revista de l’institut “Què passa?”.

• Ràdio Ègara.

• Projectes AMPA.

• Pla d’entorn.



2. Estructura i organització del centre

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

• Esportives:

� Futbol sala

� Bàsquet

� Ping-pong

� Escacs (hora de l’esbarjo)

• Possible grup de Teatre.





JORNADA DE PORTES OBERTES A 
L’INSTITUT ÈGARA

 
DIA: DISSABTE  9 DE MARÇ 

HORARI:       DE  10,00  A  13,30 H. 
 
 

US CONVIDEM A VISITAR EL VOSTRE 
INSTITUT!!!

http://www.institutegara.cat



“APRENDRE ÉS VOLAR!”

Moltes gràcies per la vostra 
atenció.


