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Un centre en moviment 



Què farem avui? 

PROPOSTA EDUCATIVA 

 

- Visitem el centre 

 
- Més preguntes 



Una proposta amb arrels 



 QUÈ PRETENEM? 

L’escola que volem! 



Excel·lència 

 
 

Una experiència educativa ambiciosa 



Video Robot Video Braç Robòtic 



Excel·lència 

 
 

https://www.elnacional.cat/ca/societat/tres-escoles-catalanes-finalistes-al-concurs-tecnologic_237498_102.html


Ciutadania del segle XXI 

 
 

Reptes del país i del món 



Valors 

 
 

Valors per una societat justa, lliure i democràtica 



Eduquem per formar persones 
competents que... 

 
 Tinguin habilitats socials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eduquem per formar persones 
competents que... 

 
 Sàpiguen comunicar en diverses llengües i 

llenguatges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eduquem per formar persones 
competents que... 

 
 Tinguin esperit crític i d’anàlisi en diferents 

contexts 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eduquem per formar persones 
competents que... 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sàpiguen aplicar els aprenentatges en nous contextos 
Sàpiguen com actuar 

Tinguin respostes creatives, iniciativa, siguin 
emprenedors 

Tinguin ganes d’aprendre 

Siguin capaces d’aprendre durant tota la vida 

Tinguin recursos davant d’aprenentatges complexos 

Vulguin afrontar reptes...  

 

 
 

 
 



Eduquem per formar persones 
competents que... 

 
 

Apreciïn i gaudeixin de la cultura i l’art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per tenir aprenentatges profunds cal reflexionar 
sobre el procés d’aprenentatge 

Participació de famílies 
Relació amb l’entorn 

 

Un centre que s’obre 



Orientació Batxillerat 

 



Característiques Batxillerat 

 Etapa  amb molts continguts, força teòric que 
demana responsabilitat i bons hàbits de treball:  

 revisar apunts 

 estudi diari: deures, treballs...  

 preparar exàmens 

 fer un treball de qualitat 
 

 



Característiques Batxillerat 

Constància, esforç, responsabilitat i creixement personal 

• Especial èmfasi en l’orientació acadèmica i personal: 

 Dissenyar estratègies per resoldre les dificultats sorgides 

durant el trimestre i aconseguir un millor rendiment 

 Informar els alumnes sobre les sortides després del BTX., 

vies d’accés als diferents graus... 

 Sortides/xerrades per informar sobre l’oferta d’estudis  

actuls (sortida UAB; informació sobre Saló de 

l’Ensenyament, xerrades al Vapor universitari (assistència 

per lliure)…) 

 Visita d’alumnat d’altres anys com a guia i referent 

d’aquesta etapa. 

 Seguiment individualitzar del tutor/a 

 



Matèries comuns Batxillerat 

 
 
 

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  Batxillerat 

 
 
 

Matèries de modalitat batxillerat científic-tecnològic 



Característiques Batxillerat 

Matèries de modalitat batxillerat humanístic-social 
 
 
 



Treball de recerca 

 
 

QUÈ ÉS? Un treball d’investigació sobre un tema que realitza tot l’alumnat de 
btx. orientat per un tutor. 

OBJECTIUS 
 Iniciació a la recerca: posar en pràctica les capacitats d’investigació, 
organització i esforç 
 Aplicació dels coneixements  i habilitats adquirits al llarg ESO i BTX.: 
presentació neta i ordenada, estructuració, ús adequat de la llengua, 
elaboració de conclusions. 
 Demostrar l’assoliment dels objectius generals de l’etapa 
 Exposar oralment i en públic el treball de recerca 

 
 Representa el 10% de la nota de Batxillerat 
 Al llarg del curs de 1r Batxillerat: S’ha donat informació sobre les 

tècniques i pautes de la recerca.   
 Juliol-desembre de 2n Btx :  Continuació de la realització del treball 

iniciada a 1r i continuada al llarg de l’estiu. 
 Desembre: Lliurament del treball escrit   
 Gener: exposició oral  del treball. Obert a les famílies 



Famílies i centre 

 
 PARES I MARES DELEGATS 

 
Funcions: 

● Via de comunicació famílies i escola 

● Propostes d’activitats educatives 

● Cohesió de grup 

● Vehicular col·laboracions 

● Relació amb Junta AMPA 

 
Reunions amb coordinació de nivell 

 



Famílies i centre 

 
 

        
 Telèfon de contacte: 93 787 16 14 
 
    www.institutmatadepera.cat 
  

http://twitter.com/@insmatadepera 
  

 

iesmatadepera@xtec.cat 

institut.matadepera.secretaria@gmail.com 

mpriet44@xtec.cat 
  

Bon curs 2021-2022! 

Equip docent de 2n de batxillerat  

http://www.institutmatadepera.cat/


Seguim buscant la màgia  

https://drive.google.com/drive/folders/178KLz6QLH5AJevoa_RFNKCcyL18YV3y5?usp=sharing

