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REPTES EDUCATIUS
El nostre centre té com a finalitat principal la formació de persones que puguin 
viure, conèixer i integrar-se al món de manera autònoma, amb criteri propi i d’acord 
amb els valors de la llibertat, la tolerància i la solidaritat. 
Per aconseguir aquest objectiu general, volem:

• Oferir un ensenyament de qualitat per aconseguir uns bons resultats 
educatius i acadèmics que garanteixin l’èxit en estudis posteriors i/o en la 
inserció laboral.

• Donar una correcta atenció a la diversitat dels nostres alumnes atenent 
els seus diferents ritmes d’aprenentatge i potenciant les seves capacitats.

• Fomentar uns hàbits de treball i una autonomia personal que permetin 
adquirir i consolidar nous aprenentatges.

• Aconseguir que tots els nostres alumnes desenvolupin estratègies de 
treball cooperatiu que els permeti abordar tasques complexes treballant en 
grup.

• Promoure una actitud crítica, dialogant i responsable davant de la realitat 
que ens envolta per aconseguir formar persones lliures, tolerants i solidàries.

• Utilitzar diversitat de mètodes i de tecnologies com a eines educatives 
que motivin l’aprenentatge dels nostres alumnes i els permetin desenvolupar 
al màxim les seves possibilitats de formació.

GRUPS
Actualment treballem amb la següent distribució de grups:

MARC HORARI
L’horari del centre és continuat i l’activitat lectiva regular es concentra al matí:

• Cada dia comencen les classes a les 8.00 i s’acaben a les 14.30.
• Les sis classes diàries es reparteixen en tres blocs de dues classes separats 

per dos esbarjos.
• El centre està obert dues tardes a la setmana per realitzar activitats 

complementàries a l’activitat docent: reunions de coordinació del 
professorat, entrevistes amb pares/mares d’alumnes, recuperacions i atenció 
a alumnes sancionats.

Curs Grups
1r 3
2n 3
3r 3
4rt 3

TOTAL 12
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INSTAL·LACIONS
Comptem amb les següents instal·lacions:

• Aules de grup i de desdoblament amb sistema audiovisual i cobertura Wi-Fi
• Aula d’Educació Visual i Plàstica i aula de Música
• Taller de Tecnologia i laboratori de Ciències
• Pista esportiva i pavelló poliesportiu
• Biblioteca
• Cantina: serveix esmorzars durant els esbarjos i dinars de dilluns a 

divendres.

MATERIAL DIDÀCTIC
D’acord amb instruccions més precises que es donaran abans de començar el 
curs, els alumnes hauran de portar:

• Llibres de text (en format paper o en format digital depenent de les matèries)  
llibres de lectura

• Servei de reutilització de llibres
• Un ordinador personal tipus Chromebook
• Material d’escriptori i dibuix
• Calculadora
• Carpeta, fulls de paper i llibretes
• Equipament esportiu

TRANSFORMACIÓ PEDAGÒGICA
El nostre centre està desenvolupant un procés de reflexió per millorar les 
estratègies que ens han de permetre la millora contínua dels processos 
pedagògics: ensenyament competencial, millora dels sistemes d’avaluació, treball 
per projectes, gamificació i realització d’activitats variades que permetin un millor 
assoliment dels objectius educatius que tenim plantejats.
En aquesta línia, el nostre centre forma part de la Xarxa de Competències 
Bàsiques dintre de la qual, a través d’un grup impulsor de professorat del centre, 
anem avançant en el treball competencial i per projectes a través del contacte i 
l’intercanvi d’experiències amb altres centres de la xarxa.
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CURRÍCULUM DE L’ESO

(*) Caldrà triar aquestes matèries d’acord amb uns itineraris definits.

Algunes concrecions sobre el currículum: 
• Els grups es subdivideixen en les matèries de Català, Castellà, Anglès i 

Matemàtiques per reduir el nombre d’alumnes per professor.
• Les matèries C. de la Naturalesa i Tecnologia desdoblen una hora cada 

una per poder fer activitats pràctiques a les aules específiques.
• Les activitats d'Educació Física es faran tant al Pavelló Poliesportiu com a 

la pista esportiva del centre.
• Les matèries de Cultura i valors ètics / Religió - Història de les religions 

es fan en grups reduits per poder afavorir el debat d’idees.
• A Tutoria es tracten aspectes d'orientació acadèmica, personal i de relació 

de grup. Es segueix el Pla d’Acció Tutorial que abraça tots els nivells 
d’acord amb les necessitats personals i acadèmiques que tenen els alumnes 
en cada curs.

• El Treball de síntesi de 1r, 2n i 3r es realitza a final de curs.
• El Projecte de recerca de 4t d’ESO es realitza a començaments del tercer 

trimestre.

MATÈRIES 1r 2n 3r 4t
Llengua catalana i literatura 3 3 3 3
Llengua castellana i literatura 3 3 3 3
Llengua estrangera 3 4 3 4
Matemàtiques 3 4 4 4
Ciències de la naturalesa: Biologia i Geologia 3 - 2
Ciències de la naturalesa: Física i Química - 3 2
Ciències socials, geografia i història 3 3 3 3
Educació física 2 2 2 2
Música 2 2 - -
Educació visual i plàstica 2 - 2 -
Tecnologies 2 2 2 -
Cultura i valors ètics / Religió - Hist. religions 1 1 1 1
Matèries optatives 2 2 2 9 (*)
Tutoria 1 1 1 1
Treball de síntesi/Projecte de recerca [1] [1] [1] [1]
Total setmanal d'hores 30 30 30 30
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CURRÍCULUM OPTATIU
Una part del currículum es defineix a partir de l’elecció dels alumnes:
a) Matèries optatives

• De 1r a 3r es trien les matèries optatives que, en una franja de 2 hores/
setmana, es cursaran al llarg del curs.

• A 4t curs es trien matèries optatives que es faran durant tot el curs en tres 
franges de 3 hores/setmana. Aquestes matèries s’organitzaran d’acord amb 
itineraris.

• Al llarg de l’etapa s'oferirà una segona llengua estrangera (francès).

◦ El francès es pot cursar a primer curs de forma introductòria durant un 
trimestre. 

◦ A segon i tercer curs s’oferirà l’estudi de la segona llengua estrangera 
durant tot el curs. Es farà un únic grup a cada curs amb l’alumnat que 
desitgi aprofundir en aquesta llengua. Si la demanda excedeix les places 
disponibles es farà la selecció de l’alumnat a partir de les qualificacions 
de francès que hagin obtingut en el primer curs.

◦ Es pot continuar estudiant aquest idioma escollint-lo com a matèria 
optativa a 4t.

b) Cultura i valors ètics o Religió / Història i cultura de les religions.
• L’opció de cursar Cultura i valors ètics o Religió / Història i cultura de les 

religions es formalitza en la matrícula i té continuïtat durant tota l’etapa.
• L’objectiu de la matèria Cultura i valors ètics és que l’alumne aprengui a 

pensar, ser crític i exercitar el diàleg sobre qüestions importants del nostre 
món (drets humans, medi ambient, política, cultura, construcció del gènere, 
etc)

• L’objectiu de la matèria Religió / Historia i cultura de les religions és que 
l’alumne conegui les tradicions religioses més importants de la humanitat, 
els seus valors, rituals, festes i costums.

SEGUIMENT DE L’ALUMNAT
És imprescindible donar una resposta educativa correcta a tots els alumnes atenent 
sempre les seves capacitats i interessos. Per aquest motiu emprarem els 
següents recursos per fer el seguiment personalitzat dels nostres alumnes:

• Tutor: És el professor de referència de l'alumne dintre del centre. Ajuda 
l'alumne en el seu procés formatiu i maduratiu, és l'enllaç del centre amb la 
família i coordina el professorat que intervé en el seu grup.

• Grups reduïts: Formem grups reduïts en les matèries instrumentals (llengua 
catalana, llengua castellana, matemàtiques i anglès) per assegurar la 
qualitat d’aprenentatge. En una de les hores de Ciències Naturals i 
Tecnologia es parteix el grup en dues parts per fer activitats pràctiques. 
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Formem grups de reforç per donar un impuls puntual a l’alumnat que pot 
tenir dificultats per seguir el ritme normal en determinades matèries.

• Matèries optatives: Amb l’oferta de matèries optatives podem donar 
resposta a necessitats concretes de l’alumnat ampliant, consolidant o 
reforçant coneixements.

• Atenció psicopedagògica: Ens permet atendre de manera individualitzada 
o en petits grups els alumnes que presentin qualsevol situació singular 
personal o acadèmica. Aquest servei compta amb la col·laboració regular de 
l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP).

• Coordinació amb els centres de primària: És molt important disposar 
d'informació que ens arriba dels centres de procedència del nostre alumnat. 
Per això es fa una reunió inicial amb els tutors dels grups de 6è per fer el 
traspàs d’informació i es programen reunions al llarg del curs amb els equips 
directius i de coordinació per analitzar els resultats dels alumnes i poder 
emprendre estratègies de millora continuada.

• Coordinació amb l’institut: Al llarg del curs intercanviem informació i  fem 
el seguiment dels nostres alumnes que continuen estudis a l’Institut Jaume 
Almera.

SORTIDES
La programació de sortides és important per complementar la formació tant 
acadèmica com personal dels alumnes: 

• Sortides de tutoria a començaments de curs per a tots els nivells.
• Sortides programades pels diferents departaments (2 o 3 al curs per nivell)
• Sortida d’esquí a 1r d’ESO
• Sortida per realitzar el treball de síntesi de 2n d’ESO
• Viatge final d’etapa a 4t d’ESO

AVALUACIÓ I PROMOCIÓ
L’avaluació dels processos d’aprenentatge és contínua al llarg de tot el curs: 

• A la meitat del 1r trimestre es realitza una avaluació inicial per tal de 
detectar i poder atacar ràpidament possibles problemes d'aprenentatge.

• Al final de cada trimestre donem un butlletí amb qualificacions de cada una 
de les matèries. L’alumnat que no assoleix alguna matèria la podrà 
recuperar al següent trimestre.

• A final de curs es donen les qualificacions finals de l’avaluació contínua. 
L’alumnat que no hagin superat alguna matèria realitzarà activitats de 
recuperació i posteriorment es farà una avaluació extraordinària.

L'alumne promociona a final de curs si té totes les matèries superades. També 
promociona si té, com a màxim, dues matèries pendents després de l’avaluació 
extraordinària sempre que no siguin dues de les següents: llengua catalana i 
literatura, llengua castellana i literatura o matemàtiques. En aquest darrer cas les 
haurà de recuperar durant el següent curs. 
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COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
El tutor és l'enllaç principal entre el centre i les famílies. Durant el curs us podeu 
posar en contacte amb el tutor o amb la resta de professorat a través dels canals: 

• Agenda: Cada alumne rebrà una agenda que servirà de mitjà de 
comunicació entre el tutor o qualsevol professor i les famílies.

• Telèfon: 937531198
• Correu electrònic: 

◦ Per qüestions generals hi ha el correu del centre  centre@inscabrils.cat 

◦ Per altres qüestions s’utilitza el correu del tutor/a que es comunica al 
començament de curs. 

◦ Tots els alumnes disposen d’una adreça de correu del domini 
inscabrils.cat per poder-se comunicar amb el professorat.

• Absències: S’han de justificar amb els documents propis del centre.
• Aplicació de smartphone o SMS: S’envien comunicats de centre o 

comunicacions d’absència de l’alumnat directament al mòbil a les primeres 
hores del matí.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ - MATRÍCULA
PREINSCRIPCIÓ
• Oferta inicial de places escolars: 27 de març de 2019
• 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 definitiva: 8 de maig de 2019
• Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2019.
• Llista ordenada definitiva: 14 de maig de 2019
• Ampliació de petició de centres: del 30 de maig al 3 de juny de 2019
• Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2019
• Llista d'alumnes admesos: 12 de juny de 2019

MATRÍCULA
• Reunió informativa sobre la matrícula: 18 de juny de 2019 a les 18.00
• Alumnes amb plaça assignada a 1r d’ESO: del 20 al 26 de juny de 2019
• Alumnes amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO: del 27 de juny al 3 de 

juliol de 2019

Els alumnes de les escoles de Cabrils rebran els impresos de preincripció al seu 
centre. En la resta de casos caldrà recollir-los a l’Institut o es poden baixar del web.
Caldrà lliurar l'imprès de preinscripció ben emplenat i signat, juntament amb la 
documentació necessària, dins del termini de preinscripció a la Secretaria de 
l’Institut.
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