
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornades de portes obertes 201

      Dimarts 14  de març a les 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRE BATXIBAC 

 

Camí Ral, 10 – 08860 Castelldefels    T. 93 664 22 52 
a8045537@xtec.cat - http://agora.xtec.cat/iessert/

 

 
 
 
 
 

DOSSIER INFORMATIU 
 
 
 
 
 
 

Jornades de portes obertes 201 7 
 

de març a les 18  h.                        Dissabte 18 de març a les 1
 

 

08860 Castelldefels    T. 93 664 22 52 – Fax 93 636 11 30 
http://agora.xtec.cat/iessert/ 

 

de març a les 1 1 h. 

 



  
 

 

 

 

 

2 

INDEX 

1. UNA MICA D'HISTÒRIA ....................................................................................................................................................... 4 

2. L’OFERTA EDUCATIVA ......................................................................................................................................................... 4 

3. LA COMUNITAT EDUCATIVA ............................................................................................................................................... 4 

4. ELS OBJECTIUS .................................................................................................................................................................... 4 

5. ELS EQUIPAMENTS .............................................................................................................................................................. 5 

6. LES ESTRATÈGIES ................................................................................................................................................................ 5 

7. FORMACIÓ DELS GRUPS DE PRIMER D’ESO ......................................................................................................................... 6 

8. ACOLLIDA DELS ALUMNES NOUS ........................................................................................................................................ 7 

9. MARC HORARI .................................................................................................................................................................... 7 

10. HORES PER ÀREA............................................................................................................................................................. 7 

11. TIPUS D’ÀREES ................................................................................................................................................................ 8 

12. DINÀMICA DE L’ESBARJO ................................................................................................................................................ 8 

13. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA ......................................................................................................................................... 8 

14. L’AVALUACIÓ .................................................................................................................................................................. 9 

15. LA CONVIVÈNCIA ............................................................................................................................................................. 9 

16. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES .................................................................................................................................. 10 

17. PROJECTES I PROGRAMES ............................................................................................................................................. 10 

18. EL MATERIAL DIDÀCTIC ................................................................................................................................................. 11 

19. L’AMPA ......................................................................................................................................................................... 11 

20. RÈGIM DE FINANÇAMENT ............................................................................................................................................. 11 

21. SOL·LICITUD DE PLAÇA I PESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD.............................................................................................. 12 

22. ESCOLES ADSCRITES ...................................................................................................................................................... 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
INTRODUCCIÓ 
 
 
 
Amb aquest dossier que teniu a les mans pretenem in formar
característiques del nostre centre en aquests momen ts en que esteu cercant l’institut més 
adient per a seguir amb l’escolarització del vostre fill o fil la.
 
Aquest dossier està molt vinculat a les sessions de  portes obertes i en tot moment f
referència a la presentació emprada
 
 
Sigui quina sigui la vostra decisió, sí que volem 
ha de passar sempre pel compromís mutu entre l’esco la i la família.  Estigueu ben segurs 
que podreu comptar amb nosaltres des del nostre ves sant de professors i professores  en 
aquesta difícil però il·lusionant tasc
 
 
Restem sempre a la vostra disposició, per complemen tar o aclarir qualsevol informació 
que considereu necessària.  
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Amb aquest dossier que teniu a les mans pretenem in formar -vos  de les principals 
característiques del nostre centre en aquests momen ts en que esteu cercant l’institut més 

a seguir amb l’escolarització del vostre fill o fil la. 

Aquest dossier està molt vinculat a les sessions de  portes obertes i en tot moment f
referència a la presentació emprada  durant les jornades. 

Sigui quina sigui la vostra decisió, sí que volem assenyalar que la millor opció educativa 
ha de passar sempre pel compromís mutu entre l’esco la i la família.  Estigueu ben segurs 
que podreu comptar amb nosaltres des del nostre ves sant de professors i professores  en 
aquesta difícil però il·lusionant tasc a d’educar i formar els vostres fills i filles.

Restem sempre a la vostra disposició, per complemen tar o aclarir qualsevol informació 

vos  de les principals 
característiques del nostre centre en aquests momen ts en que esteu cercant l’institut més 

Aquest dossier està molt vinculat a les sessions de  portes obertes i en tot moment f em 

assenyalar que la millor opció educativa 
ha de passar sempre pel compromís mutu entre l’esco la i la família.  Estigueu ben segurs 
que podreu comptar amb nosaltres des del nostre ves sant de professors i professores  en 

a d’educar i formar els vostres fills i filles.  

Restem sempre a la vostra disposició, per complemen tar o aclarir qualsevol informació 
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1. UNA MICA D'HISTÒRIA 

 

- El curs 1987-88 comença la història del nostre institut com a centre de 
Formació Professional en instal·lacions provisionals (barracots). 
- El curs 1992-93 inaugurem el nou edifici en el qual ja podem impartir 
estudis de Formació Professional i Batxillerat. 

- El curs 1996-97 comença a aplicar-se la “reforma educativa” amb la incorporació  de la primera 
promoció d’alumnes de primer d’ESO. 
- El curs 2007-08 finalitzen les obres d’ampliació de l’edifici original amb les quals ja podem 
disposar de deu aules noves, dues aules per a reforços i desdoblaments, el gimnàs i el menjador. 
- Del 2008 fins l’actualitat estem impartint estudis d’ESO i Batxillerat i des del curs 2013-14 estem 
autoritzats per la Generalitat de Catalunya per a impartir la doble titulació Batchibac (espanyol-
francès). 
 

2. L’OFERTA EDUCATIVA 
El nostre institut ofereix estudis de:  
- Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), on tenim 4 línies de primer a quart   
per atendre alumnes amb edat compreses entre els 12 i els 16 anys. 
 
- Batxillerat, on tenim dues línies tan a primer om a segon, per a desenvolupar dos batxillerats: 
       - Batxillerat de Ciència i Tecnologia. 
       - Batxillerat d’ Humanitats i Ciències Socials. 
- Som un centre homologat per la Generalitat de Catalunya per 
 a poder impartir la Doble titulació a batxillerat: 

Batxillerat (espanyol) – Baccalauréat (francès). 
 
 

3. LA COMUNITAT EDUCATIVA 
-    L’alumnat:  570 alumnes repartits entre ESO i Batxillerat: 
- ESO: 5 primers, 5 segons, 5 tercers i 4 quarts . 
- Batxillerat: 2 primers i 2 segons  
-    El professorat: 50 professors i professores que ens permeten      
     treballar amb una ràtio d’uns 10’5 alumnes per professor.   
-    El PAS:  quatre persones d’administració i serveis: dos  
     conserges i dues administratives. 
-    Les famílies i la seva AMPA amb un 90 % d’associats. 
 
 

4. ELS OBJECTIUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Estem fermament convençuts que la tasca educativa s’ha de 
fonamentar en el treball en equip a partir d’uns objectius estratègics.  
Aquests objectius estratègics del nostre centre són els següents:  

1. Millorar els resultats acadèmics del nostre alumnat en tots els 
nivells. 

2. Incorporar les noves tecnologies i el treball competencial als 
processos  d’ensenyament-aprenentatge.  

3. Reforçar la convivència i cohesió social.   
4. Treballar per a un institut més sostenible. 
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5. ELS EQUIPAMENTS 
 
Per a treballar aquests objectius hem de dotar-nos d’uns equipaments, d’unes estratègies i d’uns 
recursos. 
 

  

Dos laboratoris: Biologia 
Geologia i  Física i Química     

Biblioteca – Mediateca     

Dos tallers de Tecnologia Aula d’acollida 
Gimnàs i vestidors. Camp de futbol “Via 

Fèrria” (només ús) 

  

Pista descoberta WIFI en tot en recinte 
Taquilles per a l’alumnat que ho desitgi en règim de 
lloguer (10 € anuals) 
Totes les aules equipades amb PDI 

 
6.  LES ESTRATÈGIES 

Són diverses les estratègies que emprem per arribar als objectius que ens hem proposat com a 
institut.  A continuació farem esment a les més significatives: 
 
L’Atenció a la diversitat : Procurem acomodar-nos als ritmes d’aprenentatge dels nostres 
alumnes. Per això ens dotem de:  
- Diversos tipus d’agrupaments: Hores A/B, agrupaments per nivells 
de competències: a primer, segon, tercer i quart d’ESO. 
- Matèries optatives de reforç i ampliació de català i castellà a l’ESO. 
- Programes de diversificació curricular a tercer i quart com el 
programa ESLORA en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Castelldefels.  
 
L’Acció tutorial: La nostra tasca docent està totalment 
associada a l’acció tutorial, i en aquesta tasca hi ha d’estar 
implicat tot el professorat .   
És a partir d’aquestes dues conviccions que organitzem l’acció 
tutorial de la següent manera: 
- Cada grup classe té un tutor/a de grup  per a gestionar totes 
les qüestions  relatives al grup: tutoria de grup (1 hora setmanal), 
dinàmiques de grup, seguiment del Pla d’Acció Tutorial, etc. 
- Tots els professors-res del centre tenim assignat un grup d’uns 
12 alumnes als quals els hi impartim classe i dels quals en som 
els seus tutors-res orientadors per a gestionar les qüestions de 
caràcter més personal: seguiment acadèmic, entrevistes amb les 
famílies, orientació acadèmica i personal, etc. 
És a dir, tots els alumnes tenen una “doble tutoria” una grupal i 
una altra individual, cosa que ens permet fer un seguiment molt 
acurat de tot el procés educatiu del nostre alumnat. 

 
 
 
 
 
 
 

 

5.    Reforçar el treball en equip i la formació contínua del professorat. 
6.    Incrementar la implicació de l’alumnat, el professorat i les famílies en la vida de l’institut. 
7.    Millorar la projecció social de l’institut i la coordinació amb les escoles de primària. 
8.    Esdevenir un centre plurilingüe en el tractament de les llengües estrangeres. 
9.    Participar en aquells programes, projectes i acords que puguin millorar la qualitat del servei  
       educatiu que oferim. 
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El Contacte permanent entre família i escola 
 

 

Valorem molt el contacte amb les 
famílies.   
 
Cada alumne disposa d’una AGENDA 
PERSONAL mitjançant la qual la 
família i el professorat poden 
intercanviar-se informació, concertar 
entrevistes, comentar incidents, etc.  

 - L’ENTREVISTA PERSONAL  és una eina fonamental per al coneixement entre la família i 
l’institut.  Les entrevistes normalment es duran a terme amb el Tutor Orientador tot i que la família  
també pot demanar entrevista amb algun professor en concret o amb els membres de l’ Equip 
Directiu, però sempre havent informat el tutor orientador, que farà de nexe entre la família i 
l’escola, i en facilitarà el contacte. 

- COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES per faltes d’ assistència a primera hora del matí a 
través de missatges SMS als mòbils de les famílies. 

-  INFORMES de final de trimestre i de curs. 
 - CORREU ELECTRÒNIC.  Es tracta d’un mitjà molt àgil que, en la mesura que sigui 
possible, cada dia estem utilitzant més per al contacte entre la família i l’escola. 
 - PROGRAMA de GESTIÓ ESCOLAR.  Cada família disposa d’un codi d’accés a aquest 
programa a través del qual pot fer el seguiment diari del procés escolar del seu fill o filla: 
observacions, faltes d’assistència, etc. 
 
 

7. FORMACIÓ DELS GRUPS DE PRIMER D’ESO 
 

 

 

 
És a dir els quatre grups ordinaris són homogenis i en cadascun d’ells mirem d’equilibrar tots els 
paràmetres: escoles de procedència, nivells acadèmics, sexe, etc. 
 
El grup d’Atenció Preferent és un grup obert pensat per a un nombre reduït d’alumnes que es 
preveu que puguin tenir serioses dificultats per a seguir el currículum de secundària perquè no 
han superat els nivells mínims de primària i, per tant, és aconsellable seguir amb ells un 
currículum adaptat a les seves necessitats amb la finalitat que en finalitzar quart puguin acreditar 
l’ESO.  
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8. ACOLLIDA DELS ALUMNES NOUS 
 

 

 A finals del curs actual (principis de juliol)  tindrem una 
sessió informativa amb totes les famílies de primer d’ESO 
per a explicar totes les característiques del curs 2017-18 i el 
material que hauran de tenir els alumnes per a treballar, etc. 
I recollir les inscripcions dels alumnes que faran francès 

 
Abans de començar el curs,  
durant els primers dies de 
setembre,  tindrem sessió 
informativa amb les famílies, 
l’equip directiu i el tutor/a de grup 
per tal de presentar les 
característiques del curs: alumnes 
de francès (revisió), l’horari, el 
professorat, avaluacions, llibres, 
Programa de Gestió Escolar, etc. 
 
 

 
Primeres sessions de 
tutoria de grup:  presentació 
companys i companyes, 
agenda, horari, carpeta, guia 
de l’alumne, instal·lacions, 
professorat, sistema de 
treball,  etc. 
 

 
 Principis d’octubre:  
entrevista personal amb el 
tutor o tutora orientador/a del 
seu fill/a per al coneixement 
de la família, l’intercanvi 
d’informació personal i 
acadèmica i aclarir possibles 
dubtes.  
 

9.      MARC HORARI 
 

 

Cada dia de les 8:10 h a les 14:50 h, 
 
Dues hores de classe, un esbarjo de 25 minuts. 
 
Dues hores de classe, un esbarjo de 15 minuts. 
 
Dues hores de classe, finalitza la jornada. 
 
Les tardes queden lliures per a estudiar, fer deures, 
lleure, activitats extraescolars, etc. 

 
10. HORES PER ÀREA 

 

 

Aquest quadre fa referència al número d’hores 
setmanals per a cadascuna de les àrees. 
 
Una de les hores de Biologia-Geologia i una de 
les de Tecnologia es duen a terme amb mig grup.  
 
El Treball de Síntesi es desenvolupa durant una 
setmana cap a finals de curs (juny) i els alumnes 
el treballen en forma de Projecte, en petits grups 
col·laboratius al voltant d’un tema que els aglutina. 
 
L’hora de Tutoria és l’hora de tutoria grupal en la 
qual es treballen tots els temes propis del Pla 
d’Acció Tutorial. 
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11. TIPUS D’ÀREES 
 

 

Hi ha dos tipus d’àrees:  
 
- Comunes: Cat., Cast., Ang., Mat., C. Socials, C. Naturals, Tecnologia, 
Dibuix / Música, Ed. Física, Religió/Alternatives/Alternativa en francès. 
 
- Optatives, que poden ser: 

D’ampliació d’alguna de les àrees comunes pensades per a 
l’alumnat amb un bon nivell de competències. 

De reforç d’alguna de les àrees comunes pensades per a l’alumnat 
amb un baix nivell de competències. 

 De continuïtat, Francès des de 1r d’ESO. En la qual s’ofereix a 
l’alumnat l’oportunitat d’aprendre una segona llengua estrangera durant 
els quatre cursos de l’ ESO; i, posteriorment al batxillerat, amb la finalitat 
d’obtenir la doble titulació BatxiBac. 
 

 

 

12. DINÀMICA DE L’ESBARJO 
Hi ha dues estones d’esbarjo durant el matí.  Una de 25 minuts  després de les dues primeres 
hores de classe i una altra de 15 minuts després de les dues hores següents. 

Durant els esbarjos no es pot sortir del recinte escolar. 
 
A les hores de l’esbarjo sempre hi ha 4 professors que vetllen perquè tot 
es desenvolupi amb normalitat: 

3 professors i professores de control: pati del davant, pistes i 
porxo.  

1 professor / a per a la biblioteca: estudi, consultes, etc. 
 

 

 

13. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
 
Per un funcionament més eficient ens dotem d’una doble organització 
 

 

Organització “vertical” 
 
Tot el professorat que imparteix cadascuna de les 
matèries del currículum està agrupat en un 
Departament Didàctic en el qual es coordina tot el 
que fa referència a la seva matèria:  programacions, 
sortides d’àrea, materials didàctics, etc. 
 
Cada Departament Didàctic te un Cap de 
Departament i tots ells estan coordinats pel Cap 
d’Estudis. 
 
Tots aquests Caps de Departament es reuneixen 
periòdicament amb el Cap d’Estudis en que 
anomenem la comissió Pedagògica. 



  
 

 

 

 

 

9 

Organització “horitzontal” 
 
Tot el professorat que imparteix classe en 
un determinat grup-classe conforma 
l’Equip Docent d’aquest grup.  Els grups-
classe estan agrupats en  5 nivells: primer 
ESO, segon ESO, tercer ESO, quart ESO i 
Batxillerat. 
 
Disposem de 3 Coordinadors de nivell: 
primer i segon ESO, tercer i quart ESO i 
Batxillerat. 
 
Aquest Coordinadors de Nivell es 
reuneixen amb el Coordinador Pedagògic 
per a tractar els temes que els hi són 
propis:  seguiment del Pla d’Acció Tutorial, 
sortides tutorials (colònies, viatge), 
seguiment acadèmic de l’alumnat, etc. 

 

 
 

14. L’AVALUACIÓ 
 
Els resultats de l’alumne/a en conjunt són avaluats per tot l’equip d’avaluació  ( equip docent)  
 
 

 
 
 

Al llarg d’un curs escolar duem a terme 5 avaluacions: 
Una avaluació inicial a l’octubre: orientativa, qualitativa. 
Tres avaluacions trimestrals: quantitativa amb notes 
concretes per a cada àrea i orientacions per part del Tutor 
Orientador. 
Una avaluació final ordinària (juny): que és el resultat final 
del curs i és també quantitativa i amb orientacions del 
Tutor Orientador  
Una avaluació final extraordinària (setembre): només per 
aquells alumnes que no han superat alguna de àrees al 
mes de juny. 

 
 

15. LA CONVIVÈNCIA 
 

 

Demanem al nostre alumnat que sigui treballador i que es 
comporti de manera respectuosa, tant amb les persones com 
amb el mobiliari i les instal·lacions. 
 
Podríem sintetitzar dient que al nostre institut totes les normes de 
conducta estan basades en el Respecte: Respecte per  un 
mateix, Respecte pels altres i Respecte per l’entorn. 
 
- Els conflictes que puguin sorgir els treballem des de la Mediació 
Escolar i des de les nostres Normes d’Organització i 
Funcionament 
 



  
 

 

16. ACTIVITATS COMPLEMEN
 

 
L’educació integral dels alumnes també ha de tenir uns components de caràcter cultural i lúdic 
per celebrar i conèixer els nostres costums i tradicions.
 
Colònies (1r ESO) // Esquiada (2n. ESO) // Colònies (3r d’ESO)  //  Viatges final d’etapa: (4t ESO, 
1r Btx.) //  Sortides tutorials  //  Sortides d’àrea: de coneixement del medi natural / social, teatre, 
museus, etc. 
 
Altres activitats:    Nadal,   Carnaval,   Setmana Verda,  Setmana cultural 
Final de curs, etc. 
 

17. PROJECTES I PROGRAMES
 
Considerem fonamentals totes aquelles activitats que reforcen l’educació integral que pretenem 
oferir al nostre alumnat, per això participem a totes les campanyes, tallers i programes que ens 
ajuden a treballar-la.  A continuació fem esment a al

 
Programa “Eslora” de diversificació curricular per a alumnes de 3r i 4t 
d’ESO per a estimular l’estudi en els nostres alumnes.

I L E C   Programa d’Impuls a la Lectura (ILEC) per a potenciar la comprensió 
lectora i el gust per

 
Programa internacional d’intercanvi d’experiències educatives, professorat 
i alumnat establert entre instituts d
Itàlia. 

 

Som Escola Verda.  Estem convençuts del valor 
sostenibilitat en l’educació del nostre alumnat
seguit d’activitats durant tot l’any i especialment durant la nostra Setmana 
Verda i la EcoFesta (amb la participació de les famílies).

 Som un dels pocs centres 
impartir la doble titulació Batxillerat espanyol + B
un dels elements claus de la nostra aposta clara per a l’impuls de les 
llengües estrangeres en el nostre institut.

 
T  I  L 

El programa Tractament Integrat de les Llengües impulsat pel 
Departament d’Ensenyament  que hem iniciat aquest curs t
donar un tractament el 
castellà, anglès i francès).

 
Programa dissenya
UPC de Castelldefels per a potenciar els estudis científics del nostre 
alumnat. 

 

Som un centre que es proposa ser acollidor i procurem solventar els 
possibles conflictes amb el nostre programa de Mediació 

 
CENTRE BATXIBAC 
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ACTIVITATS COMPLEMEN TÀRIES 

 
’educació integral dels alumnes també ha de tenir uns components de caràcter cultural i lúdic 

per celebrar i conèixer els nostres costums i tradicions. 

Colònies (1r ESO) // Esquiada (2n. ESO) // Colònies (3r d’ESO)  //  Viatges final d’etapa: (4t ESO, 
Btx.) //  Sortides tutorials  //  Sortides d’àrea: de coneixement del medi natural / social, teatre, 

Altres activitats:    Nadal,   Carnaval,   Setmana Verda,  Setmana cultural 

PROGRAMES 

totes aquelles activitats que reforcen l’educació integral que pretenem 
oferir al nostre alumnat, per això participem a totes les campanyes, tallers i programes que ens 

.  A continuació fem esment a alguns d’aquests programes
Programa “Eslora” de diversificació curricular per a alumnes de 3r i 4t 

per a estimular l’estudi en els nostres alumnes.
Programa d’Impuls a la Lectura (ILEC) per a potenciar la comprensió 

i el gust per a la lectura. 
Programa internacional d’intercanvi d’experiències educatives, professorat 
i alumnat establert entre instituts de 4 països:  Espanya, França, Bè

Som Escola Verda.  Estem convençuts del valor 
sostenibilitat en l’educació del nostre alumnat per això duem a terme un 
seguit d’activitats durant tot l’any i especialment durant la nostra Setmana 
Verda i la EcoFesta (amb la participació de les famílies).
Som un dels pocs centres de Catalunya autoritzats per la Generalitat per a 
impartir la doble titulació Batxillerat espanyol + Baccalauréat
un dels elements claus de la nostra aposta clara per a l’impuls de les 
llengües estrangeres en el nostre institut. 

programa Tractament Integrat de les Llengües impulsat pel 
Departament d’Ensenyament  que hem iniciat aquest curs t
donar un tractament el més integrat possible a totes les llengües (català, 
castellà, anglès i francès). 
Programa dissenyat per a alumnes de 3r d’ESO en combinació amb la 
UPC de Castelldefels per a potenciar els estudis científics del nostre 

Som un centre que es proposa ser acollidor i procurem solventar els 
possibles conflictes amb el nostre programa de Mediació 

 
’educació integral dels alumnes també ha de tenir uns components de caràcter cultural i lúdic 

Colònies (1r ESO) // Esquiada (2n. ESO) // Colònies (3r d’ESO)  //  Viatges final d’etapa: (4t ESO, 
Btx.) //  Sortides tutorials  //  Sortides d’àrea: de coneixement del medi natural / social, teatre, 

Altres activitats:    Nadal,   Carnaval,   Setmana Verda,  Setmana cultural – solidària,  Sant Jordi,  

totes aquelles activitats que reforcen l’educació integral que pretenem 
oferir al nostre alumnat, per això participem a totes les campanyes, tallers i programes que ens 

guns d’aquests programes: 
Programa “Eslora” de diversificació curricular per a alumnes de 3r i 4t 

per a estimular l’estudi en els nostres alumnes. 
Programa d’Impuls a la Lectura (ILEC) per a potenciar la comprensió 

Programa internacional d’intercanvi d’experiències educatives, professorat 
e 4 països:  Espanya, França, Bèlgica i 

Som Escola Verda.  Estem convençuts del valor indiscutible de la 
per això duem a terme un 

seguit d’activitats durant tot l’any i especialment durant la nostra Setmana 
Verda i la EcoFesta (amb la participació de les famílies). 

de Catalunya autoritzats per la Generalitat per a 
accalauréat francès.  És 

un dels elements claus de la nostra aposta clara per a l’impuls de les 

programa Tractament Integrat de les Llengües impulsat pel 
Departament d’Ensenyament  que hem iniciat aquest curs té com a finalitat 

és integrat possible a totes les llengües (català, 

t per a alumnes de 3r d’ESO en combinació amb la 
UPC de Castelldefels per a potenciar els estudis científics del nostre 

Som un centre que es proposa ser acollidor i procurem solventar els 
possibles conflictes amb el nostre programa de Mediació Escolar. 



  
 

 

18. EL MATERIAL DIDÀCTIC
 

 

Per a que la transmissió dels coneixements als alumnes sigui el més 
completa possible és necessari treballar amb la major diversitat possible 
de materials:
 
Les eines TAC
Cada aula està dotada d’una pissarra digital interactiva amb connexió a 
internet.   
Disposem d’una aula d’informàtica amb 25 ordinadors de sobre taula i 
d’una aula mòbil amb 30 portàtils que els alumnes utilitzen quan es 
requereix.  
Cada alumne disposa d’
pot trobar tots els continguts en format digital i amb activitats interactives.   
Tenim un EVA (entorn virtual d’aprenentatge), el nostre Moodle
professors i alumnes interactuen penjant exercic
  

 

 

 
Les eines “en paper”.   També imprescindibles:
A més dels dossiers per temes elaborats pel professorat on es recullen altres informacions de la 
matèria i exercicis o activitats, cada alumne disposa d’un llibre de text en 
podrà llegir, subratllar resumir i estudiar.
En algunes àrees també haurà de treballar en llibretes de paper perquè considerem que 
l’escriptura, l’ortografia, la cal·ligrafia també i encara són important en la formació integral del 
nostre alumnat. 
 
Les eines manipulatives .  Fonamentals:
Materials molt importants en els tallers o els laboratoris, o en àrees com la visual i plàstica, la 
música, l’educació física, les ciències naturals o socials, o les matemàtiques.  
 

19. L’AMPA 
 
La implicació de l’AMPA en la dinàmica global de l’institut és total 
i d’una importància capdal per intentar aconseguir, entre tots, els 
objectius proposats en l’educació dels nostres nois i noies.  I la 
relació amb el professorat i l’equip directiu és summament estret
i positiva. 
Actualment aproximadament el 90 % de les famílies estan associades a l’AMPA.     
Gestiona la venda de llibres , les 
les activitats extraescolars de reforç 

 
20. RÈGIM DE FINANÇAMENT

 

Despeses pròpies de l’associació : ajuts a sortides, tallers, premis diversos (Sant Jordi, Carnaval, 
etc.), activitats complementàries, ajuts a compres del centre

MATERIAL
-Material del centre: carpeta, agenda, 
dels llibres de lectura obligatòria, diccionaris, mapes,  etc.
de tecnologia, aules específiques:  Informàtica, Visual i Plàstica, Música, 

-Abonament de la quota a l’INSS
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EL MATERIAL DIDÀCTIC  

Per a que la transmissió dels coneixements als alumnes sigui el més 
completa possible és necessari treballar amb la major diversitat possible 
de materials: 

Les eines TAC . Imprescindibles:  
Cada aula està dotada d’una pissarra digital interactiva amb connexió a 

Disposem d’una aula d’informàtica amb 25 ordinadors de sobre taula i 
d’una aula mòbil amb 30 portàtils que els alumnes utilitzen quan es 
requereix.   
Cada alumne disposa d’una llicència digital associada al llibre de text on 
pot trobar tots els continguts en format digital i amb activitats interactives.   
Tenim un EVA (entorn virtual d’aprenentatge), el nostre Moodle
professors i alumnes interactuen penjant exercicis, activitats, etc.

També imprescindibles: 
A més dels dossiers per temes elaborats pel professorat on es recullen altres informacions de la 

ada alumne disposa d’un llibre de text en 
podrà llegir, subratllar resumir i estudiar. 

bé haurà de treballar en llibretes de paper perquè considerem que 
l’escriptura, l’ortografia, la cal·ligrafia també i encara són important en la formació integral del 

.  Fonamentals: 
Materials molt importants en els tallers o els laboratoris, o en àrees com la visual i plàstica, la 
música, l’educació física, les ciències naturals o socials, o les matemàtiques.  

de l’AMPA en la dinàmica global de l’institut és total 
i d’una importància capdal per intentar aconseguir, entre tots, els 
objectius proposats en l’educació dels nostres nois i noies.  I la 
relació amb el professorat i l’equip directiu és summament estreta 

Actualment aproximadament el 90 % de les famílies estan associades a l’AMPA.     
, les activitats extraescolars esportives (voleibol, handbol, futbol) i 

activitats extraescolars de reforç (francès, anglès, matemàtiques, català, castellà).

RÈGIM DE FINANÇAMENT 

AMPA:  18 € / família / curs: 
Despeses pròpies de l’associació : ajuts a sortides, tallers, premis diversos (Sant Jordi, Carnaval, 

etc.), activitats complementàries, ajuts a compres del centre
MATERIAL l: 80  € / alumne / curs: 

Material del centre: carpeta, agenda,   Material auxiliar del grup classe: dossiers, apunts,  alguns 
dels llibres de lectura obligatòria, diccionaris, mapes,  etc.   -Material fungible : laboratoris, tallers 

, aules específiques:  Informàtica, Visual i Plàstica, Música,  
Abonament de la quota a l’INSS 

Per a que la transmissió dels coneixements als alumnes sigui el més 
completa possible és necessari treballar amb la major diversitat possible 

Cada aula està dotada d’una pissarra digital interactiva amb connexió a 

Disposem d’una aula d’informàtica amb 25 ordinadors de sobre taula i 
d’una aula mòbil amb 30 portàtils que els alumnes utilitzen quan es 

una llicència digital associada al llibre de text on 
pot trobar tots els continguts en format digital i amb activitats interactives.    
Tenim un EVA (entorn virtual d’aprenentatge), el nostre Moodle-Sert, on 

is, activitats, etc. 

A més dels dossiers per temes elaborats pel professorat on es recullen altres informacions de la 
ada alumne disposa d’un llibre de text en format de paper on 

bé haurà de treballar en llibretes de paper perquè considerem que 
l’escriptura, l’ortografia, la cal·ligrafia també i encara són important en la formació integral del 

Materials molt importants en els tallers o els laboratoris, o en àrees com la visual i plàstica, la 
música, l’educació física, les ciències naturals o socials, o les matemàtiques.   

 
Actualment aproximadament el 90 % de les famílies estan associades a l’AMPA.      

(voleibol, handbol, futbol) i 
matemàtiques, català, castellà). 

Despeses pròpies de l’associació : ajuts a sortides, tallers, premis diversos (Sant Jordi, Carnaval, 
etc.), activitats complementàries, ajuts a compres del centre 

Material auxiliar del grup classe: dossiers, apunts,  alguns 
Material fungible : laboratoris, tallers 
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21. SOL·LICITUD DE PLAÇA I PESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD  
Lloc de presentació  :  L’institut escollit en primera opció. 
 
La sol·licitud serà única. 
 
Documentació :  cal presentar fotocòpia del DNI de l’alumne si és major de 14 anys i la 
documentació acreditativa dels diferents criteris generals de baremació, si és que se n’al·leguen. 
 
Cal posar la data de presentació i la signatura . 
 
Les dates de preinscripció: Del 23 de març al 4 d’abril . 
 
Pera més informació a la pàgina web “Estudiar a Catalunya “:  http://queestudiar.gencat.cat/ca/ 
 
 

22. ESCOLES ADSCRITES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPEREM RETROBAR-NOS AL JULIOL  

 
 
 

INS LES MARINES     INS J.LL.SERT            INS MEDITERRÀNIA       INS CASTELLDEFELS  
Escola Antoni Gaudí      Escola Edumar      Escola Can Roca         Escola Garigot 
Escola Els Pins      Escola Jacint Verdaguer  Escola Torre Barona        Escola J. Guinovart 
             Escola Lluís Vives   Escola Margalló  
           

Dues llistes per a la preinscripció (independentment dels punts del barem): 
 - Una prioritària amb els alumnes provinents de les escoles adscrites. 
 - Una altra secundària amb els alumnes provinents de les escoles no adscrites i 
ordenada segons els punts de la baremació. 


