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1. Presentació de l’equip directiu 



• Fundat el 1975. 

• Enguany  tenim 1608 alumnes (474 de l’ESO) 
som 156 professors i 10 personal del PAS 

• Impartim: 

- ESO 

- Batxillerat 

- Cicles Formatius (Grau Mitjà i Superior, 8 famílies professionals) 

(Formació Dual a 10 cicles formatius ) 

- Programa de Formació i Inserció (PFI) (Jardineria i Manteniment) 

2. Presentació de l’Institut 



• Projectes d’innovació:  Medi ambient, emprenedoria, innovació, mediació, coeducació, voluntariat, ... 

• Participació en projectes internacionals subvencionats per la Unió Europea. 

• Certificació escola Verda. 

• Centre Certificat (NORMA ISO 9001-2015). 

• Servei d’Assessorament i Reconeixement de l’experiència professional. 

• Servei Acredita’t. 

• Reconeixements: 

- Certificat d’excel·lència e2cat +400 (Q de plata Qualicat) 2018. 

- Premi Catalunya Educació 2009. 

- Premi d’honor de la Ciutat de Cornellà 2007. 

- Primer Premi Marta Mata 2008 a la Qualitat als centres educatius (Ministerio de Educación). 

 



Participació de les famílies: 
 
 Consell Escolar. 

 
 Tutoria. 

 
 AMPA. 

 



3. Essència del nostre Projecte Educatiu 

 

 

METAAPRENENTATGE 
• Acompanyament personal que permet a l’alumne 

seguir el seu procés d’aprenentatge 

• Alumnes capaços de reflexionar sobre com aprenen i 

com poden millorar 

TREBALL PER PROJECTES 
• Alumne com a protagonista actiu del seu aprenentatge 

• Autonomia personal 

• Potencialització dels talents individuals (altes capacitats 

des de l’orientació centre) 

• Treball cooperatiu (aprendre del altres i amb els altres) 



EDUCACIÓ EN VALORS 

• Foment de l’autoconeixement, integrant valors i emocions 

• Consciència i cura del món on vivim 

• Compromís social i voluntariat 

RELIGIÓ 

Què volem? 

• Donar un coneixement de les diferents religions 

Això ens ajudarà a comprendre per què són com són i es comporten d’una 
manera diferent 

 

 
 

Patis actius  

Què farem? 

• Estudiar les diferents religions: les seves creences, història, els fundadors, llocs de culte, festes, etc.  

• Escoltar persones d’altres religions perquè ens expliquen elles mateixes les seves creences i cultures 

• Visitar diferents llocs de culte: espais on les persones de diferents religions es poden trobar per 
parlar, conèixer-se i aprendre els uns dels altres 

 

 



Alumnes capaços de predisposar-se a aprendre i a comunicar-se en 

diversos idiomes per desenvolupar-se en l’entorn. 

• Anglès 

• Francès 

• Alemany 

IDIOMES 

APOSTEM PER LES LLENGÜES ESTRANGERES!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activitats en anglès: 
• Participació en el projecte Sharing to Learn amb 

escoles de primària on alumnes de 4t ESO i 1r de 

batxillerat  han col·laborat com a Language 

Assistants amb les mestres de primària. 

• Presentació d’alumnat al nivell B1 i B2 d'anglès el 

Marc Europeu Comú de Referència. 

• Participació en el Projecte GEP (Generació 

Plurilingüe):  Aprendre llengües estrangeres a 

través de les matèries.   



Activitats en francès: 
• Viatge lingüístic-cultural a París amb 

l’alumnat de francès de 4t ESO i 1r 

Batxillerat. 

• Sortida lingüístico-cultural a Niça (Sud-

França) amb tot  l’alumnat de l’optativa 

Francès de 3r d’ESO. 



Activitats en alemany: 
• Oferta  d’optativa d’alemany 4 

cursos,  de 1r a 4t ESO 

• Viatge a 3r-4t ESO a Berlín amb tot 

l’alumnat de l’optativa d’Alemany. 



NOVES TECNOLOGIES 

 Programes robòtica  
Alumnes de 4t d'ESO desenvolupen el projecte: CTC Catalunya 
III: pràctiques de programació de robots amb ARDUINO. 
Participació fira robòtica al Cosmocaixa, col·laboració amb 
Erasmus+ amb França i Finlàndia. 
 

 

 Disseny APP mòbils  
Alumnes de 2n d’ESO que han escollit l’optativa de 
Informàtica estan aprenent a programar APP’s per a 
dispositius mòbils amb el programa APP Inventor. 

 

 



Treballarem perquè al 2024 els vostres 
fills/es siguin persones: 

• Conscients 

• Competents 

• Compromeses  

• Amb identitat pròpia i projecte vital 

• Globals i amb idiomes 

• Autònomes i capaces de treballar col·laborativament i en xarxa 



4. L’etapa de l’ESO 

 

 



4.1. Organització: marc horari 

 

 
 Marc horari setmanal (30 hores)  Jornada Continuada 

- Dilluns – Divendres:  de 8:00 h. a 14:30 h. 

- Pati: de 11:00h. a 11:30h. 

 

 Horari marc del curs 

- Inici de curs: 14 de setembre 2020 (dates aproximades) 

- Final de curs: 19 de juny 2021 (dates aproximades) 

 

 



4.2. Distribució curricular 

 

 

 Grups primer ESO 
- Coordinació amb primària 

 

 

 

 

 

 

- Atenció a la diversitat 

 



 La Tutoria 

 

 

 

 

 Ús de l’agenda 



 Activitats curriculars, lúdiques i viatges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte Aules netes i educades 
Concert de primavera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colònies 2n ESO Colònies 1r ESO 



 Activitats extraescolars 

- Organitzades per l’Institut  

 Estudi assistit (ESO) 

 Futbol 

 Multiesport 

 Preparació prova DELF (francès) 

- Organitzades per l’AMPA: 

 Classes de guitarra 

 Classes de reforç de matemàtiques i anglès 

 

 

 

 

 



4.3. Espais 

 

 

• Distribució  d’espais: ESO-Batxillerat i Cicles 
Formatius. 

• Característiques dels espais i instal·lacions. 

 



4.4. Ordinadors o tauletes tàctils, ús d’internet, llicències 
digitals i llibres de lectura 

 

 



4.5. Reunió a finals de juny  

 

 



Centres de procedència 
 
 

 

 

5. Informació matriculació curs 2019-2020  



 

 

 

Dates de preinscripció (23 de març al 1 d’abril) 
 

6. Informació sobre el procés de preinscripció 



7. Precs i preguntes 

 
Podeu enviar les vostres consultes al correu:  

portesobertes@iesesteveterradas.cat 

 

 

 

 



8. Visita a les instal·lacions 

 

 

 

Gràcies a totes i a tots!!! 


