
JORNADA DE PORTES 
OBERTES  2018

  21-03-2017 a les 17,30h

INS MONTSERRAT ROIG
SANT ANDREU DE LA BARCA



NIVELLS EDUCATIUS

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

L’ESO està estructurada en quatre cursos:
De primer a quart d'ESO.

En acabar l’ESO , si l’alumne/a l’ha superat pot accedir a les 
diverses modalitats de Batxillerat.

 En el centre s’oferten 2 modalitats :

 - Batxillerat d'humanitats i ciències socials
 - Batxillerat de Ciències i Tecnologia

  



PLA D’ESTUDIS



ALTRES MATÈRIES

• Treball de síntesi: treball en grup.
• Segona llengua estrangera a partir de tercer d’ESO: 

és optativa.
• Matèries optatives: per reforçar i ampliar 2 matèries 

comuns a primer i altres 2 a segon.
• Altres agrupacions:  aula d’acollida, agrupacions 

flexibles per atendre la diversitat ...
• Desdoblament de grups a primer, segon i tercer 

d’ESO en Anglès, Ciències de la naturalesa i 
Tecnologia.



AVALUACIÓ

• Serà contínua amb observació sistemàtica del procés 
d’aprenentatge.

• Butlletí de notes trimestrals. A mitjans del primer 
trimestre es lliura una informació prèvia a l’avaluació.

• Els/les alumnes amb matèries no superades 
mitjançant l’avaluació contínua tindran cada trimestre 
possibilitat de recuperar-les.

• Al setembre hi ha exàmens de recuperació i a l’estiu 
han de fer deures per tal d’assolir els aprenentatges 
de la matèria.



AVALUACIÓ

• Perquè l’alumne/a pugui accedir al curs següent cal 
que les qualificacions de totes les matèries siguin 
positives amb dues excepcions com a màxim.

• L’obtenció del títol de graduat en ESO requereix la 
superació de totes les matèries.



NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DE CENTRE

• L’ alumnat és informat a principi de curs pel tutor/a 
dels seus Drets i Deures i de les faltes i sancions 
derivades de comportaments incorrectes.

• Les faltes d’assistència.
• Faltes i sancions.
• Normes de convivència.



ELS NOSTRES PROJECTES

 Mediació Escolar
 Escoles verdes
 Hora lectora a 1r, 2n i 3r d’ESO
 Tractament Integrat de les llengües
 Savis i Saberuts
 Servei a la Comunitat
 Parelles lingüístiques
 Jornada cultural i literària



SERVEI DE MEDIACIÓ

• El centre ofereix el servei de mediació per a la gestió 
de conflictes generats entre alumnes. 

• Per iniciar el procés  ha d’haver la voluntarietat de les 
persones implicades.

• Els/les  alumnes mediadors han de ser imparcials.
• És de caràcter confidencial.
• Les persones que prenen part en el procés han 

d’assistir personalment a les reunions.
• Els acords presos s’han de recollir per escrit.



ESCOLA VERDA

• Treball que vol aconseguir que el pati esdevingui  un 
entorn natural agradable.

• Activitats de reciclatge, sostenibilitat i estalvi.



SERVEI DE BIBLIOTECA

• L’alumnat de l’ESO pot disposar del servei de 
biblioteca : 

• Cada dia, de dilluns a divendres, durant l'esbarjo



HORARI LECTIU 2017-2018

. De dilluns a divendres de 08.00 h. a 14.30 h

Esbarjo d’11.00 h a 11.30 h



Preinscripció. Informació
• El calendari de presentació de sol·licituds es pot consultar al 

web

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-general/

• El termini de presentació de sol·licituds és:
• Del 13 al 24 d'abril, per al segon cicle d'educació infantil, 

educació primària, centres integrats i educació secundària 
obligatòria.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-general/


MÉS INFORMACIÓ
- Presentació de llistes amb el barem 
provisional:  3 de maig
- Publicació de llistes amb barem definitiu: 
10 de maig
- Publicació de llistes d'admesos : 12 de 
juny
- Matriculació de 1r ESO: del 21 al 27 de 
Juny



Preinscripció. Informació

• A la sol·licitud s’hi poden indicar peticions 
d’admissió en diversos centres relacionats 
per ordre de preferència

• Presentar la sol·licitud en el centre de 
preferència núm. 1

• La falsedat de les dades comporta la 
invalidació de drets de prioritat que puguin 
correspondre.



VISITA A LES 
INSTAL·LACIONS DEL 

CENTRE



LABORATORI DE QUÍMICA



LABORATORI DE BIOLOGIA



LABORATORI DE TECNOLOGIA



AULES D’INFORMÀTICA



AULES D’INFORMÀTICA



BIBLIOTECA



GIMNÀS



PATI PER 3r i 4t ESO



PATI  PER 1r i 2n ESO



AULA DIGITALITZADA



GIMNÀS COM A SALA POLIVALENT


