
Línia Pedagògica

● Metodologia activa.
● Ús de d’ordinador a l’aula.
● Treball dels valors i la participació: grup

solidari Shout it, Eskamot verd,
comissions d’estudiants i comissió de
gènere...

● Compromís per la Transformació
educativa. Fòrum Futurs de l’Educació.
Laboratoris de Transformació Educativa. 
Xarxa de centres innovadors de l’Institut
de Ciències de l’Educació de la
UAB.Promovem l’ús de l’anglès al
centre.

● Promovem l’ús de l’anglès al centre.
● Projectes específics integrats al

currículum: memòria històrica,
biblioteca, club de lectura, pla d’esport a
l’escola, ràdio, Salters (Física en
context) i molts altres!

● Col·laboració amb les Universitats (UAB,
UPC) i altres institucions de recerca per
fer treballs de recerca de Batxillerat

● Castellà i català repartit en semestres a
primer de batxillerat.

● Foment de la participació de les famílies
i el centre.

● Tutories individualitzades
tutor/a-alumne/a i tutor/a-famílies

● Tutories compartides entre alumnes
● Treball dels valors i la participació: grup

solidari Shout it, Eskamot verd,
comissions d’estudiants i comissió de
gènere.

Associació de mares i pares de
l’ Institut Matadepera

Horari d’atenció: dilluns, dimecres i
divendres de 10.30 h a 13.00 h.
Tel. 93 787 16 14
e-mail: ampamatadepera@hotmail.com

Contacte

Associació de mares i pares de
l’ Institut Matadepera

Horari d’atenció: dilluns, dimecres i
divendres de 10.30 h a 13.00 h.
Tel. 93 787 16 14
e-mail: ampamatadepera@hotmail.com

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
CURS 2021-2022

Preinscripció

ESO: 17 a 24 de març de 2021
Batxillerat: 11 a 17 de maig

Jornada de portes
obertes (Batxillerat)

27 d’abril de 2021
de 18.00 a 19.00h

INSTITUT MATADEPERA
En moviment!

https://elsfutursdeleducacio.cat/
https://projectes.xtec.cat/transformacioenxarxa/
mailto:ampamatadepera@hotmail.com
mailto:ampamatadepera@hotmail.com


Pla d’estudis del Batxillerat

Modalitats que oferim:
- Humanitats i Ciències socials
- Ciències i Tecnologies

Matèries comuns

1r curs 2n curs
Llengua catalana i
literatura I

Llengua catalana i
literatura II

Llengua castellana i
Literatura I

Llengua castellana i
Literatura II

Llengua estrangera I Llengua estrangera II
Filosofia i ciutadania Història Fiolsofia
Educació física Història d’Espanya
Ciències per al mon
contemporani
Matèries modalitat

http://queestudiar.gencat.cat
Grups

- Quatre línies d’ESO
- Tres línies de batxillerat

Marc Horari

30 hores lectives setmanals a l’ESO i el
Batxillerat.

Les classes d’ESO i de Batxillerat
s’organitzen en règim de jornada
continuada. Comencen cada dia a les 8.00 i
finalitzen a les 14.40. Hi ha dos esbarjos
per a tots els nivells; el primer de 25
minuts i el segon de 15.

Comunicació
Expliquem diàriament les nostres activitats
a la xarxa. Seguiu el dia a dia del centre a:
http://twitter.com/@insmatadepera
http://institutmatadepera.cat

Activitats Extraescolars
Aula d’estudi
Anglès extraescolar
Altres tallers (segons demanda)

Serveis AMPA
Biblioteca: Servei de biblioteca a les
hores del pati
Servei de taquilles

Menjador
El servei de menjador és obert a tots els
alumnes del centre. Funciona tots els
dies i té servei de monitoratge. Està
gestionat per l’empresa especialitzada
ISS Service.
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