
BENVINGUTS I BENVINGUDES A

L’INS  LA SERRETA



Història del centre:

L’Institut La Serreta es troba a Rubí. Va ser inaugurat el curs 
1996-1997.

Es tracta d’un centre públic s’imparteixen diversos  estudis: 

• ESO (4 línies).

- SIEI ( Suport Intensiu per l’escolarització inclusiva)

• Batxillerat 3 línies ( totes les modalitats)

- Social – Humanístic

- Científic – Tecnològic.

- Artístic  

• Batxibac: doble titulació català-francès i  centre de 

referència a  Rubí

• Cicles formatius de grau mitjà.

- Atenció a persones en situació de dependència .

- Perruqueria i cosmètica capil·lar

• Cicles formatius de grau superior.

- Educació Infantil. - Integració Social.

• PTT: Perruqueria i comerç



Què prioritzem al PROJECTE EDUCATIU

ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT

IMPULS DE LA LECTURA

LES LLENGÜES ESTRANGERES 

ESTUDIS POSTOBLIGATORIS



➢Projecte Innovació ILEC : Impuls a la Lectura

➢Projecte Avancem – plurilingüisme

➢Tutoria Entre Iguals certificat Universitat Barcelona

➢Qualitat i millora

➢Projecte Mobilitat i Cooperació Internacional. Intercanvis i 

Stages

➢Servei Comunitari

➢Model Competencial Orientador - SCAP

➢Robòtica

PROJECTE DE CENTRE



➢Metodologia mixta des dels àmbits fins a reptes i projectes

➢Ús de les TIC ( suport plataformes com classroom, dispositius 

digitals )

➢Material didàctic propi i suport amb fons de llibres del centre

➢Activitats internivells i optatives 1r-3r

➢Treballs cooperatius

➢Activitats competencials transversals

➢Projectes de centre

METODOLOGIA DE CENTRE



Una prioritat per LA SERRETA



Procés d’acollida 1r ESO



TUTORIA ENTRE IGUALS



➢ Grups HETEROGENIS : DESDOBLAMENTS, CODOCÈNCIA, Grups flexibles de : SUPORT 
i INTENSIU

➢ Acolliment personalitzat amb l’equip i Gimcana de benvinguda

➢ Serreta ESCOLTA (acompanyament personalitzat del tutoria)

➢ Projecte Tutoria entre iguals, l’alumnat de 1r ESO tenen un padrí a 3r 

➢ Piscina

➢ Pijamada ( activitat de cohesió en què els alumnes dormen una nit al centre)

➢ Esquiada

➢ Optatives Inter nivell 1r i 3r

➢ Coneguem Rubí (activitats per treballar identitat i sentiment de pertinença a la 
seva ciutat)

➢ Activitats matemàtiques com les proves Cangur, problemes a l’Esprint,  visita al 

Museu de les Matemàtiques i concurs de Fotografia

ESPECIFICITATS 1r ESO



CURRÍCULUM 1r ESO

ÀMBIT HORES SINGULARITATS DE LA SERRETA

Llengua Castellana

Llengua Catalana

Matemàtiques

Llengua Estrangera

Ciències Socials

Ciències Naturals

Tecnologia

Optatives

Educació Física

Música

Visual i Plàstica

Projectes/Treball de Síntesi

Tutoria

Total

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

30

Grups flexibles. De 4 grups classe fem 6 grups amb suport i intensiu. 

Personalització aprenentatge

Desdoblada 1 hora

Desdoblaments i pràctiques de laboratori

Desdoblament, taller i informàtica

Internivell amb producte final. Quadrimestral/ Oferta diversificada entre 18 optatives

Piscina( 1 trimestre), Esquiada

Desdoblada

Desdoblada, projectes d’arts i col·laboració amb el Batxillerat artístic

3 grans projectes, un cada trimestre: 

- Internivell

- Àmbit

- Treball de Síntesi, Coneguem Rubí

La Serreta Escolta

Seguiment individual 

Pijamada i Tutoria entre Iguals



➢Francès ( 2 grups)
➢Coral
➢Jocs d’arreu del món
➢Tennis
➢Revista
➢Mitologia
➢Let’s talk pop
➢Robòtica
➢Petites investigacions

➢Tele serreta

➢Teatre

➢ Informàtica

➢Programari 
Matemàtic

➢Habilitats Socials

➢Esports variats

➢Alimentació i salut

OFERTA D’OPTATIVES 1r ESO



CONTROL ASSISTÈNCIA AMB ‘GEISOFT’



NOTIFICACIÓ D’INCIDÈNCIES AMB ‘GEISOFT’



➢Agenda individual de l'alumne

➢Carpeta classificadora

➢Fasteners

➢Dossiers

➢Material de laboratori

➢Materials de taller de tecnologia

➢Material de Visual i Plàstica

➢Fotocòpies (Crèdits de Síntesi, Projectes, butlletins de
notes, informes tutoria...)

➢Tallers de Sant Jordi

MATERIAL quota  ( 75 € )



■ Pla de Lectura de centre: 
➢ 30 minuts de lectura diària, 

➢ Dinamització i recomanacions lectores

➢ Parelles lingüístiques

➢ Concursos: lectura en veu alta, bibliotubers, Protagonista Jove...

➢ Biblioajudants

➢ Setmana de les lletres i visites d’escriptors al centre

■ Intercanvis i sortides lingüístiques:
➢ Cotlliure ( 1r ESO 1 dia)

➢ Perpinyà ( 2n ESO 4 dies)

➢ Colònies 2n ESO – La Garrotxa ( en anglès)

➢ Montpeller ( 3r ESO una setmana)

➢ Viatge final de curs de 4t 

➢ Intercanvi amb Anvers (Bèlgica) 1r Batxillerat

➢ Madrid  1r Batxillerat

➢ Londres  2n Batxillerat

■ Programes de Mobilitat Internacional i Beques Erasmus+

■ Batxibac

ACTIVITATS LINGÜÍSTIQUES



➢ Patis dinamitzats (lligues esportives, activitats 

culturals i tallers de perruqueria)

➢ Taller de teatre

➢ Taller de Robòtica

➢ Extraescolars a demanda organitzades per l’AMPA 

(taller de guitarra, bàsquet, futbol, tallers d’estudi…)

➢ Biblioteca i servei d’ordinadors ( de 15:30 a 19:30 de 

dilluns a dijous)

Altres activitats



➢ 32 aules de grups ordinari

➢ 1 aula d’idiomes

➢ 3 laboratoris

➢ 3 aules d’informàtica

➢ 2 tallers de Tecnologia

➢ 2 aules de visual i plàstica

➢ 1 aula de música

➢ 2 aules polivalents amb taller, ordinadors…

➢ 1 taller de Sanitari

➢ 1 taller d’Educació Infantil

➢ 2 tallers de Perruqueria

➢ Biblioteca

➢ Gimnàs

➢ 3 pistes esportives

ESPAIS DEL CENTRE



Activitats de cohesió



Activitats de cohesió



WEB DEL CENTRE

https://agora.xtec.cat/iesserreta/


Oferim a les famílies associades a l’AMPA els següents 

avantatges:

➢Els llibres de lectura trimestrals de català i castellà en qualitat 

de préstec

➢Descompte en totes les activitats extraescolars

➢Un talonari de loteria Nadal valorat en 50 € per sortides 

escolars

➢Organització d’activitats Extraescolars

ASSOCIACIÓ PARES I MARES (AMPA)
INFORMACIÓ CURS 2020 / 2021





Canvia la teva forma de veure 

les coses i les coses canviaran



Moltes gràcies per la vostra atenció

Esperem que confieu en el nostre 

projecte


