
Benvinguts a l’Institut Puig de la Creu



SESSIÓ INFORMATIVA FAMÍLIES 

MARÇ 2020

⚫ Constarà de dues parts: 

⚫ 1a part : 

⚫ informació bàsica del centre i del procés de 

preinscripció. 

Podreu trobar més informació  en:

• en la pàgina web (https://agora.xtec.cat/iespuigdelacreu/)  
Hi trobareu aquesta presentació a més del projecte educatiu i altres
documents del centre.

.

• Web del Departament d’Educació (queestudiar.gencat.cat)  
Informació respecte el procés de preinscripció i matricula.

⚫ 2a part: Visita a les instal·lacions

https://sites.google.com/a/inspuigdelacreu.cat/inspuigdelacreu/home
https://agora.xtec.cat/iespuigdelacreu/


INFORMACIÓ BÀSICA DEL CENTRE

⚫ Consell escolar

⚫ AMPA

⚫ Claustre de professors

⚫ Departaments didàctics

⚫ Equips docents

⚫ Equip de coordinació

⚫ Equip directiu

Estaments



Oferta educativa

⚫ ESO, educació secundària obligatòria

⚫ BATXILLERAT, modalitats: 

⚫ ciències i tecnologia 

⚫ humanitats i ciències socials

⚫ PFI: auxiliar d’hoteleria,  cuina i serveis de restauració

Conveni amb l'Ajuntament. Les classes s'imparteixen en espais de

titularitat municipal fora del centre (Mirador i Cuina dels Safarejos)



Alumnat 
⚫ Curs 2019-20: 532 alumnes

⚫ ESO: els alumnes es distribueixen en grups heterogenis repartits per 
escoles de procedència, nivell acadèmic i sexe.

 1r ESO : 4 grups

 2n ESO: 3 grups 

 3r ESO:  4 grups

 4t ESO:  3 grups

⚫ BATXILLERAT: 

 1r batxillerat:  2 grups 

 2n batxillerat:  2 grups

⚫ PFI: auxiliar d’hoteleria,  cuina i serveis de restauració
 1 grup



Horari marc

⚫ JORNADA CONTINUADA DE MATÍ:

 08:00  a 14:35  hores

 Descansos : 

⚫10:00 a 10:20  i  12:20 a 12:35   3r i  4t  d’ESO

⚫11:00 a 11:20   i  13:20 a 13:35   1r i 2n d’ESO i Batx.

⚫ DIMARTS I DIJOUS, de 15:30 a 17.30:
 El centre romandrà obert per la realització d’activitats complementàries 

(proves de recuperació, preparació de festes, etc.). 

 Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA.



Currículum 1r ESO

⚫ Llengua catalana 3 h

⚫ Llengua castellana 3 h

⚫ Idioma estranger 3 h

⚫ Ciències socials 3 h

⚫ Matemàtiques                    3 h

⚫ Ciències de la naturalesa  3 h

Distribució de les matèries a 1r d’ESO

⚫ Tecnologia 2 h

⚫ Educació física          2 h 

⚫ Visual i plàstica        2 h 

⚫ Música 2 h

⚫ Tutoria                       1 h

⚫ Franja Optatives*      3 h
(incloses lectura i religió / cultura i 
valors ètics)

TOTAL: 30 HORES

⚫ TREBALL DE SÍNTESI: Es realitza durant al llarg del curs i es 

desenvolupa de manera transversal des de diferents àmbits/matèries.  



Avaluació

Cada avaluació es lliura un butlletí de notes per la família 

que cal retornat signat al tutor.

⚫ Avaluació inicial: primers de novembre

⚫ Primera avaluació: primers de desembre

⚫ Segona  avaluació: mitjans de març

⚫ Tercera avaluació: maig/juny

⚫ Avaluació final ordinària: juny

⚫ Avaluació final extraordinària: finals de juny 



Complements al currículum

Com a complement de les activitats educatives,  al llarg del 

curs també s’organitzen:

⚫ Celebracions i diades:  festa final primer trimestre, carnaval, 

Sant Jordi, fi de curs.

⚫ Conferències o tallers en el centre com a complement del 

pla d’acció tutorial, del contingut d’algunes matèries o d’ 

altres activitats complementàries.

⚫ Sortides pedagògiques com a complement dels continguts 

desenvolupats a l’aula i sortides de final d’etapa.



Projectes pedagògics

⚫ Departament d’orientació psicopedagògica: orientació 

acadèmica i personal. 

Pla d’orientació a 3r i 4t d’ESO.

⚫ Atenció a la diversitat. Recurs SIEI. 

(suport intensiu a l’educació inclusiva, antiga USEE) 

⚫ Programa Salut i Escola. Conveni amb el CAP de 

Castellar



Projectes pedagògics

⚫ Projecte eduCAT amb ordinadors individuals propietat de 

l’alumne.

⚫ Ensenyament virtual: plataforma Àgora.

⚫ Projecte de Reutilització de llibres ecobooks Iddink

⚫ Programa d’intercanvi de llibres de lectura en algunes 

matèries.

⚫ Projecte d’innovació Punt-Edu (hora de lectura biblioteca)



Tractament de la diversitat

Hi ha diferents maneres de tractar la diversitat de l’alumnat

segons les diferents necessitats personals i ritmes

d’aprenentatge. Segons cada cas, es dissenyen plans

individualitzats (PI) on es recullen les estratègies

pedagògiques específiques per atendre cada cas.

1.- Dins el grup classe: 

S’estableixen mecanismes des de cada matèria seguint els 

protocols establerts per a cada cas, segons el que determina 

el Departament d’Orientació o l’EAP.



Tractament de la diversitat

2.- Fora del grup-classe: Grups reduïts 

Primer cicle:  grups PIM (pla intensiu de millora) 

Segon cicle: grups GR (grups de reforç o reduïts)

⚫ Programació adaptada en les àrees instrumentals.

⚫ En funció de l’organització del curs es pot cursar alguna 

altra matèria en grup reduït.

⚫ Optatives de reforç a primer cicle. 



⚫ Els alumnes tenen el mateix tutor de grup reduït durant

tota l’etapa: fa el seguiment i l’orientació acadèmica i

personal des del primer curs.

⚫ La incorporació de l'alumnat a aquests grups es

consensua amb el traspàs d’informació primària–

secundària, intervenen les escoles i l’EAP, i amb les

famílies a través d’una entrevista al mes de juny/juliol.



Tractament de la diversitat

3.  SIEI: suport intensiu educació inclusiva (abans USEE).
(des del curs 2016-2017)

⚫ Per alumnes amb dificultats específiques, orientats pels EAP 

(equips d’atenció psicopedagògica).

⚫ Reben el suport complementari de psicopedagogs i altres 

professionals.

⚫ Es facilita la seva integració en el centre i  l’assoliment dels 

continguts adaptats.

⚫ Aquests alumnes poden estar integrats en els grups PIM o 

GR o en grups ordinaris.



Convivència

⚫ L’Institut Puig de la Creu, com qualsevol centre docent, té 

unes normes d’organització i funcionament per: 

 fomentar la convivència 

 gestionar  l’ordre i la disciplina. 

⚫ A principi de curs a les tutories s’explicarà als alumnes i 

també a les famílies aquesta normativa detalladament.

⚫ Mantenir un clima satisfactori de convivència ha de ser una 

tasca conjunta.



Projecte EduCAT

Com a projecte pedagògic, l’ús de les noves tecnologies a 
l’aula permet l’assoliment de diversos objectius:

⚫ L’ús de la tecnologia a l’aula afavoreix l’assoliment de coneixements i de 
competències bàsiques. 

⚫ Participació de  l’alumne en el seu procés d’ensenyament aprenentatge tot 
afavorint la seva autonomia. 

⚫ Millora de la gestió de la informació (classificació, selecció, utilització).

⚫ Aquest projecte no pretén el treball exclusiu amb l’ordinador.

⚫ Se seguiran utilitzant mètodes tradicionals d’aprenentatge: tractament de textos, 
resolució de problemes, memorització, estudi d’apunts, etc .



Projecte EduCAT

• Ordinadors portàtils individuals propietat de 

l'alumne.

• Plataforma d’aprenentatge virtual Àgora

• Es proporciona el contacte amb un distribuïdor autoritzat pel Departament 

d’Ensenyament. 

• Es subministren ordinadors homologats amb especificacions tècniques i 

programari adequat a les necessitats acadèmiques del projecte.

• Per l’adquisició dels ordinadors s’informarà en el moment de la matrícula.

• Es recomana contractació d’assegurances d’avaria i trencament de pantalla.



Quotes

En funció de les despeses calculades per a cada curs. Els 

imports es refereixen al curs 2019-2020.

• Materials: aportació materials d’aula i dossiers de matèria 

a l’aula . Segons socis o no socis AMPA, import: 75 € o 85 

€ 

• AMPA (subvenció de llibres d’aula, altres materials, festes): 

25 €

• Sortides pedagògiques .Segons les sortides realitzades 

cada curs l’import (segons socis o no socis AMPA):

95 /100 €

En el moment de la matrícula s’informarà del calendari dels 

pagaments.



Calendari preinscripció 2020-21

⚫ Presentació de sol·licituds: 23 de març al 1 d’abril

⚫ Període de matriculació: 16 al 22 de juny



Preinscripció 2020-2021

Tota la informació respecte :

⚫ Sol·licitud de preinscripció

⚫ Documentació a presentar

⚫ Baremació

es lliurarà  a  les escoles.  També es podran descarregar de la pàgina 

web del centre: agora.xtec.cat/iespuigdelacreu/ o del Departament 

d’Educació: queestudiar.gencat.cat

Horari de secretaria:

Dilluns a divendres de 08:15 a 14:00 hores

Dimarts de 15:00 a 17:00 hores



Preinscripció 2020-2021

⚫ Presentació de sol·licituds per escoles:

⚫ ESCOLA El Sol i la Lluna

⚫ ESCOLA Emili Carles Tolrà

⚫ ESCOLA Bonavista

⚫ ESCOLA Joan Blanquer

⚫ ESCOLA Mestre Pla

⚫ ESCOLA Josep Gras                   

⚫ Altres  / incidències

Es publicaran les dates pròximament



Inici del curs 2020-21

Amb els alumnes admesos:

⚫ A finals de maig o principi de juny es farà una rebuda als 

alumnes admesos al nostre centre.

⚫ Es mantenen entrevistes amb les famílies en el moment 

de la matrícula o durant el mes de juny, juliol.

(caldrà demanar hora de visita)

⚫ Es convocarà reunió de pares al setembre abans de 

començar el curs.



Inici del curs 2020-21

⚫ S’informarà en els taulells d’anuncis i en la pàgina web

del dia d’inici de curs que marcarà el Departament

d’Educació.

⚫ El primer dia de classe: es penjaran als plafons del

vestíbul les llistes amb la composició dels grups classe.

⚫ Al setembre es convocarà les famílies a una reunió amb

l’equip directiu i els tutors.



VISITA A LES INSTAL·LACIONS

Zona exterior: pistes esportives, gimnàs, vestidors, patis, 

cafeteria.

Edifici principal:

⚫ Planta baixa: direcció, secretaria, consergeria, sales de 

visites, departaments, biblioteca

⚫ Primera planta: aules grup, informàtica, plàstica i laboratoris

⚫ Segona planta: aules grup, tallers i aula música

Aules equipades amb  ordinadors, canons de projecció i connexió a 

internet.



Gràcies per la seva atenció!


