
 
L’EDUCACIÓ NO ÉS 
OMPLIR UN CÀNTIR, 
  
SINÓ ENCENDRE UN FOC 



 

 

BENVINGUTS AL 
MARTA MATA 

Cicles formatius de grau mig: 
Cuina i Sala 

ESOESO 



45 professors i professores d’Eso i de cicles, que treballen en equips docents, un per cada 
curs, en constant revisió de la pràctica per adaptar-se al món actual i al futur laboral i social 
dels nostres alumnes fent formació permanent. 
  



PLA  
EDUCATIU  
ENTORN 

Tots els centres educatius del 
municipi: compartim una estratègia i uns objectius per aconseguir l’èxit educatiu de 
tot l’alumnat, l’equitat educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 i una societat cohesionada i oberta, 
 basada en valors democràtics,  
en la convivència i en el dret a la diferència. 



L’estudiant d’ESO: dels 12 als 16 anys, els nois i les  noies  reformulen les 
seves conductes, els seus valors, els seus interessos, canvien els horaris, les 
rutines, els amics, les costums. 
És un període en que cada un es replanteja i defineix la seva personalitat com 
a aprenent, company, membre de la societat...., i tota l’acció educativa de 
l’institut pretén ajudar en aquest procés per tal que acabin els 4 anys amb 
ganes de seguir formant-se o de ser uns bons treballadors. 



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE:PEC 
 

Mercè Costa 

INSTITUT MARTA MATA 

L’institut vol incidir 3 aspectes: 
•  Èxit per tothom 
•  Inclusió 
•  Aprenentatge del segle XXI a 

Montornès del Vallès 



 
 
 

ÈXIT PER A TOTHOM: cada alumne/a té  
una història familiar i de relació amb els aprenentatges i des d’aquest 
punt ha de progressar, per afavorir-ho té un tutor personal- coach 

(aquest tutoritza entre 10 i 15 alumnes), pot tenir un company guia i es 
fan turoies de classe per reflexionar sobre els objectius que cada un es 
planteja, estratègies per assolir-los, com enfrontar les dificultats, com 

expressar-les 



TOTS JUNTS,  
ALUMNES DIFERENTS, OBJECTIUS 

DIFERENTS La diferència entre l’alumnat s’entén en dos sentits: 
•  Els alumnes tenen diferents  Intel·ligències múltiples, diferents habilitats, 

capacitats, gustos. 
•  Hi ha alumnes amb diversitat funcional que formen part de l’institut, 

compten amb SIEI: Suport intensiu a l’educació inclusiva, comparteixen 
matèries amb la resta de companys i reben classes en un grup reduït per 
ajudar-los a avançar en allò que més els costa. 



 
TREBALLS EN EQUIP 

 
Elaboració de tasques més 
complexes que el treball individual. 
Aporta comprensió de la diversitat, 
empatia i desenvolupament de la 
competència social i ciutadana. 



El respecte a la diversitat demana que totes 
les persones de l’institut ens dirigim amb 
educació, sense cap tipus de violència a la 
resta de persones i no s’accepta cap tipus de 
conducta agressiva. 



OPTATIVES 
 
 

LINGÜÍSTICA/ 
COMUNICACIÓ 

CIÈNCIES 
/TECNOLOGIA 

VALORS/ 
ENTORN 

ART CINÈTIC/ 
NATURA 

1r Introducció 
francès  

Revista 
digital 

Robòtica 1 Esperit crític Cultura 
clàssica 

Hort 

2n Francès 2 Ràdio Robòtica 2 Mediació Teatre Jocs 
preesportius 

3r Francès 3 Cinefòrum Discjoquei Espai solidari Música i ritme Vida 
saludable 
 
 

Les optatives són matèries que es fan 2 hores a la setmana, s’intenta 
potenciar unes capacitats diferents que a la resta de matèries. 
Les que figuren en la taula són les que s’estan fent aquest curs, però hi 
poden haver canvis per curs vinent. 



SEGLE XXI 
 

MONTORNÈS DEL VALLÈS 
 
ADOLESCENTS I CIUTADANS 

  El món actual canvia molt ràpidament, això demana un constant 
aprenentatge de l’entorn que ens envolta i requereix d’una molt bona 
comunicació de les nostres intencions, els nostres objectius, els nostres 
desacords.... 
El coneixement de l’entorn és globalitzat, les matèries es presenten 
relacionades les unes amb les altres com en el món real en el que 
anomenem eixos temàtics. 
 



 
UN CONTINGUT DES DE MOLTES 

MATÈRIES: 
APRENENTATGE GLOBALITZAT 

 •  ENLLAÇ VIDEO FITUR 

• ¿QUIÉN SOY YO? 

• FIRA DEL  TURISME 

• TAULA PERIÒBRICKA 

 

A cada curs es treballen 3 eixos 
temàtics , un per trimestre.  





              SORTIDES  
 

 

MINES DE GAVÀ 

ESTADA LINGÜÍSTICA ANGLESA 

ESTERRI 
D’ÀNEU 

SORTIDES LLIGADES A 
LES MATÈRIES O FORA 
DE L’ENTORN HABITUAL 
PER CREAR LLAÇOS 
ENTRE ELS ALUMNES. 



JORNADES ESPECIALS:  
 JORNADA SOLIDÀRIA DE NADAL 

SANT JORDI 
 

FI DE CURS 

https://www.youtube.com/watch?v=TLtZohJ5WmU 



Els alumnes mediadors que 
s’han format a l’optativa de 2n, 
ajuden a resoldre conflictes entre 
l’alumnat que ho demana. 



EL MÒBIL A L’INSTITUT: 
No és imprescindible, és opció de la família 

BON ÚS MAL ÚS 

•  Recerca de la informació necessària 
per algun treball si el professorat 
ho permet 

•  Mantenir-lo en silenci tota l’estona 
•  Seguir treballant sense respondre a 

estímuls que provinguin d’altres 
usos del mòbil 

 

•  Utilitzar el wats a classe 
•  Mirar pàgines que no són pel 

treball 
•  Fer fotografies, gravacions o vídeos 

de companys o professors. 
•  Difondre imatges de les anteriors. 
•  Fer stickers de persones sense el 

seu permís. 
•  Qualsevol acció que no respecti a 

les altres persones i/o als seus 
drets d’imatge. 

•  Qualsevol acció que no pertanyi al 
treball de classe. 

 



 
 

COMUNICACIÓ 
AMB LES FAMÍLIES 

 

ENTREVISTES amb el 
tutor/coach 

 (1r i 3r Trimestre) 
•  Web: diari digital 

•  Clickedu 
 

Continuar formant-se a cicles, al batxillerat… 



Materials 
Quota : 135€ 

Inclou: totes les sortides del curs, l’assegurança 
escolar, material d’aula, Clickedu. 

No inclou: sortides de més d’un dia, material 
individual de cada alumne. 

Llibres 

 

 

Quota unificada de material, activitats i sortides:  
135€ 

L’AMPA ofereix la compra de llibres a través de l’empresa d’ecobooks. 
Es fa la comanda digitalment. 



Compra	
fàcil	

Gran	
servei	

	
Avantatges	
mediambientals	

Bon	
Estalvi	

55%	
d’estalvi	

Estalvi	mig	per	alumne	al	2018:	
62,60€	

Estalvi	total	per	les	famílies	del	centre:	
12.708€	



Participen	6	de	cada	10	alumnes	i	s’ha	
aconseguit	un	estalvi	de	432	Kg/paper	

Reutilitzant participes en el  
manteniment del medi 

ambient! 
 



 
 

OBJECTIUS DE L’ESO: 

Ben preparats com a 
ciutadans, oberts al 

coneixement 
 

Continuar formant-se a cicles, al 
batxillerat… 



SISTEMA DE PARTICIPACIÓ 

•  CONSELL ESCOLAR 

•  CONSELL DE DELEGATS 

•  AMPA 

Volem que els pares i les mares 
del nostre alumnat formi part de 
la vida centre a participant amb 
aquest organismes o amb altres 
iniciatives que proposeu. 



PREINSCRIPCIONS A L’ESO: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 

Presentació de sol·licituds 

Petició d’hora : per telèfon   del  23 de març  a l’1  d'abril 

Tramesa de sol·licituds per Internet  

 Llistes amb el barem provisional    22 d’abril 

Sorteig 5 de maig 

 LListes amb el barem definitiu un cop 
resoltes les reclamacions  4 de maig 

 Publicació de les llistes d'admesos     9 de juny 

Matriculació                                     del 25 de juny a l’1 de juliol 
 



 
 
 
 

GRÀCIES I 
BENVINGUTS  


