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1. TRETS D’IDENTITAT 

 

L’ Institut Francesc Macià va obrir les seves portes l’any 1966.  És un institut que  té 

l’etapa de secundària obligatòria i l’etapa postobligatòria de Batxillerat. Els seus princi-

pals trets d’identitat són: 

Escola plurilingüe. Ens definim com una escola que: 

 Fa un ús normalitzat de les llengües oficials a Catalunya. 

 Fa servir el català com a llengua vehicular perquè entenem que és la llengua prò-
pia de Catalunya  i, per tant, l’eina de cohesió i integració entre totes les persones 

del centre. 

 Impulsa  les llengües estrangeres: Anglès (1ª Llengua estrangera) i Alemany i Fran-

cès (2ª Llengua estrangera) a través de projectes d’orientació europeista, com els 

projectes Erasmus Plus i els intercanvis lingüístics. 

Escola oberta. Treballem per aconseguir el principi d’equitat i la igualtat d’oportunitats 

de tots els alumnes, independentment de les seves circumstàncies de caràcter personal, 

socioeconòmic i cultural a través de: 

 L’adquisició de les competències bàsiques que permetin els alumnes la continuïtat 

formativa o la incorporació al món laboral. 

 L’atenció a la diversitat dins el marc de l’escola inclusiva. 

 La promoció de la convivència i de les relacions personals i socials. 

 La transmissió dels valors d’una societat democràtica, plural, aconfessional i no 

discriminatòria, basats en el respecte, la llibertat, la responsabilitat, la solidaritat, 

el diàleg i la participació. 

 L’ impuls dels valors de la coeducació i el pluralisme. 

 

Escola de qualitat. Volem aconseguir: 

 

 El desenvolupament integral com a persona de l’alumne/a. 

 La recerca de la millora científica, tecnològica i pedagògica que afavoreixi l’ap-

renentatge dels alumnes, i que contribueixi a la seva inserció social, personal i la-

boral en relació a l’entorn, la ciutat, les empreses i les associacions de Cornellà de 

Llobregat. 

 Una bona orientació acadèmico-professional que permeti els alumnes poder conti-

nuar la seva etapa formativa al llarg de la seva vida, per fer-los créixer com a per-

sones. 

.  
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2. DADES GENERALS DE L’ESCOLA 

 

L’INS Francesc Macià té actualment 750 alumnes i una plantilla de 61 docents.  

Oferta educativa 

Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys)  

Batxillerat (16-18 anys). Especialitats d’Humanitats, Ciències Socials, Biosanitari i Tec-
nològic. 

 

Espais 

El Centre disposa dels  espais següents pels alumnes: 

 Trenta aules 

 Dos patis 

 Una Sala d’Actes amb escenari 

 Una sala polivalent (Aula Magna) 

 Quatre laboratoris (dos de Biologia i dos de Física i Química) 

 Tres Aules d'Informàtica i dos carros d’ordinadors portàtils 

 Dos Tallers de Tecnologia 

 Un Hort Experimental 

 Una Aula d’Idiomes 

 Una Aula de Dibuix  

 Una Aula de Música 

 Una Aula SIEI 

 Una Aula d’ Acollida 

 Una cantina, gestionada per alumnes SIEI 

 

L' Institut té adaptacions per a persones amb dificultats de mobilitat. 
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3. DADES GENERALS DE L’ESO 

 

Horari 

Matí: 08:25 a 15:00 h 

Es fan dos esbarjos, el primer després de la segona hora de classe i el segon després 

de la quarta sessió lectiva. 

 

Àmbits formatius 

Al nostre institut treballem l’esforç i la responsabilitat davant el treball acadèmic.  És 

per això que la nostra tasca docent es desplega en tres àmbits formatius: 

Formació acadèmica 

Desenvolupem el potencial intel·lectual de cada alumne/a a partir de les seves capaci-

tats per adquirir els coneixements, les tècniques, els procediments i les competències 

necessàries per afrontar els estudis superiors o el món laboral amb èxit. 

L’avaluació és contínua i formativa. 

Formació humana 

En la societat actual, considerem que formar-se va més enllà de l’adquisició de conei-

xements. Comporta enriquir-se como a persona, desenvolupar la identitat personal, 

l’autoestima i el sentit crític. En aquest sentit promovem l’adopció de valors a partir 

d’activitats i projectes específics: 

 La tutoria és l’ espai idoni per a la reflexió, el coneixement d’un mateix i dels al-

tres, el desenvolupament del sentit crític i de l’elaboració del discurs propi. 

 La matèria de Cultura i Valors Ètics i la matèria de Religió contribueixen, cadas-

cuna des del seu punt de vista, a formar ciutadans respectuosos amb l’entorn i la 

societat. 

 El Projecte CRENCO, d’ aprenentatge-servei a 4t d’ ESO, afavoreix la solidaritat 

social i la cooperació entre les persones i les institucions externes, amb les quals 

participem. 

 Els Projectes Erasmus + i eTwinning que fem amb diferents països són una opor-

tunitat per als alumnes de millorar el seu nivell d’anglès, alhora que permeten po-

tenciar un millor creixement personal i una millor integració social. 

 El Projecte de Diversificació Curricular a 4t d’ESO permet integrar pràctiques en 

empresa i currículum, fomentant la responsabilitat, la maduresa i el respecte dels 

alumnes cap a les empreses col·laboradores i l’entorn. 
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Formació social i cultural 

Promovem  activitats  socioculturals  lligades als  aprenentatges   adquirits  a l’aula, 

perquè creiem que aquestes experiències estimulen la convivència, la participació, el 

respecte, la solidaritat, el compromís, la tolerància i desvetllen la curiositat i les inquie-

tuds dels alumnes. 

Algunes de les activitats que desenvolupem són: 

 La celebració de Nadal i de Sant Jordi. 

 Sortides per nivell: Esports de Neu a 1r d’ ESO; Cardona a 2n d’ESO, Planes de Son 

a 3r d’ ESO i Lisboa a 4t d’ ESO. 

 L’ Acollida als alumnes de 1r d’ ESO a inici de curs. 

 Treball per Projectes pels nivells a 1r, 2n i 3r d’ ESO al final del primer trimestre i  

Projectes SIEI anuals. 

 La participació en la Marató de TV3. 

 Intercanvis lingüístics amb Països Baixos i amb Alemanya. 

 Els Treballs de Síntesi a 1r, 2n i 3r d’ ESO i el Projecte de Recerca a 4t d’ ESO. 

 La celebració d'efemèrides: Dia de la violència de Gènere, Dia de la Dona Treballa-

dora i Dia de les Matemàtiques. 

 Participació en concursos i projectes d’àmbit local i comarcal: Proves Cangur, Re-

cerca Jove, Copa Cangur, Punt de Llibre, concurs de redacció de Coca-Cola i Cor-

neliada. 

 Tallers i activitats relacionades amb matèries: Camp d’aprenentatge de Can Santoi, 

sortida al Delta del Llobregat, Museu d’Història de Catalunya, Caixa Fòrum, sen-

derisme a Sant Ramon... 

 Activitats de final de curs: Festa de graduació de 4t d’ ESO i sortida a Port Aventu-

ra, festa de comiat de 2n de Batxillerat... 

 Activitats fóra d’horari lectiu: Pla Català per l’Esport Escolar i Estudi Assistit. 

 La Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat (XAJI).  
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4. DISTRIBUCIÓ DE LES MATÈRIES 

 

La Secundària Obligatòria és una etapa que comprèn quatre cursos, de 1r a 4t d’ ESO. 

Les matèries d’aquesta etapa s’estructuren en matèries comunes i matèries optatives. 

En total, l’alumne/a ha de cursar 30 hores lectives setmanals. 

Cada grup de tutoria té assignat un/a tutor/a individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En les matèries d’Anglès, Tecnologia i Ciències de la Naturalesa (Biologia i Física i Quí-

mica), una de les hores setmanals es fa amb la meitat del grup classe.  

A partir de 2n d’ ESO s’ofereix Francès o Alemany com a segon idioma.  
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Mesures d’atenció a la diversitat a la Secundària Obligatòria pròpies del Centre: 

 Grups flexibles i reduïts a matemàtiques, català i castellà (TID i AI). 

 Aula d’ Acollida per atendre l’alumnat nouvingut. 

 SIEI per alumnes de NEE.  

 Projecte de Diversificació Curricular. 

 

5. AVALUACIÓ DE L’ESO 

Principis generals 

L’avaluació és el resultat del procés d’ensenyament-aprenentatge i aquí valorem els di-

ferents elements del currículum, el treball a classe, els deures, i l’ interès i l’esforç de-

mostrats per l’alumne/a.  

L’avaluació és global, contínua, diferenciada per matèries, tal com apareix a la normati-

va del currículum d’ ESO, i s’adapta a les necessitats dels alumnes.  

L’avaluació comprèn sistemes de recuperació, al llarg del curs escolar, i de suficiència, 

al final del mateix. 

 

Criteris d’avaluació  

Els criteris generals d’avaluació es poden trobar al web del centre, dins l’enllaç:  

http://agora.xtec.cat/iesfrancescmacia/documents-de-centre/  

Les famílies reben informació del procés d’avaluació a  través dels informes de preava-

luació (1r i 2n trimestre), d’avaluació (1r, 2n, 3r trimestre i avaluació final) i d’avaluació 

extraordinària (al final del curs escolar, només per a aquells alumnes que hagin de re-

cuperar). 

 

Resultats curs 2018-19 a 4t d’ ESO 

 

 

Índex de graduació: 87.83% . 
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6. SERVEIS 

Servei de Biblioteca 

La Biblioteca Escolar ofereix un servei de consulta i préstec i disposa d’ordinadors per 

fer consultes. El seu horari d’obertura és cada dia durant els patis.  Les normes d’ús es 

regeixen per la normativa de la biblioteca.  

Servei SIEI 

L’Aula SIEI és una unitat de suport a l’Educació Especial. Té una dotació de dos profes-

sors/es i un/a vetllador/a. Actualment duu a terme dos projectes d’aprenentatge-

servei. 

Servei d’Aula d’ Acollida 

L’Aula d’ Acollida és un espai d’integració i col·laboració, per facilitar a l’alumnat nou-

vingut la seva integració dins el sistema educatiu de Catalunya. 

Servei d’Orientació Educativa 

El Departament d’Orientació coordina diferents actuacions: 

En relació als/a les tutors/es: 

 Oferir instruments de suport per a les tutories individuals i de grup. 

 Coordinar recursos i estratègies per atendre la diversitat. 

 Valorar i decidir els recursos psicopedagògics necessaris per a un/a alumne/a 

concret/a (tant al Centre com externs). 

 Orientar i col·laborar en l’Orientació acadèmica i professional. 

En relació als alumnes: 

Atendre individualment i en grup les dificultats escolars, acadèmiques i personals. 

En relació a les famílies: 

Assessorar en les situacions de la vida escolar en les quals els/les fills/es requereixin 

intervencions psicopedagògiques en el Centre o externes. 

Servei Salut i Escola 

El Programa Salut i Escola de l’Agència de Salut Pública de Catalunya té per objectiu 
millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut: atenció 

precoç de problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el con-
sum de drogues, l’ alcohol i el tabac, i els trastorns de la conducta alimentària. Aquest 
servei el desenvolupa un professional d’ infermeria que es desplaça periòdicament a l’I-

nstitut, i que garanteix la privacitat i la confidencialitat.  
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7. COMUNICACIÓ AMB LES  FAMÍLIES 

Els comunicats amb les famílies es fan mitjançant notificacions des de la plataforma 

Dinantia. Tant les famílies com els/les tutors/es poden utilitzar també el correu elec-

trònic, una nota a l’agenda o el telèfon per establir la comunicació. 

Les principals comunicacions que reben les famílies són:  

 Els butlletins de preavaluació i avaluació. 

 Informacions sobre sortides extraescolars. 

 Citacions per entrevistes personals o grupals amb el/la tutor/a. 

 Faltes d’assistència i sancions. 

 Informacions de l’Equip Directiu. 

 

A més, al web del Centre (https://agora.xtec.cat/iesfrancescmacia/), es poden trobar 

informacions generals sobre l'Institut, així com de les activitats que es realitzen al llarg 

del curs escolar. 

 

8. ACTIVITATS FORA D’HORARI ESCOLAR 

Oferim algunes activitats fora d’horari lectiu que es realitzen a les instal·lacions del 

Centre per llicenciats contractats per l’Ajuntament de Cornellà o per monitors. 

 

Taller d’ Estudi Assistit 

El Taller d’ Estudi Assistit és una de les actuacions del PEE. És un espai de suport a 

l’estudi per a alumnes que tenen dificultats a l’hora d’organitzar-se la feina i l’estudi a 

casa. Es treballen els hàbits d’estudi, se’ls ajuda a resoldre dubtes de matèries, realit-

zació de deures i preparació d’exàmens. Aquest taller compta amb el monitoratge d’una 

persona especialista.  

 

Pla Català de l’Esport Escolar 

El Pla Català de l’Esport Escolar posa a l'abast de tots els alumnes de secundària la 

pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofita el gran potencial d'aquestes activi-
tats per contribuir a la formació personal i cívica dels joves, a l’adquisició d’hàbits salu-
dables i a la cohesió social, i cerca la participació dels/de les alumnes per damunt de la 

competitivitat. 

Horari: dilluns i  dimecres de 16:00 a 17:30h. 
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9. AMPA 

L’AMPA està formada  per  les  famílies d’alumnes.  Fa  de pont entre les famílies i l’ 

Institut, col·labora amb en la funció educadora i formadora, d’acord amb el Projecte 

Educatiu . Presta el servei de socialització de llibres de text. 

Forma part de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes, de l’Agrupació 

Escolar Catalana (AFAEC). 

Es pot trobar més informació al web : https://ampafmacia.blogspot.com/ 

 

 

10. ENS TROBAREU A... 

 

INS FRANCESC MACIÀ 

C/ Joan Maragall, 42 

08940 Cornellà de Llobregat 

 

Telèfon general de l’ Institut  93 480 15 09  

Correu electrònic    a8016793@xtec.cat  

    iesfrancescmacia@xtec.cat 

Web del centre    https://agora.xtec.cat/iesfrancescmacia/ 

AMPA    https://ampafmacia.blogspot.com/ 
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