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EL NOSTRE CENTRE

• És un institut públic de gran projecció i amb l’oferta
més àmplia de la delegació.

• S’organitza a l’entorn de dos edificis i conforma un
“campus de secundària” pels seus espais oberts.

• Participa en programes d’innovació pedagògica:
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MISSIÓ

Formar les persones per desenvolupar el seu projecte
de vida acadèmica, laboral i ciutadana, i per conviure
en una societat plural, democràtica i solidària des de
la realitat del nostre entorn.
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VISIÓ

Volem ser un centre de referència per la qualitat en
els processos d’ensenyament-aprenentatge i pel
compromís amb l’alumnat, les famílies, les empreses i
les institucions de l’entorn.
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VALORS

• Reconeixement i respecte a la diversitat, a la pluralitat, i
als drets humans.

• Cura de l’entorn i del medi natural.

• Valoració de la feina ben feta, de l’emprenedoria, de la
creativitat i de l'esforç.

• Valoració del coneixement, de la ciència, del raonament,
de la cultura i de l’art.

• Participació en els afers col·lectius amb un esperit crític i
constructiu.

• Exercici de la responsabilitat des de l’autonomia personal.

• Foment d’una cultura per la pau, la igualtat i la solidaritat.
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ESTUDIS

• Educació Secundària Obligatòria (ESO): 6 línies

• BATXILLERAT: 4 línies

• CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ:

- Gestió administrativa

- Activitats comercials

- Electromecànica de vehicles automòbils

- Instal·lacions elèctriques i automàtiques

- Jardineria i floristeria

• CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR:

- Administració i finances

- Gestió de vendes i espais comercials
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• Realització de proves d’accés als Cicles Formatius

• Curs de formació específic per a l’accés als cicles de
grau superior (CPGS)

• Programa de qualificació inicial (PFI, PIP)

• Serveis d'Assessorament i Reconeixement

• Formació Professional Bàsica

• Formació Professional Dual
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ACTIVITATS

• Publicació d’una revista estudiantil

• Celebració de festivitats

• Actes de graduació

• Viatges i colònies

• Sortides acadèmiques i d’orientació

• Conferències i Jornades

• Participació en activitats científiques

• Intercanvis amb altres països
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ESPAIS DOCENTS

• Totes les aules disposen de projector, so i Internet

• Aules d’informàtica, tecnologia, dibuix, música

• Aula d’acollida

• Laboratoris i tallers

• Sala d’actes

• Gimnàs i pistes poliesportives

• Biblioteca i mediateca

9



ALTRES EQUIPAMENTS

• Taquilles

• Ascensor

• Despatxos de gestió i de serveis (sales de visites, de
mediació, d’assessorament psicopedagògic, ...)

• Cantina

• Aparcament de bicicletes

• Àmplies zones d'esbarjo i jardí

• Desfibril·ladors
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SERVEIS

• Portal web i blogs de professorat

• Servei de prèstec a la biblioteca i mediateca

• Servei de reprografia

• Servei d’assessorament psicopedagògic

• Servei de Mediació

• AMPA i Associació Esportiva

• Serveis de comunicació amb les famílies i de 
pagament telemàtic de sortides i activitats

• Programa Salut i Escola

• Reforç escolar

• Programa de reutilització de llibres
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ORGANIGRAMA

12



MARC HORARI

• Obertura del centre de 8 a 21h:

- ESO i Batxillerat en horari compactat de 8 a 14h30’ 
(esbarjo de mitja hora a les 11h)

- Cicles de matí i de tarda

- CPGS de matí 

- PFI i FPB de matí

• Secretaria (edifici Serra de Marina):

- De dilluns a divendres de 9 a 13h30’

- De dilluns a dijous de 15h30’ a 17h30’ (només de 
setembre a juny)
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COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

WEB DEL CENTRE (http://ww.ipm.cat)

DUMA APP

Aplicació per a mòbil on poden consultar les 
incidències del seus fills/es, rebre notificacions 
de forma gratuïta, i efectuar pagaments

AGENDA DE L'ALUMNE

CORREU CORPORATIU

ACCIÓ TUTORIAL

Entrevistes. Compartició. Traspàs

REUNIONS DE NIVELL

14

https://agora.xtec.cat/inspm/


COMUNICACIÓ DE FALTES I D’INCIDÈNCIES

• El sistema de control de faltes i altres incidències està 
informatitzat

• Les faltes i retards de primera hora es comuniquen a 
la família mitjançant un missatge SMS o amb una 
aplicació Android i iPhone específica del centre.
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http://ipm.cat/joomla/app.html


PAGAMENT TELEMÀTIC DE SORTIDES I ACTIVITATS
Sistema alternatiu per facilitar i abaratir les gestions
gràcies a una passarel·la Paypal o amb targeta
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RELACIONS AMB L’ENTORN

• S’aprofiten els recursos d’altres institucions i es
participa en activitats ciutadanes

• Es cedeixen les instal·lacions per a activitats d’interès
social i sense ànim de lucre

• Es signen convenis de col·laboració amb empreses per
tal de millorar la formació de l’alumnat i d’adequar-la a
l’entorn laboral

• Es coordina el professorat de primària i secundària per
afavorir la coherència del procés educatiu
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Resultats ESO/Batxillerat
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Resultats de les enquestes de satisfacció
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

• S'estén al llarg de quatre cursos (12-16 anys)

• El centre ofereix matèries optatives que inclouen una
segona llengua estrangera (alemany, francès) i cultura
clàssica. S'introdueix l'emprenedoria a tercer. Es
desdoblen algunes matèries.

• Es fa un treball de síntesi en equip els tres primers
cursos, per comprovar si l'alumnat relaciona les
competències treballades amb la resolució de
qüestions pràctiques.

BATXILLERAT

• En règim diürn es pot cursar un màxim de quatre anys,
consecutius o no.
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• S’organitza en matèries comunes, de modalitat i
optatives.

• Les modalitats impartides al nostre centre són:

- Ciències i tecnologia

- Humanitats i ciències socials.

• El treball de recerca, obligatori, consisteix en una
investigació sobre un tema determinat. Nombrosos
treballs del nostre centre han rebut prestigiosos
guardons (EIDÉA, ARGÓ, Recerca Jove, CEDRO, ...)
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FORMACIÓ PROFESSIONAL

• Capacita per a l'exercici qualificat de diverses
professions

• S'organitza en cicles formatius de grau mitjà (títol de
tècnic) o de grau superior (tècnic superior)

• Els cicles s'agrupen en famílies professionals i tenen
una durada variable. Una part del temps es destina a
la formació en un centre educatiu i una altra a la
formació pràctica en centres de treball. Un cicle
formatiu de 1.300 o de 1.400 hores correspon a un
curs acadèmic, mentre que un de 1.700 o de 2.000
hores correspon a dos cursos acadèmics.
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8-9

9-10

10-11

11-11:30 E S B A R J O

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30 Tutoria

HORARI DE MATINS
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CRITERIS:
• Traspàs de primària
• Pedagògics

GRUP Tutor/a

1r A

1r B

1r C

1r D

1r E

1r F

GRUPS 1r D’ESO
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PREAVALUACIÓ:

• Orientació i deures d’estiu
• Segona quinzena d’octubre

AVALUACIONS: 

• Criteris d’avaluació de cada matèria
• Lliurament de notes i retorn amb signatura

SUPERACIÓ DE CURS: 

• Fins a dues matèries suspeses (no dues instrumentals)
• Acumulació de matèries de diferents cursos
• Mecanismes de recuperació al llarg del curs o al final

AVALUACIÓ I QUALIFICACIONS
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• Llengua catalana i literatura (3h)

• Llengua castellana i literatura (3h)

• Matemàtiques (3h)

• Ciències Socials (3h)

• Llengua estrangera (anglès) (2h + 1h Desdoblament)

• Ciències Naturals (2h + 1h Desdoblament)

• Tecnologia (1h + 1h Desdoblament)

• Música (2h)

• Educació física (2h)

• Educació Visual i Plàstica (2h)

• Ètica o Religió (1h)

• Tutoria (1h)

MATÈRIES COMUNES
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Francès I  AMPLIACIÓ

Alemany I AMPLIACIÓ

GIMP AMPLIACIÓ

Robòtica AMPLIACIÓ

Proyecto lector I CONSOLIDACIÓ

Ens Comuniquem CONSOLIDACIÓ

Construim Objectes CONSOLIDACIÓ

Matemàtiques CONSOLIDACIÓ

ANUALS:

QUADRIMESTRALS:

OPTATIVES   2h setmanals
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SORTIDES

CALA MONTJOI
INTERCANVI ALEMANYA

ACAMPADA
LONDRES
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