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Benvinguts a l’Institut Esteve Albert

El funcionament de la reunió serà el següent:

✔Si us plau tanqueu els micròfons.

✔Si algú té alguna pregunta que l’escrigui al xat i al final les anirem 
llegint i contestant en la mesura del possible.

✔Per la llei de protecció de dades, no és permès gravar ni reproduir 
aquesta sessió. Es penjarà aquesta presentació a la pàgina web ( 
secció portes obertes)



Benvinguts a l’Institut Esteve Albert

Membres de l’Equip Directiu:

• Mercè Balart: Directora

• Jordi Rodríguez: Cap d’Estudis

• Àlex Narváez:  Secretari

• Núria Solà: Coordinadora pedagògica

També ens acompanya la coordinadora de 1r d’ESO Aurora 
Pérez



Benvinguts a l’Institut Esteve Albert

Els principis que donen identitat i caràcter propi a l’Institut Esteve 
Albert són:

✔La qualitat de l’educació, per tal que possibiliti un bon assoliment de     
les competències bàsiques en un context d’equitat.

✔El pluralisme, la inclusió escolar i la cohesió social.

✔El respecte a la convivència, el foment de la pau i dels drets humans.

✔El respecte i la preservació del medi ambient.



Els punts claus del projecte educatiu són:

El punt principal del 
projecte és contribuir al 
creixement integral de 

l’alumne, perquè es 
pugui desenvolupar a la 

societat amb èxit. 
Desenvolupament 

dels  alumnes

Implicació 
professorat

Cooperació 
famílies



L’atenció als alumnes

• Cada alumne disposa d'un tutor individual que 
li fa un acompanyament acadèmic i personal.

Atenció individualitzada

• Reforç per l’alumnat que presenta dificultats 
generalitzades d'aprenentatge.

PIM – Programa Intensiu de 
Millora

• Projecte educatiu singular per a integrar 
alumnes al sistema educatiu.

Fil d’Ariadna

• Classes desdoblades en matèries no 
obligatòries.

Desdoblaments

• Per a l’alumnat d’incorporació tardana al 
sistema educatiu català.

Suport lingüístic

• Per a l’atenció i seguiment d'alumnes amb 
necessitats educatives o altes capacitats.

Plans de Suport Individualitzat



La coeducació

Activitats del Pla d’Acció 
Tutorial

El PAT recull les activitats de 
coeducació que faran els 
alumnes durant el curs.

Resolució de conflictes
Mediació i Tècnica d’Integració 
Social.

Dia de la pau i de la dona.

Servei comunitari orientat 
als valors/ medi ambient



El pla lector

Cada dia 25 minuts de lectura lliure.

A partir d’aquí es fan altres activitats:

• Blog.

• Bookcrossing.

• Aparador de llibres.

• Concurs fotografia.



El plurilingüisme

• Alemany de 1r a 4t d'ESO
• Francès  4t d’ESO

2a llengua estrangera

• Intercanvi d'una setmana (20 alumnes)
• Intercanvi de tres mesos (3 alumnes)

Intercanvi amb Verden

• Matèries impartides en anglès:
• Educació física a 1r i 2n d’ESO, VIP a 2n d’ESO i 

Emprenedoria a 3r d’ESO
Metodologia Aicle

• Participació en projectes • eTwinning



Les activitats esportives

Sortida a la 
neu

Jornades 
esportives

Piscina

Fitness

Pàdel

Vela



L’acolliment dels alumnes de 1r d’ESO

Convivència
Aprenentatge Avaluació



Currículum
ESO

Hores setmanals per matèria 1r 2n 3r 4t

Comunes

Català 3 3 3 3

Castellà 3 3 3 3

Anglès 3 4 3 3

Matemàtiques 3 4 4 4

Socials 3 3 3 3

Ed Física 2 2 2 2

Biologia i geologia 3 - 2

Física i química - 3 2

Visual i plàstica 2 2 -

Música 2 - 2

Tecnologia 2 2 2
Cultura i valors 
ètics

1 1 1 1

Tutoria 1 1 1 1
Específiques Específica 1 3 

Específica 2 3 
Optatives Optativa1 2 2 2 2

Optativa 2 2 

30 30 30 30



Projectes interdisciplinaris

• Fem treballs de síntesi de 1r a 3r d’ESO.

• Projecte de recerca a 4t d’ESO.

• Fem un treball per projectes anual.



Transport escolar (Consell Comarcal) gratuït 
per als alumnes de 1r a 4t d’ESO de Caldes 
d’Estrac.

Control de faltes i seguiment acadèmic amb 
programa informàtic i app per mòbils.

Armariets de lloguer.

(evolució pandèmia)

Servei de bar.

AFA

Serveis



Organització curs 20 – 21

514 alumnes

18/25 línies

50 professors/es

Horari marc: de dilluns a divendres de  8:05 a 14:40 h

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r BAT

2n BAT



Organització actual Covid-19

1r, 3r ESO i 1r BAT 2n, 4t ESO i 2n BAT

Entrada 8:05
Desinfecció mobiliari 8:05-8:15
Pati: 11:00h. Dividit en 2 zones
Sortida: 14:35

Entrada 8:15
Desinfecció mobiliari 14:35-14:45
Pati: 11:30h. Dividit en 2 zones
Sortida: 14:45

✔Entrades esglaonades i patis separats



Organització actual Covid-19

HORARI HORES LECTIVES

8:15-9:10 1a hora

9:10-10:05 2a hora

10:05-11:00 3a hora

11:00-11:30 Pati 1r, 3r d’ESO i 1r de bat/ Pla lector 2n, 4t d’ESO i 2n de bat

11:30-12:00 Pati 2n, 4t d’ESO i 2n de bat/ Pla lector 1r, 3r d’ESO i 1r de bat

12:00-12:55 4a hora

12:55-13:50 5a hora

13:50-14:35 6a hora



Organització actual Covid-19

✔Ventilació forçada i finestres obertes 
de reforç.

✔Instal·lació dispensadors gel i 
papereres amb tapa a totes les aules.

✔Reforç de neteja: 2 hores migdia WC.

✔Transport de Caldes amb 10 minuts de 
diferència: 8:00 (1r-3r), 8:10 (2n-4t).

✔Minimitzar contactes: totes les 
reunions  de pares telemàtiques.



Organització actual Covid-19

✔Protocol en cas de detecció de cas:
✔ Aïllament i contacte amb la família immediat. Recollida de l’alumne.

✔Comunicació al CAP i al Servei Territorial.

✔Comunicació a famílies del grup en cas de confinament preventiu.

✔Seguiment del cas.



Preinscripció i matrícula curs 21-22

Trobareu tota la información a la pàgina web del centre

https://agora.xtec.cat/iesmontalt/





Us esperem el curs 

vinent!


