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  L’INS Can Margarit impartirà durant  el curs 2021-2022: 
 
- Els nivells de 1r, 2n , 3r  I 4rt de l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria (ESO). 
- Els nivells de 1r i 2n FPGM de SMX. 
 

Els estudis de l'Educació Secundària Obligatòria constitueixen la primera etapa de 
l’Educació Secundària i comprenen quatre cursos, que normalment es cursaran entre els 
12 i els 16 anys.  
 

En l'ordenació del sistema educatiu, els criteris  de base que s'han pres a l'hora de 
dissenyar l'etapa Secundària Obligatòria  (12-16 anys) han estat: 
 

 

 La necessitat de fer coincidir l'acabament de l'ensenyament obligatori amb l'edat 
laboral mínima. 

 

 Una escola integradora de la diversitat de nois i noies, 
però que doni resposta a la diversitat d'interessos, 
capacitat i ritmes d'aprenentatge. 

 

 
 
Això es concreta en: 
 

- Una organització flexible dels centres i dels agrupaments 
d'alumnes en funció de les necessitats. 
 

- Un contingut de les àrees que partint d'uns continguts i objectius generals per a tothom 
s'adaptin a les característiques dels alumnes i de l'entorn. 
 

- Un seguiment individualitzat dels alumnes i una avaluació contínua de cadascuna de les 
matèries. 
 

- L'acostament dels continguts impartits a les demandes de la societat actual. En aquest 
sentit, cal remarcar especialment la importància que adquireix l'àrea de tecnologia i les 
llengües estrangeres ( anglès i francès) 

 

- El reforç dels aspectes orientadors dels alumnes, concretat en la 
importància de la tutoria també a l'ensenyament secundari. 
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MATÈRIES 
 

Les matèries que componen els ensenyaments de l'etapa d'Educació Secundària 
Obligatòria i la seva distribució horària són les següents: 
 

 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

Llengua catalana i literatura  4 4 4 3 

Llengua castellana i literatura  3 4 4 3 

Llengua estrangera Anglès 3 4 3 3 

Matemàtiques 4 4 4 4 

Ciències Naturals 3 3 4 0 

Ciències Socials 3 3 3 3 

Educació Física 2 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 0 

Educació Visual i Plàstica 2 0 2 0 

Música 2 2 0 0 

Educació etico-cívica 0 0 0 1 

Religió / Cultura i Valors 1 1 1 1 

Matèria optativa 0 0 0 9 

Tutoria 1 1 1 1 

Projecte de recerca 0 0 0 0 

Total hores setmanal 30 30 30 30 
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MATÈRIES OPTATIVES 
 
Les matèries optatives les enfoquem a reforçar, consolidar i ampliar les 
competències bàsiques. Les competències bàsiques són eines per 
desenvolupar coneixements, capacitats, habilitats i actituds amb l’objectiu 
de reforçar i consolidar diferents habilitats. 
 
A 4t curs cada alumne/a ha de cursar tres matèries optatives específiques d’entre les 
següents: 
- Biologia i geologia 
- Educació visual i plàstica.   
- Física i química 
- Cultura clàssica  
- Economia 
- Tecnologies de la informació i comunicació 
- Música 
- Segona llengua estrangera (francès)   
- Tecnologia 
 
          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS 
 
S’ofereix com a matèria optativa de 1r a 3r d’ESO. Tots aquells alumnes que optin pel 
francès hauran de superar els criteris determinats pel centre per poder cursar-lo. Una 
vegada feta l’opció és obligatori continuar la matèria fins a 3r ja que té una continuïtat. 
 
Pel que fa a 4t, s’ofereix com a matèria optativa específica. 
 
 
 

RELIGIÓ / CULTURA I VALORS 
 
La Religió és una matèria voluntària que s’ofereix a 1r a 4t d’ESO i els alumnes que optin 
per fer-la hauran de sol·licitar-ho en matricular-se al començament de curs. 
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TREBALL DE SÍNTESI / PROJECTE DE RECERCA / SERVEI COMUNITARI                     
 
 
 

 Cada curs, de 1r a 3r ESO, els alumnes han de realitzar un treball de síntesi que és 
obligatori i s’imparteix intensivament al final del tercer trimestre. 

 
Consisteix en un conjunt d’activitats, amb un fil temàtic comú, relacionades amb les 
diferents matèries del curs i compta amb la tutoria d’un professor. 
 
Es realitza en equip i s’exposa oralment davant un tribunal de professors del centre. 
 
La finalitat del treball de síntesi és mesurar la capacitat d’autonomia en l’organització del 
treball individual de l’alumne i la capacitat de cooperació i col·laboració en el treball en 
equip. 

 En el 3r curs tot l’alumnat ha de realitzar el Servei Comunitari. És una acció 
educativa que s'orienta a desenvolupar la competència social i ciutadana dels 
alumnes i respon a la idea que l'educació és una eina de millora social, que 
s'orienta a formar éssers complets, amb una dimensió tant intel·lectual com humana 

i moral. Aquesta acció educativa es 
desenvolupa en el marc curricular i mitjançant 
la metodologia d'aprenentatge i servei.  

 En el 4t curs tot l’alumnat ha de realitzar 
un projecte de recerca en equip. Aquest 
projecte està constituït per un conjunt 
d’activitats de descoberta i recerca realitzades 
per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, 
en part, per l’alumnat mateix i sota el guiatge 
del professorat. 

 
La qualificació final, que és individual, contempla la capacitat d’autonomia per gestionar la 
pròpia feina, així com l’actitud de cooperació i responsabilitat en el treball en grup. 
 
 

AVALUACIÓ 
 
La Junta d’avaluació és el conjunt de professors dels alumnes que es reuneix 
trimestralment per realitzar les sessions d’avaluació corresponent. 
 
Fruit d’aquestes reunions, els pares reben un butlletí amb el nivell d’assoliment de les 
competències obtingudes per l’alumne/a en les matèries cursades al llarg del trimestre. 
 
Les avaluacions ordinàries són: 

- 1a avaluació: Desembre 
- 2a avaluació: Març 
- 3a avaluació: Juny 
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PROVES EXTRAORDINÀRIES Juny 
 
L’avaluació és contínua.  
Per als alumnes que tenen matèries amb 
avaluació negativa en l’avaluació final 
ordinària, els centres organitzen l’avaluació 
extraordinària d’acord amb les dates que 
determini el calendari escolar del curs 
corresponent. La nota obtinguda en 
aquestes proves és la que constarà a 
l’expedient acadèmic de l’alumne/a. 
D’altra banda els alumnes a finals de cada 
trimestre realitzen les proves de recuperació 

i/o consolidació de caràcter obligatori. Els alumnes reben un horari especial durant 
aquesta setmana. Les proves de recuperació serveixen per recuperar el trimestre suspès i 
les de millora ajuden a consolidar la qualificació de la matèria corresponent. 

 
 
 
PROMOCIONS I REPETICIONS 
 
Es promocionarà al curs següent quan s’hagin assolit els objectius de les matèries 
cursades amb un màxim de dues suspeses. 
 
Es repetirà curs quan es suspenguin tres o més matèries i com a màxim es pot repetir 
dues vegades en tota l’ESO. 
 
 

         
 

      
                                           



 

6 

 

 

 
 

Parlar de diversitat a l’escola implica constatar que els i les alumnes que s’hi agrupen 
presenten la mateixa diversitat que trobem a la societat. Els alumnes són diferents entre 
ells i aquest ha de ser el punt de partida de la nostra acció educativa. 
 
En tota l’etapa educativa l’escola ha de preveure un model flexible que s’adeqüi a aquesta 
gran diversitat d’alumnes tant pel que fa als processos i ritmes d’aprenentatge com els 
interessos propis de l’alumnat i de la comunitat educativa. 
 
COM ATENEM LA DIVERSITAT? 
En el centre, entre d’altres accions que es porten a terme, en destaquem: 

 Disminució de la ràtio per grups-classe 
Això implica una millora en el treball del grup reduït i també en l’atenció que pot rebre l’alumne/a a 
l’hora que es reforça el vincle amb el professorat. D’aquesta manera s’assegura la consolidació 
dels aprenentatges. 

 Increment d’hores en el matèries instrumentals 
A 1r i 2n d’ESO s’incrementen 1h les matèries instrumentals, amb l’objectiu d’obtenir una millora en 
els resultats acadèmics. 

 Ampliacions, reforços i matèries optatives 
Les ampliacions, reforços i matèries optatives constitueixen un 
recurs organitzatiu i curricular per tal d’adaptar l’ensenyament 
als diferents ritmes d’aprenentatge, a les necessitats, interessos 
i a les característiques individuals dels alumnes. D’aquesta 
manera s’aconsegueix una millora dels coneixements 
relacionats amb les matèries instrumentals i les competències 
bàsiques i evitar, també, un fracàs escolar prematur. 

 Desdoblaments 
En algunes matèries desdoblem el grup, és a dir, la meitat del grup treballa amb un professor 
mentre que l’altra meitat ho fa amb un altre. Això es fa a: 
- Anglès: Per tal de garantir l’aprenentatge de la llengua anglesa i la competència oral dels 
nostres alumnes. 
-Ciències Naturals/Tecnologia: de 1r a 3r d’ESO es fa el desdoblament d’una hora a la setmana 
per tal de realitzar treballs al laboratori/taller i facilitar-ne els aprenentatges. 

 Plans individualitzats 
S’elabora un pla individualitzat (PI) per els alumnes quan es consideri que per al seu progrés són 
insuficients les adaptacions incorporades a la programació ordinària. Aquest pla individualitzat 
recull el conjunt de suports i adaptacions que els alumnes puguin necessitar en els diferents 
moments de la seva escolarització. Aquest pla l’elabora l’equip docent coordinat pel tutor, el 

psicopedagog i l’EAP. 

 Programa de diversificació curricular 
La seva finalitat és afavorir que l’alumnat que ho requereixi pugui assolir els objectius i les 
competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en l’ESO. 
Els alumnes del PDC tenen una organització curricular diferent i un horari de permanència en el 
centre que, en ocasions, pot ser diferent ja que s’organitzen activitats específiques. Es compta 

amb la participació de l’Ajuntament de Corbera a través d’un tècnic d’educació. 
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COMUNICACIONS  INS – FAMÍLIA 
 

 

Els procediments de control d’assistència tenen com a objectiu la prevenció de 
l’absentisme escolar: 
 a) A primera hora del matí, el professor de guàrdia passa per totes les classes i anota les 
absències dels alumnes. Les absències es comuniquen immediatament a les famílies (via 
telefònica) a través de consergeria.  
b) El professor en entrar a classe passa llista i anota les incidències de retard o d’absència 
a l’aplicació corresponent de la plataforma IEDUCA consultable pel propi professor, pel 
tutor del grup i pels pares de l’alumne. 
c)  En aquells supòsits d’absència injustificada reiterada, el tutor es posa en contacte amb 
la família per conèixer les causes. Quan la família no respon, s’activa el protocol 
d’absentisme en col·laboració amb els Serves Socials municipals.  
 
Una de les coses que més preocupa als pares és conèixer quina és l’evolució dels fills/es 
des del punt de vista acadèmic. En aquest sentit el centre a principis de curs, facilita el 
nom d’usuari i la contrasenya de la plataforma IEDUCA als pares o tutors legals de 
l’alumne/a de manera que poden fer el seguiment acadèmic del seu fill/a així com 
consultar les faltes d’assistència i possibles incidències de l’alumne. Els pares quan entren 
a la plataforma poden consultar la informació en un document com aquest: 
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HORARI DE L'ALUMNAT DE L’ESO 
 
Classes de 8h a 14:30h, amb una interrupció de 30’ dividida en dos esbarjos: 
- de 20’: de 10h a 10:20h 
- de 10’: de 12:20h a 12:30h.  
 

 

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT 
 
L’AMPA Can Margarit ofereix el programa de reutilització de llibres i  
d’aquesta manera aconseguirem:   

 
- fomentar l’ús racional de recursos. 
- educar per a la conservació i reutilització de material. 
- garantir un estalvi econòmic a les famílies. 

 
Des del curs 2015-2016 la reutilització de llibres inclou tots els llibres del nivell. 
L’AMPA s’encarrega del cobrament i la distribució de llibres per a totes les famílies que 
s’hagin acollit al programa de reutilització. 
Al mes de juny el centre facilita als pares el llistat de llibres per a cada nivell. 
E-mail: ampa.canmargarit@gmail.com 
 

NOVES TECNOLOGIES 
 
El centre promoure l’ús dels instruments digitals en els processos d’ensenyament i 
aprenentatge amb l’objectiu d’obtenir els coneixements sobre el funcionament i el bon ús 
de les tecnologies de la informació i comunicació per tal de: 

1. Assolir la competència digital. 
2. Utilitzar recursos educatius per a la millora dels aprenentatges de les diferents 

matèries.  
3. Potenciar el treball en equip i desenvolupar la capacitat d’analitzar, contrastar i 

processar la informació. 
 

L’INS Can Margarit participa de la modalitat  de combinar el llibre de text amb els 
continguts digitals.  
 

 

APRENENTATGE DE LES LLENGÜES  
 

Considerem que el coneixement i ús de diverses llengües és 
fonamental per al futur acadèmic dels alumnes. Des del curs 
2016-2017 l’institut és Centre de Preparació Cambridge 
English Language Assessment per tal que els nostres alumnes obtinguin la certificació de 
la seva competència lingüística per part d’organismes externs reconeguts.  
                      
                     Els alumnes que cursen l’optativa de Francès tenen l’oportunitat de                     
                     presentar-se a la prova externa i acreditar la titulació oficial del Diplôme  
                     d’Études en Langue Française scolaire (DELF escolar). 
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SERVEI DE BAR-CANTINA 
 
El centre disposa d’un bar-cantina al servei de tota la comunitat educativa. Està obert a les 
7:30h fins a les 14:30h. Tant els alumnes com els pares poden fer ús d’aquest servei. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

TRANSPORT ESCOLAR 
 

 

Els alumnes d'ESO tenen, actualment, transport escolar al començament i a la fi de la 
jornada escolar, que el Consell Comarcal del Baix Llobregat finança parcialment.                                            
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SORTIDES 
 

Cada àrea organitza les sortides didàctiques oportunes durant el curs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 COLÒNIES 1r i 2n d’ESO  
     

  ESQUIADA 3r d’ESO 

 
                 
 
 
 
 
 
 

 VIATGE FINAL CURS 4t d’ESO 
 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


