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1. EL NOSTRE CENTRE  

2013-14 

Neix la secció 
d’INS Pla del 

Bosc 

2016-17 

Primera 
promoció 

alumnat. Ja 
som  INS Pla 

del Bosc 

2020-21 

Inici dels nous 
estudis de 
Formació 

Professional  

❖ A dia d’avui, tenim un total de 215  
alumnes 

❖ 2 línies per nivell d’ESO 

❖ PFI Auxiliar activitats forestals 

❖ IFE Cura d’animals i espais verds 

Qui som? 

- Centre públic del Departament d’Educació. 
- Conveni amb l’Ajuntament de Canyelles. 



 

Què ens caracteritza? 

-Vinculació amb l’entorn i estreta col·laboració amb l’ajuntament. 

-Centre acollidor i proper a l’alumnat i les famílies. 

-Claustre cohesionat i amb motivació per treballar en equip. 

-Coherència i coordinació docent (intra i inter etapes). 

-Acció tutorial. 

-Promoció de la convivència. 

-Ús responsable de les TIC. 

-AMPA col·laboradora (promotora de la socialització de llibres). 

1. EL NOSTRE CENTRE  



 
Quina educació volem? 
 

 
 

1. EL NOSTRE CENTRE  

Què demanem a l’alumnat? 
 

RESPECTE, GANES D’APRENDRE, 

VOLUNTAT DE SUPERACIÓ, ESFORÇ i 

CONSTÀNCIA 

 

 

Què demanem a les famílies? 

 
COL·LABORACIÓ, SUPORT I 

ACOMPANYAMENT  

 

 
 



2. CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA  
 
 

17- 24 de març: preinscripció 
❖ Consultes i dubtes: 

       matriculainstitutpladelsbosc@gmail.com 

       Telèfon  93 897 33 50  (horari: de 8 a 14:30 h.) 

 

7 de maig: Llista d’admesos  

 

14-18 de juny: Matrícula 
 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/informat/calendari/ 
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- És una etapa obligatòria i finalista. 

- Comprèn dels 12 als 16 anys. 

- Està marcada per l’adolescència. 

- Suposa un conjunt de reptes respecte l’etapa de primària: 

❖  més professorat 

❖ major protagonisme en el propi procés d’aprenentatge 

❖ major complexitat del currículum 

❖ nou horari 

❖ major autonomia personal i social  

❖ major compromís amb la convivència i la resolució positiva   

     dels conflictes   

  

3. L’ESO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. 1. Currículum de l’ESO 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8-9h NATURALS  
 
 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

SOCIALS SOCIALS ANGLÈS 

9-10h VIP MÚSICA ANGLÈS CASTELLÀ 

10-11h OPTATIVA CATALÀ TUTORIA CASTELLÀ TECNOLOGIA 

11-11’30h PATI 

11’30-12’30h CATALÀ MATES NATURALS MÚSICA MATES 

 

12’30-13’30 ANGLÈS SOCIALS TECNOLOGIA MATES VIP 

13’30-14’30 CASTELLÀ NATURALS OPTATIVA CATALÀ CULTURA I 
VALORS ÈTICS 

3. 2. Horari 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optatives de centre (trimestrals) 
Iniciació a la meteorologia 

Músiques del món  
Iniciació al món del cinema (en castellà) 
 
Francès com a segona llengua estrangera (anual)  
Optativa de 1r a 4t. d’ESO 
Compromís fins a 3r d’ESO 

Possibilitat de presentar-se al Diploma oficial Delf 
 
Desdoblaments a ciències i tecnologia 

1h / setmana de pràctiques de laboratori amb mig grup 

1h / setmana de pràctiques de taller amb mig grup 

 
Grup reduït d’atenció a la diversitat: suport en les àrees instrumentals 
 
Projecte de Diversificació Curricular (PDC) 
 
Servei comunitari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. 3. Com organitzem el currículum 



 Projectes 
-Setmana de la ciència 
-Un carnaval que passarà a la història 
-Les dones fan història 
-Sant Jordi literari 
 
Tallers       
-alimentació saludable  
-presa de decisions     
-Pantalles i xarxes socials       
-Prevenció del tabac 
-Educació emocional 
 
Sortides 
-Museu blau          
-Coves de l’Espluga 
-Visita a la Biblioteca 
-Teatre 
 
Treball de síntesi  

3. 4. Projectes, sortides...  



Mireu el nostre dia a dia... 



4. LA VEU DE L’ALUMNAT 
5. LA VEU DE L’ALUMNAT       by 4t. d’ESO  



SOCIALITZACIÓ 

Alumnes nous al centre a càrrec d’IDDINK. 

QUOTA AMPA obligatòria per poder socialitzar amb IDDINK import 30€ 
anuals/família. Es paga cada curs (tant promoció com repetició) 

L'AMPA: entrega a alumnat amb quota agenda escolar, carpeta o llibreta 
personalitzades i pagament de les sortides acadèmiques del 2n. trimestre. 

 

DADES DE PAGAMENT 

Un únic pagament data límit:   20 de juliol del 2021. 

Núm. Compte corrent:   ES22 0081 1668 9300 0103 2913 

Indiqueu el nom de l'alumne/a i el curs que farà. 

  

DADES AMPA 

AMPA Pla del Bosc  

Carrer Verge de Montserrat, 1 

08811 Canyelles  

EMAIL: ampainstitutpladelbosc@gmail.com 

TEL. 634 507 858 

TELEGRAM: AMPA Pla del Bosc 

 

6. L’AMPA 

mailto:ampainstitutpladelbosc@gmail.com


Web 
 

https://agora.xtec.cat/inspladelbosc/  
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Us esperem el curs vinent al Pla del Bosc 


