
INS La Mallola
el vostre institut !

Benvinguts



Qui som?

L’Institut La Mallola és un institut d’educació secundària. El nom de La Mallola ve donat de la zona on

està situat l’institut, un “mallol” és una zona de cultiu de vinyes petites i joves.

L’Institut va començar el curs 1984/85 amb el nom Esplugues II com una extensió de l’Institut Joanot

Martorell, ocupava un edifici i uns barracons propietat de l’escola Garbí que estaven situats al darrera de

L’institut Joanot Martorell.

Va començar amb 10 grups de primer de BUP, i durant dos cursos tot el professorat va ser interí o en

comissions de serveis, el curs 86/87 va haver concurs de trasllats i la plantilla de l’institut es va consolidar.

Durant el segon trimestre del curs 90/91 es va fer el trasllat de l’institut al nou edifici on es troba en la

actualitat. Encara que la zona està urbanitzada tenim el privilegi d’estar rodejats d’un parc i de zones verdes.

Durant molts anys , l’institut va desenvolupar la tasca educativa impartint BUP i COU. El curs 93-94 el

nostre institut comença a impartir la nova ESO, primer incorporant alumnes de 3r ESO i dos cursos més tard,

començant la incorporació dels alumnes de 12 anys a 1r ESO.



La missió del nostre institut és

• Educar i formar en els diferents nivells educatius per complir els objectius de cada etapa per tal  que el 

nostre alumnat siguin ciutadans responsables, solidaris, respectuosos amb els altres i l’entorn i competents 

en les habilitats socials i personals  el que els permetrà incorporar-se a la societat actual.

• Preparar persones per a contribuir a la millora de la societat a partir de la capacitació en actituds, valors, 

coneixements i habilitats del nostre alumnat, en l'exercici de la llibertat, la creativitat, la responsabilitat, la 

democràcia i el respecte cap a un mateix, cap als altres i cap a l'entorn.

• Caldrà adaptar la metodologia educativa a les noves condicions per tal de obtenir el més alt rendiment del 

nostre alumnat. 

• Formar ciutadans autònoms i emprenedors, d'esperit crític, responsables i compromesos amb el món en el 

que vivim.

• Utilitzar les noves tecnologies com a estratègia per vertebrar i personalitzar tot el procés d’ensenyament i 

aprenentatge.



Visió: 
Volem arribar a ser un Institut capaç de

• Conformar una oferta de qualitat basada en un model educatiu enfocat a aconseguir l’èxit del nostre 

alumnat en un entorn pedagògic innovador, obert al canvi i al món, capaç d'articular dues exigències: 

educació i aprenentatge.

• Afavorir la plena integració de l’alumnat nouvingut dins del centre i de la societat.

• Fomentar l’ús social i cultural de la llengua catalana dins dels estaments de la comunitat educativa

• Tenir  una estructura organitzativa on els diferents col·lectius puguin expressar les seves opinions i 

participar activament en el projectes de centre.

• Ser capaços d’adaptar-nos als canvis i ser receptius a noves propostes i possibilitats d’innovació i millora.

• Tenir un equip de professionals il·lusionats i formats per portar a terme el nostre projecte educatiu.

• Educar la sensibilitat potenciant les àrees d’expressió musical i artística.

• Fomentar l’ús de les llengües estrangeres. 



Oferim dues modalitats de Batxillerat

 Ciències i Tecnologia

 Humanitats i Ciències Socials

El nostre centre ofereix diferents itineraris:

 Itinerari d’Humanitats

 Itinerari Ciències Socials

 Itinerari Ciències de la salut i medi ambient

 Itinerari Ciències i Tecnologia

El nostres estudis de BATX.



És una etapa d’escolarització 
postobligatòria

Caràcter integrador.

Prepara per a:

 Cicles Formatius Grau Superior

 Accés a la Universitat

Món laboral

Objectius generals del BATX



Utilitzem metodologies interactives, que són també les 

metodologies que trobaran a la Universitat.

Potenciem l’aprenentatge competencial de les llengües 

estrangeres, anglès i alemany.

• Desdoblament setmanal d’una hora en anglès amb grups 

reduïts.

• Estada en famílies a Londres 1r Batxillerat.

• Possibilitat de preparar i obtenir el B1 o B2 de l’Escola Oficial 

d’idiomes amb unes condicions especials.

La nostra oferta diferenciadora



Plataforma educativa

• Recursos de les famílies: comunicació d’absències, sol·licitud de tutories,

calendari d’activitats, recepció d’informes d’avaluació i d’activitats, comunicació

amb tutoria o altre professorat, a documents compartits trobareu criteris

d’avaluació, normes d’aula, etc.

• Recursos de l’alumnat: llibres digitals, agenda digital, calendari d’activitats,

correu, comunicació directa entre el professorat i l’alumnat.



Participació de les famílies
Pensem que l’educació és una tasca col·lectiva i promovem 

la participació de les famílies.

• Reunió trimestral amb els delegats/delegades i amb l’Equip

Directiu per tractar temes d’interès. 

• Carta de compromís educatiu.

• Mínim una reunió de tutoria amb cada família, però en podem

tenir més, a petició de la família o el tutor/a.

• Plataforma educativa: 

comunicació familia-institut, institut-familia.

• Pàgina web del centre: www.ieslamallola.cat

http://www.ieslamallola.cat/


• Prevenció addiccions.

• Sexualitat i afectivitat.

• Programa salut i escola

• Orientació acadèmica i 

• professional.

• Tutories individualitzades per a 

alumnes, acompanyades

d’assesorament

psicopedagògic.

Acció tutorial :  Què treballem?

. Actes commemoratius en contra de la 

violència de gènere, dia de la dona 

treballadora, etc. : implicacíó en accions

tutorials i de centre amb alumnes de 

diferents nivells.

• Participació en xerrades-taller amb 

testimonis sobre conflictes presents a la 

nostra societat i la resta del món. 

• Xerrades- taller sobre estades a 

l’estranger, voluntariat, participació 

ciutadana.



• Estudis postobligatoris, el nivell d’exigència és més alt.

• Notes numèriques. Molt importants a l’hora de fer mitjana, tant 

per a la Selectivitat com per a l’entrada a un Cicle Formatiu.

• Importància de les hores d’estudi i de dedicació a les diferents 

matèries diàriament.

 Els alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les 

matèries de primer curs o no tinguin superades dues matèries 

com a màxim.

Importància de la dedicació als estudis
de Batxillerat



 L’alumne tria una modalitat, amb la matèria comuna d’opció

corresponent, les matèries de modalitat i les específiques que

cursarà a cada curs, tenint en compte l’oferta que el centre

presenta per al conjunt de l’etapa .

 L’alumne, al final del batxillerat, ha d’haver cursat almenys sis

matèries d’una mateixa modalitat: la matèria comuna d’opció de la

modalitat triada i, com a mínim, dues matèries més de la seva

modalitat a cada curs.

Currículum de l’alumnat



Pla d’estudis
Matèries 1r 2n 

Llengua catalana i literatura 2 2 

Llengua castellana i literatura 2 2 

Llengua estrangera 3 3 

Educació física 2  

Filosofia 2  

Ciències per al món contemporani (cultura científica) 2  

Història de la filosofia  3 

Història  3 

Tutoria 1 1 

Treball de recerca  (*) 

Matèria comuna d’opció 4 4 

Matèria de modalitat 4 4 

Matèria de modalitat 4 4 

Modalitat o específiques 4 o 2+2 4 o 2+2 

TOTAL 30 30 

 



Matèries comunes  d’opció

     Modalitat de batxillerat Matèria comuna d’opció   

Ciències i tecnologia Matemàtiques I i II 

Humanitats i 
ciències socials 

Humanitats Llatí I i II 

Ciències socials Matemàtiques aplicades CS I i II 

Arts Història i fonaments de les arts I i II 
 

 

Les matèries comunes d’opció s’han de cursar 

obligatòriament en funció de la modalitat triada per l’alumne



Matèries modalitat 
Ciències i tecnologia

Ciències i tecnologia 1r 2n 

Biologia I i II 4 4 

Ciències de la terra (geologia) I i II 4 4 

Dibuix tècnic I i II 4 4 

Electrotècnia  4 

Física I i II 4 4 

Química I i II 4 4 

Tecnologia industrial I i II 4 4 
 



Matèries modalitat 
Humanitats i ciències socials

Humanitats i ciències socials 1r 2n 

Economia 4  

Economia d’empresa I i II 4 4 

Geografia  4 

Grec I i II 4 4 

Història de l’art  4 

Història del món contemporani 4  

Literatura castellana 4 
Literatura catalana 4 

Literatura universal 4  

 



Matèries específiques

Matèries específiques 1r 2n 

Una altra matèria de modalitat 4 4 

Llengua i cultura occitanes 2 
Història de la música i de la dansa 2 

Psicologia 2 

Segona llengua estrangera I i II* 2 + 2 

Sociologia 2 

Tècniques d’expressió graficoplàstica 2 

Religió 2 

Estada a l’empresa 2 

Matèria específica de centre** 2 2 
 



Es cursen totes les matèries amb més de 7 alumnes.

En aquelles matèries que no ha estat possible obrir un 

grup per la manca d’alumnes, oferim la possibilitat

extraordinària de matricular alumnes a la IOC.

La matriculació es realitza per semestres (la fa el 

centre) i els alumnes han de fer cinc lliuraments de 

feina per trimestre a més dels corresponents exàmens

de la matèria.

Matèries a 2n Batxillerat a l’ IOC



 Té un pes del 10% de la nota final de Batxillerat.

 Durant l’últim trimestre del 1r curs s’ha d’escollir el 

tema del Treball de Recerca.

 Comencen a treballar durant l’estiu entre 1r i 2n.

 Durant el primer trimestre de 2n es fa la part 

important de la feina.

 S’exposa abans de les vacances de Nadal del 2n curs.

Treball de Recerca



• Premi del PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona) 2015 al treball

més original per l’Oriol Cardús (Adaptació de la vida a Mart). 

• Premi de la Universitat Ramon Llull 2015 a la Nuria Burguillos pel treball

“Nitrosaminas cancerígenas. ¿Consumo excesivo?” i finalista als premis del Consell

Comarcal del Baix Llobregat.

• Premi del Consell Comarcal del Baix Llobregat 2015, modalitat Consell de les 

dones, per al treball “Les preses del franquisme” de la Mireia Lluesma.

Premis a Treballs de Recerca



Forum Treball de Recerca 

Premi Ciutat d’Esplugues 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 amb

treballs com “Que no s’adormin les veus” de la Marina Rodríguez, “El 

llarg camí a l’exili” de l’Helena García, “Proteïnes i biodetergència” de 

Mariona Lladonosa, “La Borsa” de Laura González, “(SOM) Riures” de 

Judit Fàbregas “Màgia o Física? L’Aerodinàmica” de Luis-Axel Godoy I 

Xiaobao Jiang.



Horari

BATX Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8:15 - 9:15

9:15 - 10:15

Esbarjo

10:40 – 11:40

11:40 – 12:40

Esbarjo

13:00 – 14:00

14:00 – 15:00



 El dret a l’educació implica el deure d’assistència.

 Es passa llista cada hora, la primera hora enviem sms a les 

famílies

 Les famílies poden justificar la falta a través de la plataforma 

weeras

 Sempre que es pugui, aviseu de l’absència a l’institut o 

justifiqueu la falta a través del weeras. 

 Durant l’horari lectiu cap alumne/a pot sortir de l’institut 

sense autorització.

Assistència



 El fet de NO assistir a una matèria, el 20 % de les hores en
un trimestre, comportarà la qualificació d’insuficient a
l’avaluació corresponent, independentment d’altres
mesures correctores que se'n derivin.

 S’arribarà a aquesta sanció si a les matèries de 4 h
setmanals, es fan més de 8 faltes; a les de 3 h setmanals,
si es fan més de 6 faltes; i a les de 2h setmanals, si es fan
més de 4 faltes.

 El fet de tenir 3 faltes de puntualitat comptarà com 1 falta
d’assistència injustificada.

Faltes d'assistència



 L’acumulació de 8 faltes d'assistència injustificades
comportarà que l’alumne/a sigui sancionat/da amb una
falta de conducta contrària a les normes de convivència. Es
privarà l'alumne/a del dret a assistir a classe durant dos
dies, i es podrà iniciar un expedient disciplinari.

 L’acumulació de 12 faltes injustificades en un trimestre serà
considerada una conducta greument perjudicial per a la
convivència del centre i comportarà l’obertura d’un
expedient disciplinari, la resolució del qual pot comportar la
inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.

Acumulació faltes d'assistència



 L’avaluació és contínua: es valora el treball regular i
no només la nota obtinguda en un examen o en un
treball final.

 El curs es divideix en tres trimestres, al final dels
quals es fa una avaluació. Les qualificacions
s’expressen en xifres enteres de l’1 al 10.

 El Decret d’Ordenació dels estudis de Batxillerat
preveu la realització de proves de recuperació
trimestrals.

 Acabada la tercera avaluació es realitzen les proves
extraordinàries, per tal que puguin recuperar les
matèries que no han aprovat.

Avaluació en el Batxillerat



 Aquestes proves s’adrecen als alumnes que, a parer del
professor o professora de la matèria, no hagin tingut un
rendiment global suficient al llarg del curs atenent als
criteris d’avaluació establerts en el currículum.

 Les activitats i/o proves extraordinàries de recuperació
de 1r de batxillerat, es realitzaran al mes de setembre.

 Les proves extraordinàries corresponents al 2n curs de 
batxillerat es continuaran realitzant al mes de juny.

Proves extraordinàries



 Els alumnes i les alumnes passaran al segon curs quan
hagin superat totes les matèries de primer curs o no
tinguin superades dues matèries com a màxim.

 L’alumnat que passi al segon curs sense haver superat
totes les matèries s’ha de matricular també de les
matèries pendents de primer curs.

 Els centres han d’organitzar les consegüents activitats de
recuperació i l’avaluació de les matèries pendents.

Promoció de curs



 L’alumne o alumna que en finalitzar el primer curs de batxillerat
tingui avaluació negativa en cinc o més matèries ha de romandre
un any més en el primer curs i l'ha de cursar novament en la seva
totalitat.

 Tanmateix, l’alumne/a que en finalitzar el primer curs de
batxillerat tingui avaluació negativa en tres o quatre matèries
podrà matricular-se’n sense necessitat de tornar a cursar les
matèries ja superades.

 Això no obstant, l’alumne/a que ho desitgi podrà optar per tornar
a matricular-se íntegrament a primer curs de batxillerat renunciant
a totes les qualificacions obtingudes.

 L’alumnat que en finalitzar el segon curs tingui avaluació negativa 
en algunes matèries es pot matricular d’aquestes sense necessitat 
de tornar a cursar les ja superades.

Permanència en el mateix curs



Tindreu 4 o 5 comunicacions sobre l’aprenentatge del vostre/a fill/a.

 A mitjans de la primera avaluació (segons dates), fem  la 
preavaluació amb comunicacions qualitatives (1r BATX).

 1a avaluació amb comunicació quantitativa i qualitativa, abans de 
Nadal.

 2a avaluació amb comunicació quantitativa i qualitativa, abans de 
Pasqua.

 3a avaluació i avaluació final amb comunicació quantitativa i 
qualitativa, abans de les vacances d’estiu amb les matèries que cal  
recuperar al setembre.

 Avaluació extraordinària al setembre 1r Bat  i  juny 2n BATX amb 
comunicació quantitativa i qualitativa només de l’alumnat que té 

matèries suspeses a l’avaluació final .

Butlletí de notes a les famílies



Estructura de les PAU
La prova d'avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) 
s'estructura en dues fases:

•Fase general obligatòria que consta de cinc exercicis:
- Llengua catalana i literatura
- Llengua castellana i literatura
- Llengua estrangera
- Història o Història de la filosofia
- I, una matèria comuna d’opció a triar entre:

- Llatí
- Matemàtiques
- Matemàtiques aplicades a les ciències socials
- Fonaments de les arts.

•Fase específica de caràcter voluntari:
Cada alumne/a pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de
batxillerat, diferents de l'examinada en la fase general. Les matèries comunes
d’opció també poden ser objecte d’examen en la fase específica, sempre que
no hagin estat triades a la fase general.



Qualificació fase general

La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica 
dels cinc exercicis. Cada un dels exercicis es qualifica amb una 
puntuació de 0 a 10 punts.

És condició indispensable tenir una qualificació de la fase 
general (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota 
d'accés. La superació de la fase general tindrà validesa 
indefinida.

La qualificació de la fase general de la PAU, juntament amb la 
mitjana del batxillerat, dóna ponderadament la nota d’accés per 
accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i 

màxim 10) té validesa indefinida.



Nota accés

Es considera que has superat la prova d'accés a la universitat 

si obtens una nota igual o superior a 5 com a resultat de la 

mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i 

el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:

Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG

QMB= qualificació mitjana de batxillerat

QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta 

sigui superior o igual a 4)



Qualificació fase específica

La qualificació de la fase específica configura la nota d’admissió.

S’obté de cada matèria examinada per separat, qualificada amb una

puntuació de 0 a 10 punts. Cada matèria es considerarà superada si

s'obté una qualificació igual o superior a 5.

La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau

incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica,

ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal,

però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de

coneixement en què s'inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció.



Nota d’admissió

Es calcula amb la fórmula:

Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2

M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la 
fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor 
nota d'admissió

a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase 
específica (0,1 o 0,2)

Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran 
validesa per a l’accés a les universitats catalanes durant l’any 
que es realitzen les proves i els dos cursos acadèmics següents 
a la superació 



Ponderacions

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Pondera

cions-2020.pdf

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2020.pdf


Resultats Selectivitat
CURS Presentats Aprovats %

1999-2000 30 24 80

2000-2001 35 31 89

2001-2002 42 36 85

2002-2003 36 28 77

2003-2004 24 20 83

2004-2005 21 21 100

2005-2006 24 21 87

2006-2007 36 30 80

2007-2008 16 14 88

2008-2009 27 22 81

2009-2010 26 24 92

2010-2011 45 35 78

2011-2012 45 42 94

2012-2013 34 31 91

2013-2014 42 36 86

2014-2015 29 25 86

2015-2016 31 25 81

2016-2017 36  35  97

2017-2018 20 18 90

2018-2019 32 30 94



Londres: 1r Batxillerat
Intercanvi cultural amb famílies angleses a 1r de Batxillerat



Roma: 2n Batxillerat
Viatge cultural com a cloenda del pas pel nostre centre



Sant Jordi



Festes de graduació



Laboratori de Ciències



Laboratori de Física



Aules de Tecnologia



Els nostres serveis

Cantina

• Preus econòmics.

• Venda horari dels esbarjos.

• Possibilitat de menjar al migdia dimarts i dijous amb

monitors.

Armariets

• Tot l’alumnat disposa d’un armariet per deixar les seves

pertinences.



Junts ho aconseguirem

L’educació és una tasca col·lectiva on la 

col·laboració i la implicació de les famílies juga 

un paper primordial

Web recomanada:

Família-escola

Gràcies per la vostra confiança!

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/


Us esperem al nostre institut!



Calendari de Preinscripció i Matrícula

Preinscripció

•Oferta inicial de places escolars: 21 de maig de 2020

•Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos

•Presentació de documentació: fins al 4 de juny de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en 

funció de l'evolució de la pandèmia.

•Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020

•Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020

•Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020

•Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores

•Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020

•Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020

•Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula

•Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos

•Termini perquè els alumnes pendents de l'avaluació de setembre confirmin la seva continuació al 

centre: del 8 al 14 de juliol de 2020

•Alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020


