
Institut 
Francisco de Goya

Portes obertes 2020



Els números

3 línies d’ESO i 2 línies de Batxillerat
Al centre oferim 2 modalitats de Batxillerat: la Científico-Tecnològica i la Social-Humanísitica

469 alumnes

700 famílies

44 professors i professores

9 escoles vinculades
Des del 2019 tenim 9 escoles vinculades que són: Torrent d’en Melis, Estel Guinardó, Mas Casanovas, 
Escola del Mar, Parc del Guinardó, Pit-roig, Arc Iris, Àngels Garriga, Font d’en Fargas



Informació

www.goya.cat
A l’apartat de “Tot el que cal saber” trobareu tota la informació classificada per temàtiques. Si no trobeu el que cerqueu podeu fer 
servir el cercador per paraules clau que es troba a la part superior a la dreta (“Cerca”). 

Twitter: @InstitutGoya

Instagram: @InstitutGoya

http://www.goya.cat/


 Currículum
El currículum de secundària té 30 hores repartides en 10 matèries a primer de la ESO. Podeu veure la distribució 
en el següent link. D’aquestes 30 hores, 8 les dediquem al Treball Globalitzat i 2 hores a les matèries optatives.

 Treball globalitzat (més info)

En aquestes 8 hores setmanals es treballen les matèries de Ciències Naturals, Ciències Socials i Tecnologia. 
Durant aquestes hores dels 3 grups de l’ESO en fem 4, per tant queden classes de 22-23 alumnes. Durant 
aquestes hores els/les alumnes treballen en grups de 4 o 5.

Es fan 6 Treballs Globalitzats durant el curs (projectes), 2 cada trimestre. En cada TG es canvien els grups i el 
professor/a de referència

 Professorat 1r ESO
Intentem que el nombre de professorat que intervé amb cada alumne sigui mínim. Per aquest motiu la persona que 
imparteix TG està 8h amb ells i elles i la persona que fa la tutoria també imparteix la matèria de Cultura i Valors 
Ètics. D’aquesta manera el nombre de professors/es que incideixen en un alumne/a es redueix a 7 i en alguns 
casos a 6.

 Tutoria orientadora (més info)

Cada professor i professora del centre és tutor/a orientador/a de 10-12 alumnes. El tutor/a orientador/a és qui farà 
el seguiment acadèmic i personal de l’alumne/a i serà el contacte directe de la família, l’alumne/a i el professorat.

 Treball amb ordinadors
Fem servir llibres de text digitals. La plataforma de llibres de text amb els llibres de totes les matèries costa 60€ 
cada curs. Els alumnes han d’adquirir o portar un ordinador portàtil. L’AMPA facilita la seva adquisició mitjançant 
una plataforma. El preu de l’ordinador és de 305€, es demana al juny i al setembre es lliura a l’alumne/a amb el 
seu nom serigrafiat. L’ordinador està pensat per a que duri els 4 anys de l’ESO. Si algun alumne/a ja en disposa 
d’un no cal que el compri.

El nombre d’hores que els alumnes estan amb ordinadors al centre és d’un 40%. La resta del temps treballen amb 
llibreta.

Organització 
de la 
docència

https://agora.xtec.cat/iesgoya/projecte-educatiu/curriculum/
https://drive.google.com/file/d/1lZ5pK76oYJg5m9khr4pgSHirDy2XhvId/view
https://agora.xtec.cat/iesgoya/projecte-educatiu/tutoria-orientadora-2/


Atenció
a la 
diversitat

 Grups heterogenis
Cada grup classe el confeccionem de manera que estiguin equilibrats: representació de totes les escoles, igual proporció de noies i nois, no 
estan classificats per nivells. Les agrupacions les fem seguint les recomanacions de les escoles de primària que són les que més els 
coneixen.

 Dos professors a l’aula
Ens permet baixar la ràtio alum./prof. Hi ha dos professors a l’aula amb capacitació en la matèria que s’està donant per tal d’atendre millor 
l’alumnat.

 Hores desdoblades
A més de les hores que determina el Departament d’Educació, fem desdoblament en altres matèries com són matemàtiques, català, castellà, 
educació física, música i/o plàstica. En aquestes hores la primera meitat de grup (alfabèticament) va a fer una matèria mentre la segona 
meitat en fa una altra i a la següent hora s’inverteixen les matèries. Això permet que es treballi amb 15 alumnes a l’aula.

 Metodologies adaptades a cada alumne/a
Es valora cada alumne/a segons les seves necessitats i capacitats i, si convé, s’apliquen adaptacions curriculars per optimitzar el seu 
rendiment.

Dintre de l’aula es treballa amb diferents metodologies (treball en grup, en parelles, experts, individual...) per tal d’afavorir l’adquisició 
d’aprenentatges.

 Treball globalitzat
Ens permet reduir la ràtio a 22-23 alumnes per professor/a. Ens permet treballar segons els interessos de l’alumnat incidint més en temes 
que els interessen o preocupen.

 Matèries optatives (més info)

Dues hores a la setmana es fan matèries optatives on els 3 grups de l’ESO es divideixen en 6 grups per realitzar una matèria optativa que 
tria la família amb l’assessorament del tutor/a orientador/a. Dintre d’aquestes matèries es troba la segona llengua Francès que es pot cursar 
durant els 4 cursos de l’ESO. També tenim altres matèries com el Treball al laboratori, que tots els alumnes l’han de fer en algun moment 
(primer o segon de l’ESO)

https://agora.xtec.cat/iesgoya/projecte-educatiu/optatives-eso/


Aprenentatge

 Competencial
L’aprenentatge és competencial. Ens centrem molt en l’aplicació dels coneixements i la seva utilitat. Per exemple, han de saber redactar un text en 
anglès fent servir el temps verbal adient. Per fer-ho caldrà que s’aprenguin les formes verbals dels verbs regulars i irregulars, però no amb l’objectiu de 
memoritzar-les, sinó amb l’objectiu de ser capaços/ces d’expressar-se amb correcció.

 Específic
Cada matèria té els seus continguts específics i per aquest motiu totes les matèries instrumentals les treballem dintre del seu context, perquè a sumar 
s’aprèn sumant i a escriure, escrivint. Les competències adquirides en aquestes matèries les podran aplicar a la resta de matèries.

 Globalitzat
Tot i treballar algunes matèries de manera específica, també treballem matèries de manera globalitzada per tal d’afavorir la capacitat de relacionar uns 
continguts amb altres i perquè la vida no ve compartimentada per matèries i tot sovint s’han d’aplicar coneixements de diferents àrees i interrelacionar-los

 Sortides
L’aprenentatge no s’acaba a l’aula. Segons la dita “una imatge val més que mil paraules” i sovint una vivència, també. Per aquest motiu fem activitats 
fora del centre, tallers, xerrades, visites als museus relacionades amb la temàtica que s’estigui treballant a l’aula.

També fem sortides lúdiques. Al primer trimestre anem a un entorn natural a fer una excursió per cohesionar el nivell i al tercer trimestre es fa una sortida 
a un parc aquàtic o d’atraccions per fer el tancament de curs.

 Estades esportives
De primer a tercer de l’ESO es fan estades esportives de 3 dies segons el curs: esports de muntanya a 1r d’ESO, esquiada a 2n d’ESO i esports d’aigua 
a 3r d’ESO.

A 4t d’ESO fan el viatge de final d’etapa de 5 dies de durada.

 Intercanvis
Al centre sempre hem apostat pels intercanvis per tal d’impulsar l’aprenentatge de llengües estrangeres. Cada any hem pogut fer un intercanvi amb 
algun país Europeu ja sigui pel nostre compte o a través de la plataforma e-Twinning.

Aquest curs hem estat treballant per tenir un Erasmus+, i a falta de l’aprovació final, en la revisió ja ens han dit que està molt bé i que té moltes opcions 
de ser aprovat. Serà un projecte que té una durada de dos anys, del 2020 al 2022.

 Concursos
Participem en concursos de diferents matèries: des dels jocs florals fins a la copa cangur, passant pels cartells de la marató de TV3, el concurs de 
fotografia matemàtica, les proves a l’esprint.... Aquest any estem molt contents perquè tenim un alumne que ha quedat finalis ta en l’olimpíada de física i 
una alumna que va guanyar el premi de Recerca Jove pel seu Treball de Recerca sobte les microesferes. També ens atorgat el premi al centre pel 
foment de la recerca i l’esperit científic entre el jovent.



Estan preparats i preparades?

• Escoles de primària
Els nostres alumnes venen d’escoles que sovint treballen de manera diferent i això fa enriquir les nostres aules. Tots venen amb unes competències apreses i 
això fa que siguin més brillants en alguns aspectes i puguin aprendre de la resta en altres aspectes.

• Adaptació al canvi
La gran majoria d’alumnes s’adapten de seguida al nou centre, però també hi ha els que necessiten més temps. Tenim una mirada atenta sobre l’alumnat de 
primer per tal d’acompanyar-los en aquest procés. 

• Deures
Des del centre procurem posar deures d’una setmana per l’altra i, si més no, amb un cap de setmana pel mig. Això té els seus avantatges però també els fa 
haver d’aprendre a organitzar-se la feina de la setmana. Des de les tutories treballem aquests aspectes, recollint quines són les feines que han de fer i ajudant-
los a distribuir-les.

Sovint mostren preocupació pels exàmens però ràpidament s’adonen que “només és omplir un paper” tal i com diu una de les alumnes que tenim de primer 
després d’haver-ne fet uns quants.

• Marc horari (més info)

Dilluns: de 8h30 a 15h, dimarts i dijous de 8h30 a 14h i de 15h30 a 17h30, dimecres i divendres de 8h30 a 14h

https://agora.xtec.cat/iesgoya/projecte-educatiu/horaris-3/


Acollida

Mail informatiu – juliol
Al juliol rebreu un mail informatiu amb tot el necessari pel començament de curs, el nom del tutor/a orientador/a i unes dates 
possibles per reservar una entrevista personal.

Reunió personal – set.
Al setembre tindreu una entrevista personal amb el tutor/a orientador/a per tal que pugueu explicar les vostres expectatives i neguits 
que teniu de cara al començament d’aquesta nova etapa. Aquesta reunió es fa abans de començar el curs i per tant els i les tutores 
encara no hauran conegut personalment als vostres fills/es.

Rebuda 1r dia
El primer dia de classe rebem a tot l’alumnat de 1r d’ESO al menjador del centre i els distribuïm entre les tres classes. Els 
presentem als tutors/es orientadors/es, els expliquem el funcionament del centre i els ensenyem el centre i on és cada aula.

Dinàmica de grup
Durant la primera setmana fem una dinàmica de grup per tal que cada grup es pugui conèixer entre ells i es comencin a cohesionar.

 1r Treball Globalitzat
Es diu “Qui sóc jo?” i està pensat per a que cada alumne/a es presenti dintre del grup, conegui l’institut i conegui les diferents eines 
de treball que utilitzem al centre (Drive, Weeras, moodle...)

Canvis de classe
Durant la primera setmana de classe tot el professorat que fa classe en aules específiques va a recollir l'alumnat a l’aula grup i 
l’acompanya a l’aula corresponent.



AMPA

Suport a l’Institut en tot allò que estigui a 
l’abast de les famílies

Extraescolars, menjador amb cuina pròpia, 
armariets per a cada alumne/a, biblioteca 
de dilluns a dijous de 14h a 18h

Reunions mensuals de la Junta (amb 
participació de l’equip directiu)

Treball per comissions



Projecte 
pedagògic

Treball Globalitzat
El Treball Globalitzat és com una habitació amb terres baixos per a que tot l’alumnat es senti capaç d’entrar-
hi, sostres alts per tal que aquells que vulguin puguin aprofundir en els coneixements i parets àmplies perquè 
puguin relacionar el coneixement amb altres temàtiques.

Tutoria orientadora
Cada professor/a és tutor/a orientador/a de 10-12 alumnes dels quals fa el seguiment acadèmic i personal, el 
contacte amb la família i amb la resta de l’equip docent.

Noves tecnologies
El centre aposta per les noves tecnologies treballant amb ordinadors a les aules en un 40% del temps.

Llengües estrangeres
El centre impulsa les llengües estrangeres fent intercanvis i Erasmus+ tant en la primera llengua (anglès), 
com en la segona llengua (francès)

 Innovació
Tenim una cultura del treball inquieta i contínuament estem participant en projectes. En el següent link teniu 
un resum dels que destaquem.

 Inclusió
Treballem per la inclusió fent grups heterogenis on tothom hi té cabuda i utilitzant diferents metodologies que 
ens permeten arribar a la diversitat de tot l’alumnat.

https://agora.xtec.cat/iesgoya/wp-content/uploads/usu1752/2020/03/FulletoA4_2020.pdf


Moltes gràcies


