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INFORMACIONS REFERENTS A L’INSTITUT ESCOLA ONZE DE SETEMBRE 

 Horari ESO: 

De dilluns a dijous,  de 8:30h a 13h i de 15h a 17h 

Divendres, de 8:30h a 15h. 

 L’alumnat de 1r d’ESO farà 30 hores de classe a la setmana i 2 hores 30 minuts d’esbarjo a la setmana. 

 Menjador: L’alumnat disposarà del servei de menjador de dilluns a divendres. 

 L’AFA del centre està treballant per adaptar l’horari de menjador i extraescolars preveient l’oferta 

d’activitats necessàries per a que l’alumnat d’ESO els divendres puguin sortir a les 16:45h, així com espai 

d’estudi al migdia. 

 A l’Institut Escola es seguirà amb el mateix model de Projecte Educatiu del Centre:  

 Exigència acadèmica 

 Orientació personal de l’alumnat (tutoria individualitzada) 

 Foment de metodologies globalitzadores i treball cooperatiu 

 Valor de coneixement artístic, humanístic i tecno-científic 

 Autonomia, esperit crític i creativitat 

 Interrelació entre diferents grups d’edat 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguirem planificant mesures i recursos per donar suport a cada alumne en el seu procés d’aprenentatge: 

desdoblaments, classes amb codocència, suports amb grups reduïts i atenció a la diversitat. 

 El professorat de secundària serà polivalent i amb experiència, és a dir, capacitat per impartir diferents 

matèries dins un mateix àmbit. 

 Cada grup d’ESO tindrà dos tutors que es coordinaran permanentment amb la resta de l’equip docent i 

amb els tutors de 6è. 

 S’oferirà  francès com a segona llengua estrangera. 

 Es promourà l’aprenentatge integrat de continguts en anglès (AICLE).  L’educació física de 1r d’ESO 

s’impartirà en anglès. 

 Es seguirà tenint un espai per treballar per projectes. 

 L’alumnat d’ESO utilitzarà llibres de text de reutilització. 

 L’alumnat d’ESO  no haurà de comprar ordinadors personals. Es treballarà amb els del centre. 

 Activitats complementàries: es faran sortides, estades amb pernoctació (crèdits de síntesi o intercanvis 

curriculars). 

 L’alumnat utilitzarà l’agenda com a eina de gestió del temps i organització de les tasques escolars. 

 No serà permès l’ús del mòbil dins el recinte escolar.  

 Disposarem d’una aplicació per poder establir comunicació entre les famílies i l’escola. 

 L’alumnat de l’escola Onze de Setembre està adscrit directament al nou Institut Escola 

 L’alumnat de 6è que continuï al centre no ha de fer preinscripció. En cas de voler un altre institut l’hauria 

de fer al centre on vulgui anar a fer l’ESO.     
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Continuïtat del Projecte Educatiu del Centre 

Educació Infantil 
Currículum E. I. 

(capacitats) 

Educació Primària 
Currículum E.P. 
(competències) 

Educació secundària 
Currículum E.S.O. 
(competències i  

continguts) 
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