
         
    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
http://www.iesvila-seca.cat 

http://agora.xtec.cat/iesvila-seca 

 

INSTITUT VILA-SECA 



         
    

 

 

  



 
Què vols saber? Aquesta és la nostra 
informació: 
 
 

Un institut que vetlla per...   ...................................................................... 1 

Estudiar l’ESO  ................................................................................................ 3 

           Horari ........................................................................................................ 3 

           Currículum ................................................................................................. 3 

           Matèries Específiques/Optatives .............................................................. 3 

           Treball de Síntesi .......................................................................................4 

           Projecte de Recerca ...................................................................................4
   

Estudiar el batxillerat  ................................................................................... 5 

           Horari ........................................................................................................ 5 

           Currículum ................................................................................................. 5 

           Matèries d’opció, de modalitat i específiques .......................................... 5 

           Treball de Recerca .....................................................................................6 

Els nostres Projectes  ................................................................................... 7 

        Impuls a la Lectura i Ara Escric ..................................................................... 7 

        Escoles Verdes  ............................................................................................ 7 

        Intercanvis lingüístics i culturals .................................................................. 8 

        Projecte APQUA  .......................................................................................... 8 

        Cristal·lització a l’escola ...............................................................................9 

        Pla català de l’esport a l’escola  ................................................................... 9      

Els aprenentatges transversals ................................................................. 10 

        Ràdio Pati ...................................................................................................10 

        El Projecte Arbre, instal·lació nadalenca ....................................................10 

Els nostres espais  ...................................................................................... 11 

 

 



        Un institut que vetlla per... 

5 

 

 

 

TUTORIA FERMA 

 

 

                                                           

DOCÈNCIA DE QUALITAT 

                                                                 

ORIENTACIÓ ACURADA 

 

 

       ATENCIÓ  
 PERSONALITZADA 

 
 

 

 

 

 



 
      Un institut que vetlla per... 
 
 

 

 

 

L’institut Vila-seca és un centre d’educació públic creat el 1997 amb 

la finalitat d’oferir els estudis de secundària i de batxillerat al 

municipi de Vila-seca. 

El  principal  objectiu de l’institut Vila-seca és proporcionar a tot 

l’alumnat una formació de qualitat, tot pensant en la individualitat de 

cada alumne i que també doni resposta a les necessitats de la 

societat. 

La nostra metodologia pròpia consisteix a buscar l’èxit educatiu per 

a tothom, mitjançant l’organització flexible de l’alumnat en petits 

grups, una orientació acurada, una tutoria ferma i una estreta relació 

de l’alumnat amb el professorat del centre per tal que tots ells i 

elles puguin trobar el seu camí personal el dia de demà. 

 

 



        Estudiar l’ESO 
 L'educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos 

acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 

12 anys i s'acaba als 16, amb l’obtenció del títol de graduat. 

HORARI 

CURRÍCULUM 

*Intercanviables 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES/OPTATIVES 
Les matèries optatives de 1r a 3r d’ESO tenen una assignació horària de 2 

hores setmanals i estan organitzades quadrimestralment.  

Són d’oferta obligatòria les matèries de segona llengua estrangera 

(Francès), Cultura clàssica i Emprenedoria.  

La segona llengua estrangera té una continuïtat al llarg de tota l’etapa i 

s’ofereix des de primer curs.   També s’oferta altres matèries optatives que 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:00h - 14:30h 8:00h - 14:30h 8:00h - 14:30h 8:00h - 14:30h 8:00h - 14:30h 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 3 3 3 3 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 3 3 3 3 

LLENGUA ESTRANGERA:ANGLÈS 3 4 3 3 

CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA 3 3 3 3 

CIÈNCIES NATURALS: BIOLOGIA I GEOLOGIA 3 
 

2  

CIÈNCIES NATURALS: FÍSICA I QUÍMICA  3 2  

MATEMÀTIQUES 3 4 4 4 

EDUCACIÓ FÍSICA 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2  

E. V. P. 2  2*  

MÚSICA 2 2* 
 

 

RELIGÓ O CULTURA I VALORS ÈTICS 1 1 1 1 

ESPECÍFIQUES 2 2 2 10 

TREBALL DE SÍNTESI /PROJECTE DE RECERCA (1) (1) (1) (1) 

SERVEI COMUNITARI   (1) 

TUTORIA 1 1 1 1 

TOTAL 30 30 30 30 
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s’adeqüen al projecte educatiu del centre com ara Ràdio Pati, Medi 

ambient, Hort i Tècniques d’estudi. A més, el centre també ofereix la 

possibilitat d’escollir altres matèries per ampliar o reforçar matèries del 

currículum. 

Les matèries optatives específiques de 4t d’ESO encaminen els alumnes per 

als seus estudis posteriors. Les cursaran durant tot el curs acadèmic amb 

una durada de 3 o 4 hores setmanals segons itinerari escollit. 

Recordem a les famílies la possible convalidació de matèries optatives i/o 

curriculars segons estudis de música en conservatoris o escoles oficials, o 

dansa i esport.                                

 

TREBALL DE SÍNTESI (1R A 3R ESO) 

El treball de síntesi està format per un conjunt d'activitats ensenyament i 

aprenentatge que impliquen un treball interdisciplinari que afavoreix la 

integració de coneixements i del treball en equip, tant per part dels 

alumnes com dels professors. El nostre centre organitza el treball de síntesi 

de manera intensiva, concentrant les activitats en un període de 3 dies. 

Normalment està associat a una sortida fora centre i el desenvolupament 

d’un treball escrit, però és a 2n ESO quan els alumnes tenen la possibilitat 

de fer una sortida de 3 dies a algun lloc de Catalunya per poder realitzar 

el seu treball. 

 

PROJECTE DE RECERCA (4T ESO) 

En el 4t curs tots els alumnes han de fer un projecte de recerca, en equip. 

L'objectiu del projecte de recerca és contribuir al desenvolupament de les 

competències bàsiques de l'ESO. El projecte està constituït per un conjunt 

d'activitats de descoberta i recerca realitzades per l'alumne, entorn d'un 

tema escollit i acotat, en part, per l'alumne mateix i sota el guiatge dels 

professors. Al llarg del projecte, l'alumne ha de demostrar capacitat 

d'autonomia i iniciativa en l'organització del treball individual, i també de 

responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de 

projectes en comú. 
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El batxillerat és l'etapa post-obligatòria que es cursa normalment entre 

els 16 i els 18 anys, i al nostre centre s’estudia de forma presencial. 

Prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, 

tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral. 

Al centre s’imparteixen les modalitats de Ciències i tecnologia, 

Humanitats i ciències socials i batxillerat musical. 

HORARI 

 

*Sense càrrega lectiva. 

Les matèries comunes apareixen en requadres rosa.   

MATÈRIES COMUNES D’OPCIÓ, DE MODALITAT I ESPECÍFIQUES 

Les matèries comunes d’opció s’han de cursar obligatòriament en funció de la 

modalitat triada per l’alumne; les matèries especifiques completen el currículum 

personal de cada alumne i són de 70 hores. 

 

CURRÍCULUM 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:00h - 14:30h 8:00h - 14:30h 8:00h - 14:30h 8:00h - 14:30h 8:00h - 14:30h 

 1r BAT 2n BAT 
LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2h 2h 
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 2h 2h 

LLENGUA ESTRANGERA 3h 3h 

EDUCACIÓ FÍSICA 2h  

FILOSOFIA 2h  

CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI 2h  

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA  3h 

HISTÒRIA  3h 

TUTORIA 1h 1h 

MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ 4h 4h 

MATÈRIA DE MODALITAT 4h 4h 

MATÈRIA DE MODALITAT  4h 4h 

MODALITAT O ESPECÍFIQUES 4h / 2h +2h 4h / 2h +2h 

TREBALL DE RECERCA  * 

   
TOTAL 30h 30h 
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EL TREBALL DE RECERCA  

El treball de recerca és un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la 

investigació que realitza tot l'alumnat de batxillerat amb l'orientació i 

seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. Es 

pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o 

transversal. La dedicació horària de l'alumnat és de 70 hores aproximadament 

i, de forma habitual, es realitza entre finals del primer curs i inicis del segon 

curs del batxillerat.  

Des de l’inici de la creació del Fòrum TRICS, el nostre institut participa 

activament en la presentació dels treballs de recerca del nostre alumnat. Així 

tenen l’oportunitat d’intercanviar experiències, presentar els seus treballs a 

d’altres alumnes i rebre l’oportunitat de rebre classes d’exposició oral. Es 

tracta d’una experiència molt motivadora promoguda des del Departament 

d'Ensenyament i l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT). 

 

 COMUNA 

D’OPCIÓ 

MODALITAT ESPECÍFIQUES 

1r/2n 1r i/o 2n 1r i/o 2n 

 

 

 

CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

Matemàtiques I 

i II 

Biologia  

C. de la Terra 

Dibuix Tècnic 

Física 

Química 

Tecnologia Industrial 

Electrotècnia 

 

Psicologia 

Segona llengua estrangera  

Sociologia 

Religió 

Estada a l’empresa 

Una altra matèria de 

modalitat. 

Matèria específica de 

centre 

 

 

 

 

 

HUMANITATS 

I CIÈNCIES 

SOCIALS 

 

 

HUMANITATS 

 

 

Llatí I i II Economia 

Ec. de l’empresa 

Geografia 

Grec 

Hª del món 

contemporani 

Història de l’art 

Literatura castellana 

Literatura catalana 

Literatura universal 

 

 

CIÈNCIES 

SOCIALS 

 

 

Matemàtiques 

aplicades a les 

ciències 

socials I i II 
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     Estratègies per a l'èxit escolar 

El nostre centre impulsa des de fa anys plans educatius que fomenten 

l’excel·lència. L'Impuls a la lectura va servir com a eina per a millorar les 

habilitats lectores dels nostres alumnes  per tal d'afavorir l'èxit educatiu. La 

lectura és una eina  d’aprenentatge en totes les àrees del currículum amb 

la finalitat que els alumnes siguin autònoms a l'hora d'accedir a la 

informació i al coneixement. 

Ara Escric potencia l’escriptura com a matèria transversal en totes les 

assignatures. Es tracta d’un programa que té com a finalitat  millorar la 

competència escrita dels alumnes per augmentar la seva capacitat de 

comunicació i el seu rendiment acadèmic. A través de l’Ara Escric, es 

donarà eines i suport als docents per actualitzar les metodologies de la 

didàctica de l’escriptura 

 

 

Un projecte dels departaments de Medi Ambient i Ensenyament 

Actualment tot el projecte es gestiona des de la Comissió d’Escoles Verdes 

a la qual pertanyen professors i alumnes, unes comissions que són molt 

actives. Es fan sortides a la natura i es preparen tot tipus d’actuacions 

pro-medi ambient. 

• Recollida selectiva dels materials i productes en desús o rebuig com 

poden ser el paper, el cartró, els envasos, les piles, els cartutxos de 

tinta, bolígrafs i la matèria orgànica. 

• La participació en el projecte Rius. S’estudia l’ecosistema del riu Francolí 

i la incidència humana tant a nivell fabril com a nivell agrícola. 

• Realització, manteniment i conservació d’un hort ecològic per part dels 

alumnes en les optatives de medi ambient o hort escolar. 

• Construcció de capses niu per a aus insectívores que en el seu moment 

es van col·locar al voltant de l’ermita de Sant Josep de Montblanc i al 

parc de la torre d’en Dolça de Vila-seca. 

A més, formem part del projecte Tinguem Cura del Planeta. Un procés 

educatiu que busca el compromís i la responsabilitat dels joves per superar 

la crisi social i ambiental que pateix el nostre planeta, mitjançant la 

interacció duta a terme per joves d’entre 13 i 16 anys de diferents 

localitats, regions, països i continents que aprenen i actuen units per un 

objectiu comú: tenir cura del planeta.      

ESCOLES VERDES 
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IMPULS A LA LECTURA I ARA ESCRIC 
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Eix motivador de l’aprenentatge de les llengües i de la cultura 

El centre potencia també els intercanvis lingüístics o culturals com un eix 

motivador de l’aprenentatge de les llengües.  

Diversos cursos s’han fet intercanvis amb l’institut de Batxillerat 

Plattengymnasium de Motala (Suècia) –un intercanvi familiar que possibilita 

l’ús de la llengua a casa de les famílies acollidores- i es fan estades curtes 

a París, Dublín o a Londres per apropar l’alumnat a la realitat lingüística 

d’aquests països.  

Hem format part del projecte ARCE. Aquest projecte del MEC cercava 

impulsar els intercanvis entre els centres o institucions i la mobilitat 

d'alumnes, professors o altres professionals de l'educació, tot contribuint a 

l'adquisició i millora de les seves aptituds, no només en les competències, 

àrees, o temes en els quals se centra el projecte, sinó també en la 

capacitat de treballar en equip. Aquest intercanvi era a nivell nacional amb 

l’intitut Los Colegiales a Antequera.  

Els últims anys realitzem diferents intercanvis per potenciar la llengua 

francesa amb l’institut Collège Clémence Isaure de Tolosa o de caire 

cultural amb el Liceo Statale de Marsala(Itàlia).Ambdós instituts intercanvien 

experiències; afavoreixen la creació de vincles, descobreixen els elements 

diferenciats de la diversitat cultural i social de les diferents comunitats, i 

sobre tot, tenen oportunitat de practicar l’idioma estudiat. 

 
Conèixer i experimentar què és realment la ciència 

Participem de diferents maneres en el projecte APQUA i en el STEM 

( Science, Tecnology, Engineering and Mathematics) amb  la Universitat 

Rovira i Virgili de Tarragona que és un programa d’innovació 

d’ensenyament:  

• Assessorament didàctic dels nostres professors del Departament de 

Ciències de Naturals sobre l’aplicació dels mòduls del projecte a l’aula. 

Ara, també en tecnologia i matemàtiques. 

• Desenvolupament del currículum a l’aula i al laboratori. Alguns exemples 

de projectes són: productes químics, solucions i dissolucions, la 

contaminació de Vallfrondosa, transport de mercaderies perilloses i fem 

plàstics. 

INTERCANVIS LINGÜÍSTICS I CULTURALS 

 

PROJECTE d’innovació a les ciències APQUA STEM  
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     Aquests projectes s’han dut a terme durant els diferents cursos de 

l’ESO. El programa APQUA/STEM apropa els alumnes a les ciències, entre 

altres, de manera activa, sistemàtica, reflexiva i cooperativa.     

 

 

Concurs per promoure la ciència  

Les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona i Rovira i Virgili, 

juntament amb l’Obra Social “ la Caixa”, organitzen concursos de 

Cristal·lització a l’Escola. En aquest projecte de divulgació científica, els 

professors de secundària rebem una formació en cristal·lografia a les 

universitats i després traslladem la nostra experiència a l’aula perquè els 

alumnes aprenguin a obtenir cristalls. Finalment, s’organitza una jornada 

que segueix el format d’un congrés científic en què els estudiants, per 

grups, han d’exposar la feina feta i un jurat escull els treballs guanyadors. 

Fer cristalls és una experiència tremendament motivadora per als 

nostres alumnes. 

Veure com creix un cristall ensenya aspectes fonamentals de la 

constitució de la matèria i de la ciència en general. A més, els estudiants 

aprenen mètodes de treball en el laboratori. En els últims 3 anys, el 

nostre centre ha guanyat diferents concursos de cristal·lització a 

Catalunya i Espanya. A final de curs promovem un concurs dins del 

nostre institut en el qual els alumnes mostren les composicions 

cristal·lines que han treballat a casa.  

Aprendre ciències mullant-se les mans és la millor manera de crear 

vocacions de futur. 

 

 

Programa per afavorir la pràctica esportiva i saludable  

 

El pla pretén posar a l’abast de tots el alumnes la pràctica d’activitats 

físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per 

contribuir a la formació personal i cívica dels nostres joves. 

L’institut Vila-seca vetlla per incrementar la participació en activitats físiques i 

esportives en horari no lectiu, busca la integració i la cohesió social de 

l’esport escolar, vol fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i 

esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor 

benestar.  

Al nostre centre, l’associació esportiva escolar té com a objectiu la pràctica 

de basquetbol, futbol, bàdminton, tennis taula, tennis, pàdel, atletisme, 

handbol, voleibol, pilota, natació, escacs i ball esportiu. 

PLA CATALÀ DE L’ESPORT A L’ESCOLA 

 

CRISTAL·LITZACIÓ A L’ESCOLA  
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El Projecte ARBRE: la instal·lació nadalenca 
 

La instal·lació nadalenca és una activitat que es duu terme pels volts de Nadal per tal 

que tota la comunitat educativa participi d’aquest projecte interdisciplinari. La 

realització d’aquest projecte va començar més de deu anys enrere, i s’ha consolidat ja 

com una marca indentitària del nostre centre.  

Si fem el recorregut per la temàtica de les 

diverses instal·lacions, veurem que els  

quatre primers anys els protagonistes van 

ser els quatre elements i després, van 

arribar els sentits.  

 

Els últims anys s’ha prioritzat l’ús de material 

reciclat i reutilitzable, i la participació  

massiva de tot l’alumnat 

 
Vivim la Natura 2016/17 

Ràdio Pati, més que una assignatura 

Els alumnes d'ESO poden cursar l'assignatura de Ràdio Pati. A nivell 

curricular, aquesta assignatura permet oferir continguts que potencien 

l'expressió oral dels alumnes i dotar-los d'eines per millorar l'expressió oral 

en llengua catalana. L'equipament del centre permet enregistrar diversos 

programes, tot aprofitant esdeveniments que es duen a terme al centre. Es 

fan activitats diverses: l'Esbarjomusic (que ha permès diverses actuacions els 

divendres a la cafeteria); l'edició d'un CD, conjuntament amb el Departament 

de llengua catalana (amb motiu del Dia Mundial de la Poesia); 

l'enregistrament de falques per fer arribar les activitats del centre, i  

primeres emissions en directe.  

Algunes d'aquestes activitats han rebut el reconeixement de la feina ben 

feta i han aparegut a la pàgina de l'XTEC i han servit de plataforma d'allò 

que es fa al centre a l'exterior. 
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La Biblioteca 
 

 

Servei de préstec i de consulta a totes les hores del pati. Biblioteca equipada amb ordinadors. 

 

 

 

 
 

Noves Tecnologies 
 

 

Aules dotades de pissarra digital, canó, ordinador…per apropar a l’alumnat a les noves tecnologies. 

 

 

 

 

 

 
 

Laboratoris 
 

Tres laboratoris, dos tallers de tecnologia i una estació meteorològica pròpia.
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Zones Verdes 

 
Pati enjardinat, hort i espais verds dins del centre. 

 

 

 

 

 
 

Cafeteria i Menjador Escolar 
 

 

Amb cuina pròpia, per a esmorzars i dinars. 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Gimnàs 
 

Dos espais on poder practicar tot tipus d’activitats esportives.  
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