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MISSIÓ: Què fem? 
 

Formem els vostres fills/es per tal que adquireixin els coneixements i les habilitats, necessàries 

per desenvolupar el seu projecte de vida personal, professional i social a partir de les seves 

potencialitats. 

Orientem i acompanyem l’alumnat, amb la implicació de la comunitat educativa, en les diferents 

etapes educatives que ofereix el centre.  

  
 
 

VISIÓ: Què volem ser? 
 

L’Institut Marta Mata vol esdevenir un centre de qualitat, innovador, integrador i plural, que eduqui 

en la igualtat de gènere i d’oportunitats (equitat). 

Treballem per donar resposta a les necessitats de formació dels joves de Salou i als nous reptes 

que la societat  global i tecnològica del s. XXI planteja. 

 

Com ho fem? 

Dins d’un entorn obert, participatiu i motivador que potencia l’educació en valors. 

 
 
 

INSTITUT MARTA MATA  perquè … 
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Oferim ensenyament de qualitat 
 

 
Alguns dels premis dels nostres alumnes durant els darrers cursos: 

 

Àmbit de les llengües 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A NIVELL DE CATALUNYA 

Guanyadora dels VI Jocs Florals escolars de Tarragona i finalista de Catalunya 2019 (2n ESO) 

Guanyador dels VI Jocs Florals escolars de Tarragona i finalista de Catalunya 2019 (4t ESO) 

Guanyadora dels V Jocs Florals escolars de Tarragona i finalista de Catalunya 2018 (2n ESO) 

Guanyadors del concurs Pica Lletres de TAC 12 i finalistes de Catalunya 2018 (3r d’ESO) 

Guanyador provincial del concurs de redacció Carta a un militar 2018 

Finalista al certamen literari en llengua materna dels AMICS DE LA UNESCO 2018  (2n ESO) 

Guanyador del concurs en llengua anglesa THE FONIX 2017 categoria 2n BAT. 

Finalista del XIII concurs de lectura en veu alta 2017 (1r ESO) 

Guanyador del concurs El Gust per la Lectura de Catalunya 2016 (1r ESO) 

Guanyadora dels III Jocs Florals escolars de Catalunya 2016 (3r ESO) 

Finalista del concurs de faules ENLLULLA’T  de Catalunya 2016 (3r ESO) 

 

A NIVELL DE SALOU 

1r premi concurs literari 30 d’octubre 2019, categoria 1r ESO (castellà) 

2n premi concurs literari 30 d’octubre 2019, categoria 2n ESO (català) 

3r premi concurs literari 30 d’octubre 2019, categoria 2n ESO (anglès) 

1r premi concurs literari 30 d’octubre 2018, categoria 1r ESO (castellà) 

2n premi concurs literari 30 d’octubre 2018, categoria 3r  ESO (català) 
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 Àmbit científic 

________________________________________________________________________ 

 

Finalista concurs Fem Matemàtiques de Catalunya 2019 

Quadre d’honor de les proves de matemàtiques Cangur 2019  

(5% dels millors de Catalunya): 2n ESO, 3r ESO. 

 

 

Finalistes del V,VI i VII Concurs de Cristal·lografia a 

l’escola (organitzat per la URV, Universitat de Barcelona, 

Universitat de Lleida i Universitat de Girona) : alumnes de 

química de 1r BAT. 

 

 

Finalista de la XXVIII Olimpíada Española de Física 2017: 2n BAT. 

 

 

Àmbit humanístic i social  

 

Guanyador del concurs TRICS TALK 2017 a la millor presentació d’un 

treball de recerca. 

 

2n classificat en la II Olimpíada clàssica organitzada per la Universitat 

Autònoma de Barcelona 2016, especialitat llatí (2n BAT). 

 

 

 

Finalista en l’Olimpíada estatal de Geografia, Salamanca 2016, 

com a representant de la demarcació de Tarragona (2n BAT). 
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Economia 

 

1r PREMI AL PROJECTE MÉS INNOVADOR dins del VIII, IX i X concurs L’institut emprèn 

de l’Ajuntament de Salou (1r de BAT). 

 

2n PREMI AL PROJECTE MÉS BEN TREBALLAT dins el X concurs L’institut emprèn de 

l’Ajuntament de Salou (1r BAT). 

 

 

Àmbit artístic 

 

2n premi del concurs 2018 i 2019 de fotografía 30 d’octubre, 

2n ESO. 

2n premi del concurs 2017 d’arts plàstiques 30 d’octubr3, 4t 

ESO. 

 

 

Universitat 

__________________________________________________________________ 

 

Distinció d’honor de les PAU 2016 a un alumne del centre 

per haver superat la prova de selectivitat amb una qualificació 

superior a 9. 

 

 

 

Beques REPSOL (beques universitàries del Consell Social de la URV als alumnes de 

bon rendiment acadèmic, només es donen cinc per curs): una becària 2019, dos 

becaris 2016 i 2014.  
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Atenem la diversitat 

 

A l’INS Marta Mata de Salou, tractem especialment l’Atenció a la Diversitat. Amb la finalitat de 

què tot l’alumnat assoleixi els objectius de l’ESO i superi les CCBB (competències bàsiques). 

Els nostres criteris d’atenció a la diversitat prioritzen els primers cursos de l’ESO, per tal d’utilitzar 

mesures que permetin treure el màxim rendiment acadèmic al nostre alumnat. 

 

Agrupaments 

 

Pel que fa a l’agrupament de l’alumnat, el centre disposa de 3 línies a 1r d’ESO, d’aquests 3 

grups, se’n fan 4 grups flexibles a les instrumentals (Català, Castellà, Matemàtiques), un d’aquests 

de diversitat a l’alça (alumnes amb molt bon rendiment acadèmic).  

En el cas de l’anglès, també es fan 4 grups, en funció del coneixement de l’anglès per part de 

l’alumnat.  

A més, es disposa d’una aula de suport per a alumnes amb necessitats educatives especials i una 

aula d’acollida per a alumnes nouvinguts al sistema educatiu català. 

 

Treball per projectes 

 

Fomenten el treball en equip, la cooperació entre alumnes i reforcen l’assoliment de les 

competències bàsiques. Matèries implicades: matemàtiques, ciències, tecnologia i llengües 

estrangeres.  Es durà a terme en una franja de 2 hores setmanals i es farà parcialment en angles. 

 

Desdoblaments 

 

L’alumnat es desdobla 1h en la matèria de Naturals i 1h en la matèria de Tecnologia. Això permet 

una atenció més individualitzada de l’alumnat per part del professorat en aquelles matèries de 

caire més pràctic i manipulatiu. 
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Donem suport i acompanyament 

 

 
Ens coordinem amb les escoles de primària per afavorir la integració dels alumnes a l’institut. 

Disposem d’un pla d’acció tutorial al llarg de l’ESO que treballa l’orientació acadèmica i personal. 

 

 

PLA ACCIÓ TUTORIAL 1R ESO 

CONTINGUTS/ACTIVITATS                        OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

1r Trimestre 

1.    Presentació i acollida  Afavorir el coneixement dels alumnes 
 Crear un bon clima 
 Adonar-se que tenen moltes coses en comú 
 Elaborar un mural amb la mà de cada alumne 

Aprendre a viure junts 
Aprendre a ser autònom 
Aprendre a comunicar-se 

2.    Ús de l’agenda Potenciar l’ús de l’agenda com a eina d’organització i                                                                                      
comunicació 
Organitzar l’horari i el material de l’alumne 

Aprendre a aprendre 

3.    Les normes de la classe  Conèixer i reflexionar sobre les normes 
 Elaborar les pròpies normes de la tutoria 
 Fer un cartell amb les normes que es penjarà a l’aula 

Aprendre a viure junts 

4.    Elecció de delegat Conèixer les funcions del delegat 
Reflexionar sobre les característiques que ha de tenir 
un bon delegat 
Escollir delegats i delegat ambiental 

Aprendre a viure junts 

5.    Coneixem l’institut Conèixer l’institut,  el seu funcionament i serveis 
Orientar-se pel centre 
Conèixer els serveis de l’institut 

Aprendre a ser autònom 

6.    El pla d’emergència Saber què fer en cas d’emergència 
Identificar les senyals d’alarma 
Conèixer els passos a seguir en cas d’evacuació 
Conèixer els passos a seguir en cas de confinament 

Aprendre a ser autònom 

7.    L’arbre de la meva vida. 
Autoestima 

Afavorir el coneixement dels diferents membres del 
grup. 
Establir un clima de confiança que ajudi a la cohesió 
de grup 
Augmentar l’autoestima 

Aprendre a ser un mateix 

8.    Treball en equip Comprendre la importància de la col·laboració i el 
treball en equip. 
Estimular l’esperit de cooperació 

Aprendre a viure junts 

9.    Debatre amb respecte Experimentar les diferents actituds en una situació 
col·lectiva. 
Analitzar i comprendre els mecanismes d’actuació en 
una situació col·lectiva. 
 Aprendre a respectar el dret dels altres a expressar 
les seves opinions. 
Debatre amb respecte. 
Prevenir conductes discriminatòries 

  

Aprendre a viure junts 
Aprendre a comunicar-se 
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PLA ACCIÓ TUTORIAL 1R ESO 

CONTINGUTS/ACTIVITATS OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

2n trimestre 

10. Anàlisi de resultats 1r 
trimestre 

Analitzar i reflexionar sobre els resultats obtinguts 
Prendre consciència dels àmbits en que es va bé i dels 
que s’han de millorar 
Obtenir propostes de millora del rendiment 

Aprendre a aprendre 

11. Tècniques d’estudi. 
Planificació setmanal 

Conèixer la pròpia situació en relació a les tècniques 
d’estudi. 
Reflexionar sobre la importància de les tècniques 
d’estudi per a l’èxit escolar. 

Aprendre a aprendre 

12. Tècniques d’estudi: 
      El lloc d’estudi 

Reflexionar sobre l’espai d’estudi de cada alumne. 
Valorar les condicions òptimes de l’espai que ajudin a 
afavorir l’estudi. 
  

Aprendre a aprendre 

13. Tècniques d’estudi. 
Autoestima 

Millorar l’autoestima acadèmica Aprendre a ser un mateix 

14. Tècniques d’estudi. 
Atenció 

Millorar l’atenció Aprendre a aprendre 

15. Tècniques d’estudi. 
Prendre apunts 

Conèixer les nocions bàsiques sobre la presa d’apunts. 
Valorar el propi procés de presa d’apunts. 
Valorar la presa d’apunts com un element bàsic per a 
l’estudi. 

Aprendre a aprendre 

16. Pel·lícula: 
Quiero ser como 
Beckham 

Prevenir la discriminació racial 
Determinar els processos d’elaboració i consolidació 
dels estereotips a través dels quals valorem els 
gèneres, les races, l’orientació sexual o els grups 
socials segons l’edat.   

Aprendre a comunicar-se 
Aprendre a ser un mateix 
Aprendre a ser autònom 

3r trimestre 

19. Anàlisi de resultats 
2n trimestre 

Analitzar i reflexionar sobre els resultats obtinguts 
Prendre consciència dels àmbits en que es va bé i dels 
que s’han de millorar 
Obtenir propostes de millora del rendiment 

Aprendre a aprendre 
Aprendre a ser autònom 

20. Els estereotips 
sexistes 

Valorar com es veuen mútuament cada sexe i trencar 
determinats estereotips. 

Aprendre a ser un mateix 

21. Els insults Reflexionar sobre el mal que poden fer els insults Aprendre a comunicar-se 

22. Pel·lícula: Los chicos 
del coro 

Conèixer  el funcionament de l’escola en una altra 
època. 
Identificar els diferents mètodes pedagògics i els 
fenòmens de la dinàmica de grups. 
Reflexionar sobre el paper dels càstigs 
Valorar el paper que la música i l’art en general por 
realitzar en cada persona. 

Aprendre a ser un mateix 
Aprendre a viure junts 
Aprendre a ser autònom 
Aprendre a comunicar-se 23. Pel·lícula: Los chicos 

del coro 

24. Pel·lícula: Los chicos 
del coro 

25. Anàlisi de resultats 3r 
trimestre 

Analitzar i reflexionar sobre els resultats obtinguts 
Obtenir propostes de millora del rendiment 

Aprendre a aprendre 
Aprendre a ser autònom 
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Innovem i fem projectes 
 

 

Plurilingüisme 

 
Som un centre plurilingüe que potencia l’aprenentatge de les llengües estrangeres. La primera 

llengua estrangera del centre és l’anglès i la segona és l’alemany. 

Un objectiu important de centre és aconseguir que el nostre alumnat tingui millor competència 

comunicativa en llengua anglesa. Motiu pel qual, professorat del nostre centre imparteix matèries 

no lingüístiques en anglès, basant-se en la metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de llengua 

anglesa i continguts), al llarg de tota l’etapa educativa de l’ESO i el BAT. 

Aquestes són les matèries on es fan activitats en anglès durant el curs 2019-2020: 

 

 Matèria comuna Matèria optativa 

1r ESO 

- Educació Física 
- Matemàtiques 
- Música 
- Treball de síntesi 

- Aprendre a 
aprendre 

2n ESO 

- Educació física 
- Matemàtiques 
- Naturals 
- Treball de síntesi 

 

3r ESO 

- Biologia 
- Matemàtiques 
- Tecnologia 
- Educació física 
- Treball de síntesi. 

 

4t ESO - Educació Física - Música 

1r BAT  
- Literatura universal 
- Biologia 

 
 
El centre també proposa activitats culturals que incorporen les llengües estrangeres: 

- Xerrades, exposicions, teatre, activitats amb professorat estranger..... 

- Treball en xarxa amb altres centres europeus (Erasmus) i nacionals (trobada de centres on 

s’estudia alemany). 

- Intercanvi d’alemany amb l’institut Martin Niemöller (Alemanya) 

- Preparació específica per a la superació d’exàmens oficials d’alemany en col·laboració 

amb l’Institut Goethe-Institut, reconegut internacionalment. 
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Som coordinadors del Projecte Internacional 

ERASMUS +: “Healthier minds, smarter minds” en 

col·laboració amb centres d’Itàlia, Lituània, Portugal i 

Grècia per tal de crear un espai de reflexió i intercanvi de bones pràctiques relacionades amb 

l’esport i l’alimentació saludable.  

També participem com a socis col·laboradors en dos projectes més: 

 “Live, life, give life” amb Polònia, Itàlia i Turquia, sobre la donació d’òrgans i teixits. 

 “Explore, Experience, enhance the Technology” amb Alemanya, Itàlia, Lituània i Turquia 

sobre l’ús de les noves tecnologies a l’ensenyament. 

Els projectes tenen una durada de dos anys i impliquena mobilitat d’alumnat i professorat entre els 

països participants. La llengua de comunicació és l’anglès. 

 

Aula multinivell en anglès 

És un projecte singular que duu el nostre centre en col·laboració amb Tecnifutbol Salou. És un 

aula a la qual assisteixen alumnes estrangers que combinen els estudis d’ESO amb la pràctica 

intensiva del futbol. Hi assisteixen alumnes procedents de països com Austràlia o USA i es 

programen activitats conjuntes amb d’altres grups que enriqueixen el treball dels alumnes i 

incentiven l’ús de l’anglès. 

Mòbils.edu (programa d’innovació del Departament d’Educació) 

L’institut ha estat seleccionat com un dels centres que durà el pilotatge 

d’aquest programa durant tres cursos (2019-2022). 

El pla vol aprofundir en la potencialitat de les tecnologies digitals al 

servei de l’aprenentatge i, alhora, donar resposta a la preocupació 

social creixent al voltant de l’ús de la tecnologia mòbil. És per això que 

el pla fa partícips les famílies, els centres, els professors, els alumnes i 

els agents educatius de l’entorn. 

El programa s’orienta a l’alumnat de 1r d’ESO i l’objectiu és aprendre a fer un ús eficient de la 

tecnologia mòbil com a eina per al treball competencial, l’educació inclusiva, l’acció tutorial, la 

gestió de la convivència i de les relacions humanes per tal de  promoure l’èxit educatiu. 

 



 

 

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació  

Institut Marta Mata 
 

 

 

Model competencial orientador (programa d’innovació del Departament d’Educació) 

El nostre Projecte educatiu formula com a missió, entre d’altres aspectes, l’orientació i 

acompanyament del nostre alumnat. És per això, que tot el professorat de l’institut Marta Mata 

treballa conjuntament per aprofundir en aquesta vessant essencial de l’acció educativa.  

El Programa Orientació implementa un model competencial orientador com a eina que permet un 

desenvolupament professional i pedagògic en tres dimensions: les matèries, l’acció tutorial i el 

treball en equip. 

Pla de lectura 

El seu objectiu és crear l’hàbit lector. Tots els alumnes de l’ESO fan 20 minuts de lectura diari 

després del pati. Es combina la lectura en veu alta de llibres del fons del centre amb la lectura 

individual amb llibres triats pels alumnes. La biblioteca del centre també participa del pla 

organitzant clubs de lectura per alumnes. 

Ciència activa 

 

 
Aprenem fent, manipulant i observant.  

L’objectiu d’aquest projecte és impulsar l’observació i 

l’experimentació científica, ampliant la part experimental 

mitjançant pràctiques als nostres laboratoris de Física i Química 

i de Biologia i Geologia com a suport fonamental a les 

explicacions teòriques d’aquestes matèries. Les pràctiques es realitzen en grup reduït (meitat de 

grup ) des de 1r d’ESO a batxillerat. 

Pràctiques programades per a 1r d’ESO dins la matèria de Ciències Naturals: 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

-Construcció d’una maqueta 
del sistema solar. 
- Representació d’un eclipsi 
solar i lunar 
-Efectes de la pressió 
atmosfèrica 
 

 
-Fem de Sherlock Holmes: descobreix 
quin mineral i roca és gràcies a una clau 
dicotòmica. 
-Càlcul de densitats de minerals. 
-Observació amb lupes de vegetals. 
-Ús del microscopi: observació de 
pol·len. 
-Ús del microscopi: observació 
d’epidermis de ceba. 
 

 
-Construïm una maqueta d’una 
cèl·lula eucariota. 
-Demostrem la presència de 
midó a les fulles 
-Fem un herbari. 
-Dissecció d’un peix 
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Escola Ambaixadora del Parlament Europeu 

L’institut ha estat seleccionat per ser un dels quatre centres 

ambaixadors del Parlament europeu a Catalunya. La missió és 

difondre la funció del Parlament i la Unió Europea entre l’alumnat i la 

societat en general. 

Revista M&M Salou Report 

 

 

La redacten els alumnes de la matèria optativa de 3r d’ESO 

i recull les notícies més significatives del curs escolar. Es fa 

en format digital dins del programa de revistes digitals 

escolars “Junior Report” (grup “La Vanguardia”) sota la 

supervisió de periodistes professionals. 

 

Escola verda 

La comissió de l’escola verda està formada per un grup de professors, 

personal del PAS i alumnat de cada classe (els delegats mediambientals). 

Preocupats pel medi ambient, volen aportar el seu granet de sorra per fer-lo 

més saludable. Les nostres bones pràctiques mediambientals (hort 

ecològic, matèries optatives ambientals, recollida selectiva, setmanes 

temàtiques de conscienciació...), han fet que formem part de la xarxa 

d’escoles verdes des del 2012.  

 

Programa de sortides pedagògiques 

Sortides per conèixer l’entorn social i natural, assistir al teatre, participar en esdeveniments 

culturals i esportius diversos. Treball de síntesi al Delta de l’Ebre (1r ESO), Santes Creus (2n 

ESO) i Reus (3r ESO). 
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Aprenentatge i servei 

Projectes de servei a la comunitat que els alumnes de 3r d’ESO realitzen en horari extraescolar 

per promoure el seu compromís i participació envers l’entorn:  

 Som solidaris, en col·laboració amb 

Caritas Salou. 

 Padrins a les escoles, consisteix a fer 

monitoratge i donar suport a les 

activitats programades per les escoles 

de Salou. 

  Internet de tu a tu, en col·laboració amb mossos d’esquadra. Consisteix a formar grups 

d’alumnes sobre els perills de la xarxa perquè després ells transmetin aquesta informació a 

alumnes més joves. 

 Tots podem ser joves, en col·laboració amb la residència d’avis STS Salou. Consisteix a 

donar suport al personal de la residència en les activitats d’animació i entreteniment de la 

gent gran. 

 Guaites. Consisteix a formar grups d’alumnes observadors que durant el temps de 

l’esbarjo ajuden a la bona convivència. 

 Colors contra el càncer, en col·laboració amb l’Associació oncològica Amadeu Pelegrí de 

Salou. Consisteix a donar suport a l’associació en l’organització d’activitats per recaptar 

fons per a la investigació de la malaltia. 

#aquiproubullying 

Programa per a la prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la participació de 

tota la comunitat escolar.  

Dins del programa l’institut forma alumnes mediadors per fomentar la gestió positiva dels 

conflictes utilitzant el diàleg com a eina. La formació es duu a terme mitjançant una matèria 

optativa a 2n d’ESO i compta amb la col·laboració de la policia local de Salou.   

  
 
 
 

L’institut Marta Mata amb la convivència, el diàleg i la mediació 
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A més disposem de… 
 
Recursos tecnològics 

 

Xarxa Wifi d’última generació en totes les dependències i aules 

del centre. 

Classes de robótica a l’ESO dins de la materia de tecnologia. 

Correu corporatiu: tots els nostres alumnes disposen d’adreça mail del domini 

institutmartamata.cat  

Entorn virtual d’aprenentatge: classroom i moodle. 

Intranet i servei de missatgeria interna de comunicació amb les famílies (via web i app mòbil) 

per al control d’absències i incidències. 

Pàgina web i presència a les xarxes socials: Facebook, Instagram Twiter, Youtube. 

Ús responsable del telèfon móbil : no és permès el seu ús dins l’edifici escolar si no és per 

realizar tasques acadèmiques amb permís del professorat.  

 

Servei de biblioteca 

Oberta cada dia de 11:30 a 12 h. Servei de préstec  d’un fons de 1400 llibres que l’alumnat ajuda 

a escollir a través de les tutories. Organització  de clubs de lectura per a alumnes. 

 

Servei de préstec de llibres de text 

 Gestionat a través de l’AMPA. 

Agent de salut 

 

Cada dimecres a l’hora del pati una infermera del CAP de Salou ve al centre per atendre consultes 

de l’alumnat. A més, col·labora amb el centre impartint xerrades i tallers de temes relacionats amb 

la salut. 

 

Transport escolar 

 

Gestionat per l’Ajuntament de Salou. Parada de l’autobús a l’av. Pau Casals. 



 

 

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació  

Institut Marta Mata 
 

 

 

 

Pla d’entorn 

 

Participem de les activitats del pla d’entorn en col·laboració amb l’Ajuntament de Salou. Algunes 

activitats: 

Estudi assistit : classes de reforç de matemàtiques i català gratuïtes en 

horari de tarda per a l’alumnat d’ESO. 

Activitats d’expressió oral dins l’horari de classes: lectura eficaç, com 

aprendre a parlar en públic, preparació d’entrevistes i exposició de treballs. 

Programa Acosta’t al mar: activitats esportives naútiques. 

 

 

 

 

 

AMPA 

 

Organitza activitats i conferències per a les famílies. 

Gestiona el servei de préstec de llibres de text. 

Oferta un programa d’activitats extraescolars. 

Organitza el concurs de fotografía de Sant Jordi. 

Col·labora en les activitats culturals i festives del centre. 

 

 

Per a més informació visita’ns a www.institutmartamata.cat 

Gràcies per la vostra atenció 

http://www.institutmartamata.cat/

