
JORNADA DE PORTES 
OBERTES 2021

INSTITUT CAL GRAVAT



BENVINGUTS/DES! (https://youtu.be/BItVXyL6mEw)

https://youtu.be/BItVXyL6mEw


1- Aspectes Generals

- Oferim: ESO i Batxillerat Científic, Sanitari, Tecnològic, Social, Econòmic i 
Humanístic.

- Horari marc: 8 a 14.40.
- Tutor/a individual i de grup.
- Treball per departaments didàctics i equips docents.
- Impuls a la lectura (30 minuts diaris)
- Segona llengua estrangera: Alemany.
- Dinamitzadors/es esportius al pati. Patis actius.
- Revista Calgrà.



2- Trets característics del nostre 1r d’ESO 
- 120 alumnes (4 línies d’ESO oficials) que distribuirem en 6 grups classe heterogenis (20 

alumnes aprox). 
- Aprenentatge col.laboratiu.
- Potenciació de les noves tecnologies (chromebook). Llibres de lectura (paper).
- Metodologies de treball diverses amb l’atenció a la diversitat com a eix vertebrador.

 

Matèries obligatòries (27 hores)  Optativitat que oferim (3 hores)

Tutoria (1h), Català (3h), Castellà (3h), 
Anglès (3h), Matemàtiques (3h), Biologia i 
Geologia (2h), Tecnologia (2h), Socials 
(3h), Educació Física (2h), Educació Visual 
i Plàstica (2h) i Música (2h)

- Cultura i Valors Ètics o Religió 
Catòlica (1 hora)

- 2 hores: Alemany / 1 hora: Revista + 
1 hora: La Meva Manresa.



2- Trets característics del nostre 1r d’ESO    

- La Meva Manresa: projecte globalitzador d’un curs de durada. A través de les noves 
tecnologies i la Manresada (Lacenet) afavorim a la personalització de l’aprenentatge i la 
coneixença de l’entorn més proper.

- Doble professorat a l’aula sempre que els recursos ho permetin.
- Pla d’acció tutorial de 1r d’ESO  (completat per CVE) centrat en l’aprendre a aprendre 

(tècniques d’estudi, reflexió sobre els  propis resultats acadèmics, reconèixer i respectar  
els diferents ritmes d’aprenentatge de l’aula...), l’aprendre a ser (afavorir en el 
desenvolupament integral de l’alumnat, hàbits saludables) i l’aprendre a formar part 
(valorar la diferència com a fet enriquidor, educació mediambiental, esperit crític,...)

- Colònies a cada curs
- 10 sessions de piscina.

https://www.youtube.com/watch?v=ZlDm-r81mkU


3- Recursos

- 4 orientadores, una per cada nivell d’ESO.

- SIEI inclusiva a cada nivell.

- Aula d’acollida.

- Tècnica d’integració social i tècnica d’educació especial.



4- Serveis 

- Transport del CCB (alumnat procedent de Sant Salvador de Guardiola).
- Extraescolars (Teatre, Escacs, Esportives, altres,..)
- Reforç escolar a ESO i 1r BTX.
- Tallers per a famílies
- Punt al pati (Oficina Jove Del Bages)
- Club de Lectura
- Xerrada Inaugural del curs a càrrec d’especialistes
- Servei de Cantina



5- Canals de comunicació    

- Tutoria individual
- Plataforma educativa ENSE
- Pàgina web: www.calgravat.cat
- Twitter @INScalgravat
- Sites de famílies:

- Revista Calgrà

http://www.calgravat.cat
https://sites.google.com/xtec.cat/famlies-ins-cal-gravat/p%C3%A0gina-principal


6- Preinscripció
- CRITERIS https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/informat/criteris-assignacio/#bloc1

- La preinscripció del 17 al 24 de març (telemàticament, consultar enllaç web www.calgravat.cat).
- La matrícula del 14 al 18 de juny.

- Demà a les 18.30, xerrada online per tal d'informar a les famílies sobre la preinscripció  a càrrec de 
l'inspector i del Regidor d'Ensenyament. Enllaç https://meet.google.com/obt-pyfz-iiv

https://meet.google.com/obt-pyfz-iiv

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/informat/criteris-assignacio/#bloc1
http://www.calgravat.cat
https://meet.google.com/obt-pyfz-iiv
https://meet.google.com/obt-pyfz-iiv


Un dia a l’institut (https://youtu.be/Sftq4nacxUs)

GRÀCIES
Per qualsevol dubte: 938742368 i iescalgravat@xtec.cat

https://youtu.be/Sftq4nacxUs
mailto:iescalgravat@xtec.cat

