
  



  

EL SISTEMA EDUCATIU

ESCOLA
Educació Infantil i Primària

INSTITUT



  

EL NOSTRE CENTRE.
L'INSTITUT GORGS

Tipologia de centre "3-2"
3 Línies d’ESO (oficials)
2 Línies de BAT

Desdoblament en 4 grups classe (heterogenis).
Transitòriament 4 línies a 3r i 4t d'ESO.

En finalitzar el quart curs, l’alumne obté el títol de graduat o 
graduada en ESO quan ha assolit les competències dels àmbits 
associats a les matèries i les dels àmbits transversals.



  

EL PAS DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA

● Coordinació amb les escoles de primària de tot l'alumnat 
matriculat.

● Orientació dels centres de Primària en el pas de l’alumnat a 
Secundària, inclosa l’elaboració de grups .

● Coordinació entre els equips de docents de Primària i Secundària 
dels centres adscrits i seguiment de deures d’estiu.



  

ORGANITZACIÓ DE L’ESO

Tipus de Matèries:
● Comunes
● Optatives (s'inicien a 2n d'ESO):

● Iniciació i orientació
● Reforç
● Ampliació. Segon idioma estranger (alemany)

● Treball de Síntesi/Projecte de Recerca
● Àmbits transversals a totes les matèries:

● Digital
● Personal i social



  

ORGANITZACIÓ DE L’ESO

4h/set:
Matemàtiques
Anglès

3h/set:
Català
Castellà
Ciències de la Naturalesa
Ciències Socials

2h/set:
Educació física
Música
Educació visual i plàstica
Tecnologia

1h/set:
Religió / Cultura i valors ètics
Tutoria

Currículum de 1r d'ESO (2019 - 2020)



  

GLOBALITZACIÓ DE MATÈRIES I TREBALL PER 
PROJECTES

● Introducció d’una metodologia més participativa a les aules .
● Treball interdisciplinari amb algunes de les matèries del seu 

currículum.
● Globalització d’algunes matèries i la realització de treballs per 

projectes.
● 3 projectes durant el curs situats a final de trimestre (20 dies 

lectius).
● Possibilitat de mobilitat del professorat entre grups.



  

GLOBALITZACIÓ DE MATÈRIES I TREBALL PER 
PROJECTES

● Durant la realització dels projectes les matèries «satèl·lit», és a dir 
les que no hi participen directament, complementaran la seva 
programació habitual amb continguts de suport als projectes.

● Possible acord de centre per establir la utilització d’ordinadors 
personals de l’alumne a les aules.

● Reducció del nombre de llibres de text en format paper per 
compensar la despesa dels equips informàtics.



  

GLOBALITZACIÓ DE MATÈRIES I TREBALL PER 
PROJECTES

Horari "tipus" en setmana de projectes:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8.00 – 9.00 Matèria Matèria Matèria Matèria Matèria

9.00 – 10.00 Matèria Matèria Matèria Matèria Tutoria

10.00 – 10.20 esbarjo

10.20 – 11.20 Matèria Matèria Matèria Matèria Matèria

11.20 – 12.20 Matèria Matèria Matèria Matèria Matèria

12.20 – 12.35 esbarjo

12.35 – 13.35
Projecte Projecte Projecte Projecte Projecte

13.35 – 14.35



  

MARC HORARI

Dilluns a divendres
8.00 a 14.35 h

Hores totals a la setmana  30 h.



  

SEGUIMENT DE L’ALUMNAT

● Tutoria: 
● Grupal. Tallers i activitats al llarg del curs
● Individual. Atenció a les necessitats particulars de l’alumne/a

● Informe de preavaluació 
● Avaluació parcial (Informes trimestrals via web)
● Avaluació final i extraordinària (Les dues convocatòries al juny, 

desapareix la convocatòria de setembre)
● Promoció o repetició de curs



  

INFORME D’AVALUACIÓ

A final de trimestre i final de curs. S’informa sobre l’evolució del 
procés d’aprenentatge de l’alumne, els aspectes personals i les 
mesures de suport, si escau.
● Els termes qualitatius que s’utilitzen per valorar el grau 

d’assoliment són:
AE: assoliment excel·lent
AN: assoliment notable
AS: assoliment satisfactori
NA: no assoliment

Cada valoració va acompanyada d’explicacions que fan referència als 
criteris d’avaluació i a les competències dels àmbits i matèries.



  

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Reunió col·lectiva:
● Inici de curs.
● Amb motiu de sortides.

Entrevistes individuals amb les famílies

Control d’assistència i comunicacions a través de pàgina web
● Pares i mares tenen usuari i contrasenya d’accés



  

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Carta de compromís educatiu.
● És un compromís per assolir un entorn de convivència i respecte pel 

desenvolupament de les activitats educatives.
● Es signa en el moment de de formalitzar la matrícula.
● Estableix que la família coneix el projecte educatiu del centre i s'hi 

compromet.
● Coresponsabilitza el centre i la família en les diferents mesures 

educatives que puguin rebre l'alumnat.
● Demana a les famílies facilitar la comunicació per mitjans telemàtics.

  Prohibició de l'ús del mòbil no autoritzat per part de l'alumnat, en tot el 
recinte de l'institut. Els mòbils retirats a l'alumnat són retinguts en dipòsit 
al centre fins un màxim de 20 dies naturals.



  

TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT

● Departament d'Orientació
● Comissió d’atenció a la diversitat (CAD)
● Pla de suport individualitzat (PI)
● EAP/Serveis Socials
● SIEI
● Campus Ítaca
● “Consulta oberta” del programa Salut/Escola



  

SORTIDES

De matèria. Cada departament didàctic pot programar activitats 
fora del centre. Normalment poden ocupar un matí.

Per nivells
● Camp d'aprenentatge a 1r d'ESO (CdA Juneda)
● Colònies a Cala Montjoi a 2n d'ESO
● Camp d'aprenentatge a 3r d'ESO (Sebes i meandre de Flix)
● Viatge de final d'etapa a 4t d'ESO

Intercanvis d'idiomes a 1r de batxillerat



  

ALTRES ASPECTES

● Comissió de Convivència
● GEP - Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme
● Programa #aquíproubullying contra l’assetjament 
● Servei de mediació entre iguals
● Cantina i menjador
● AMPA
● Socialització de llibres de lectura
● Associació Esportiva Escolar



  

PÀGINA WEB DEL CENTRE

http://institutgorgs.cat



  

JORNADES DE PORTES OBERTES D'ESO A 
CERDANYOLA

● Dilluns 18 de març  - Institut Gorgs - 18.00 h
● Dimecres 20 de març  - Institut Banús - 18.00 h
● Dissabte 23 de març  - Institut Jaume Mimó  - 10.00 i 12.00 h*
● Dilluns 25 de març  - Institut Pere Calders - 18.00 h
● Dimarts 26 de març  - Institut Forat del vent - 18.00 h

*S’ha de fer inscripció a la seva web



  

PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020

S'han de matricular a primer d’ESO els nens i nenes que compleixen 
12 anys el 2019.
Per fer la preinscripció cal:
● conèixer el calendari del procés,
● consultar els centres,
● conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds (i la 

documentació que els acredita),
● presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per 

alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència),
● consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes 

de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen 
aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,

●  consultar el centre assignat, i  fer la matrícula.



  

PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020

● Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d'abril de 2019
● Presentació de documentació: fins al 10 d'abril de 2019
● Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 d'abril de 

2019
● Presentació de reclamacions: del 29 d'abril al 3 de maig de 2019
● Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les 

reclamacions: 8 de maig de 2019
● Llista ordenada definitiva: 14 de maig de 2019

Matrícula
Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 20 al 26 de juny de 
2019



  

CRITERIS DE PRIORITAT PER A L'ORDENACIÓ DE 
LES SOL·LICITUDS

A. Criteris específics de prioritat

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i 
ensenyaments adscrits:

● Escola Sant Martí
● Escola Carles Buïgas
● Escola Les Fontetes
● Escola Turó de Guiera
● Escola Collserola



  

CRITERIS DE PRIORITAT PER A L'ORDENACIÓ DE 
LES SOL·LICITUDS

B. Criteris generals 

1. Germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi 
treballa: 40 punts. 

2. Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat 
en primer lloc (només una opció):

● Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts. 
● Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts. 
● Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.



  

CRITERIS DE PRIORITAT PER A L'ORDENACIÓ DE 
LES SOL·LICITUDS

3. Renda anual.
En el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o 
guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de 
ciutadania: 10 punts

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el 
pare o mare, o el germà o germana: 10 punts



  

CRITERIS DE PRIORITAT PER A L'ORDENACIÓ DE 
LES SOL·LICITUDS

C) Criteri complementari

L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o 
monoparental: 15 punts



  

 PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció. La 
presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels 
drets de prioritat que puguin correspondre.

El formulari de sol·licitud i la documentació s'ha de presentar en el 
centre demanat en primer lloc; també es pot presentar a l'oficina 
municipal d'escolarització de Cerdanyola.



  

 PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb 
l'identificador de l'alumne o alumna. Aquesta dada obligatòria us la 
facilitaran els centres on estan escolaritzats.

És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el 
missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. També cal 
marcar en la sol·licitud el tutor o tutora que consultarà per Internet 
els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un 
cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es 
pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el 
número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que s'ha 
especificat que farà la consulta.



  

 PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció pot presentar-se:

Per internet
Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el 
comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre 
demanat en primer lloc dins el termini previst.

Presencialment
Sol·licitud de preinscripció en paper.



  

PORTES OBERTES ESO

Gràcies per la vostra atenció
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