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Institut Collbató 

Benvinguts tots al vostre institut !! 
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L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa 

obligatòria per a tots els alumnes en edat escolar. S'estén al llarg de 

quatre cursos després de l'etapa d'Educació Primària. L'alumnat comença 

aquesta etapa als dotze anys i la finalitza als setze. 

L’ESO proporciona la formació necessària per a prosseguir estudis tant 

de Batxillerat com de Formació Professional de grau mitjà. També facilita 

la  incorporació al món laboral. 

Aquests estudis s'organitzen d'acord amb els principis de l'educació en 

comú i l'atenció a la diversitat de l'alumnat, i dóna una atenció especial a 

l'orientació educativa i professional. 

La seva finalitat és que l'alumnat adquireixi els elements bàsics de la 

cultura: humanístics, científics i tecnològics. 

 

1. Estructura del sistema educatiu 
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L'avaluació de l'ESO és contínua, formativa i integradora. Es pot 

promocionar d'un curs a l'altre quan existeix una avaluació positiva a totes 

les assignatures o negativa en un màxim de dues assignatures. 

Al finalitzar aquests estudis s'obté la titulació de: graduat o graduada 

en educació secundària obligatòria, aquesta titulació permet: 

 Accedir al mercat laboral. 
 Accedir a altres estudis post obligatoris. 

 

Competències 

S’entén per competència la capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats, 

de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que 

requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers. 

Les set competències bàsiques que s'estableixen per a aquests estudis són 

les següents: 

 Competència en comunicació lingüística. 

 Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i 

tecnologia. 

 Competència digital. 

 Aprendre a aprendre. 

 Competències socials i cíviques. 

 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor. 

 Consciència i expressions culturals. 
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Al nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC) es troben reflectits els trets 

d’identitat, la missió, la visió, les característiques, la formulació  

d’objectius i l’expressió de l’estructura  organitzativa de l’Institut d’ESO 

de Collbató. 

Aquest PEC és el document bàsic de gestió on s’estableixen les línies 

d’actuació per a tots els  membres  de la nostra Comunitat Educativa, i és 

alhora el compromís del nostre centre envers la societat. Actualment 

aquest PEC està en fase de revisió.  

De la síntesi entre l’experiència acumulada després d’uns anys de treball 

acadèmic i la voluntat de millora de la qualitat de la nostra tasca docent, 

han sorgit les línies bàsiques que han guiat i orientat la realització 

d’aquest PEC. 

Tot això ha estat possible gràcies a l’alumnat que ja ha passat per les 

nostres classes, a les famílies que hem recolzat i han facilitat la nostra 

feina, a les institucions que ens han donat suport i, sobretot, als 

professors i professores que han realitzat i realitzen la seva tasca amb 

il·lusió i rigor. 

A l’Institut de Collbató, reconeixem la importància que té l’educació en 

els joves perquè els ajuda en el/la:  

 Benestar individual i col·lectiu 

 Creixement personal 

 Desenvolupament de les seves capacitats 

 Conformació de la seva pròpia identitat personal 

 Configuració de la seva comprensió de la realitat 

2. Trets fonamentals del nostre Projecte Educatiu 
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 Alhora, també reconeixem  la importància  que  té  l’educació en la 

societat perquè és un mitjà de: 

 Transmissió i renovació de la cultura i del conjunt de coneixements i 
valors que la sostenen, 

 Foment  de  la  convivència  democràtica  i  del  respecte  a  les  
diferències individuals, 

 Promoció de la solidaritat ,del respecte a la  diversitat i cohesió 
social, 

 Garantia de l’exercici de la ciutadania democràtica, responsable, 
lliure i crítica. 

En aquest doble sentit, individual i social, atenem el repte de considerar 

l’etapa secundària com una part integrant de l’educació bàsica, 

combinant qualitat i equitat en l’oferta educativa perquè no són 

objectius contraposats; donem resposta a les necessitats canviants i a les 

demandes que ens plantegen les persones i els grups socials i, per tant, 

concebem l’educació com un instrument de millora de la condició 

humana i de la vida col·lectiva. 

L’Institut de Collbató vol esdevenir un referent en la formació dels joves 

de Collbató i El Bruc atenent al desenvolupament integral dels alumnes i 

que mitjançant el PEC proporcioni al professorat un entorn participatiu i 

motivador.  

 Volem: 

 Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació a 

l’aula com una eina quotidiana més. 

 Consolidar els diferents projectes d’innovació educativa que 

tenim endegats i promoure’n de nous. 

 Implicar les famílies en el projecte de centre. 

 Potenciar relacions i convenis amb institucions i empreses de 

l’entorn. 
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 Potenciar l’ús del català entre els membres de la comunitat 

educativa. 

 Ser un centre d’excel·lència en la formació reglada donant 

resposta a les demandes de tots els agents implicats: alumnes i 

famílies. 

 Fomentar i facilitar la participació del professorat en activitats 

de formació permanent prioritzant les activitats que 

reverteixin en benefici de tot el centre. 

Les nostres actuacions es recolzen en la transmissió i en la pràctica dels 

següents valors: 

 Prevenció i resolució de conflictes a través de la mediació 

 Participació per aconseguir una ciutadania democràtica 

 Promoció de conductes saludables 

 Coeducació 

 Qualitat (esperit crític, autonomia i innovació) 

 La cultura de l’esforç 

 Aprenentatge al llarg de la vida 

Característiques de l’institut: 

Es va fundar el curs 2006-2007 per donar servei a les poblacions de 

Collbató i El Bruc. Tot i que ha anat canviant de nom en funció de la 

nomenclatura que el departament d’Educació ha donat als instituts que 

només fan l’etapa de l’ESO, en aquests moments és l’Institut de Collbató. 

Va començar el primer curs en unes instal·lacions provisionals i des del 

curs 2007-2008 ocupa l’edifici que es va construir per acollir-lo.  
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L’Institut de Collbató és, per tant, un centre públic depenent del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, on només 

s’imparteix Educació Secundària obligatòria (ESO). 

  

 

 

 

 

L’ESO (Educació Secundària Obligatòria), que comprèn les edats de 12 a 16 

anys, està formada per quatre cursos. 

Al finalitzar aquesta etapa s’obté el títol de GRADUAT EN EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA, indispensable per seguir estudis posteriors. 

A l’ ESO les matèries s’organitzen i es classifiquen en: 

 Matèries comunes: obligatòries per a tot l’alumnat. 

 Matèries optatives: de lliure elecció, que l’alumnat tria en funció 

dels seus interessos personals i del seu rendiment. 

 Treballs per projectes : treballs transversals i treballs en grup. Se’n 

fan durant tota l’ESO al final de cada trimestre.  

 Treball de síntesi i Projecte de Recerca: En el nostre centre fem: TS 

1r Foment d’ hàbits saludables, TS 2n Montblanc, TS 3r Barcelona i 

Projecte de Recerca de quart Europa. 

 
Els estudis s’imparteixen per àrees de coneixement, tot atenent la 
pluralitat d’aptituds i interessos de l’alumnat.  
 
 
 
 

   3. L’ESO a l’institut 
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A la web trobareu els criteris de qualificació de totes les matèries i de tots 

el cursos. Una eina de consulta i d’ajuda per treballar amb els vostres fills i 

filles. 

Rebreu a l’any 5 documents per poder fer el seguiment acadèmic del 

vostre fill/a: 

• Informe de preavaluació a l’octubre. 

• Butlletí de notes cada trimestre abans de vacances:

 Nadal/Setmana Santa/Estiu   

• Butlletí de notes final a finals de juny. 

   4. Marc horari 

   5. L’avaluació 
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Convocatòries extraordinàries d’exàmens: 

• Exàmens extraordinaris al juny  

• Exàmens de recuperació de pendents d’altres cursos els dimecres 

del mes de febrer 

Eines pel seguiment: 

• Tutories individualitzades 
• App al mòbil Ieduca Tokkapp 
• Assessorament psicopedagògic 
• Informació telemàtica a demanda  

 

 

Les funcions del tutor/a: 

 L’acompanyament personal de l’alumnat 

 L’atenció a les famílies 

 Facilitar les tècniques d’estudi i d’aprenentatge 

 Dinamitzar les activitats del grup classe 

 Implicar l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge 

 Fomentar la participació de les famílies en les activitats formatives 

 

 

 

 

 

 

 

   6. La tutoria 
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 Engeguem una nova etapa d’Innovació educativa. 
Treballs per projectes - treball per competències: incidint 
especialment en  l’autonomia i iniciativa personal i en 
l’aprenentatge significatiu (treball cooperatiu, avaluació per rúbrica, 
foment de les noves tecnologies...).  

 Atenció a la diversitat 
Treballem des del reforç fins a l’excel·lència per atendre a les 
necessitats individuals de cada alumne. Comptem amb grups 
flexibles en les matèries instrumentals (matemàtiques, català, 
castellà i anglès), un Programa Intensiu de Millora (PIM) i atenció 
personalitzada de l’equip d’orientació. 

 Foment de la lectura 
Gaudim d’una biblioteca amb més de 2000 volums. 

 Intercanvis culturals  a l’estranger a tercer i quart d’ ESO 
En els darrers anys de l’ ESO  poden participar en estades a França 
(3r) o bé viatges a una ciutat europea (Londres , Varsòvia o Praga) 
(4t). 

 Servei comunitari 
A l’estil del model anglo-saxó els nostres estudiants oferiran el seu 
temps per fer feina per la comunitat. Aprenentatge per servei a la 
comunitat:  
-en entitats dels dos municipis (Collbató i/o El Bruc) 
-programa d’ anglès  “Sharing to learn” 
-programa de reforç acadèmic «Entre companys». 

 Patis saludables 
Iniciatives que proposen la dinamització dels espais d’esbarjo a 
càrrec dels alumnes. 

 Pla català d’esport a l’escola 
Foment d’hàbits saludables i de convivència amb l’esport com aliat.  

 Projecte “Tu vals” 
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació, 
empreses properes i els ajuntament de Collbató i El Bruc, per oferir  
una formació compartida de caire professional a una part de 
l’alumnat de 3r i 4t d’ ESO. 

7. Els nostres projectes 
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NOM CÀRREC 

Nàdia Sellés  Presidenta  

Àngel Pallarès Tresorera 

Elisenda Miquel Secretària 

Manel Rivero 
Vocal - Consell Escolar 

municipal 

Joan Beumala Vocal – Consell Escolar 

Georgina Méndez i Montse Llopis Vocals  

Vicenç Sorribes Vocal- Encarregat Comunicació 

8. L’AMPA del centre 
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Les Reunions de l’AMPA es realitzen: 

DIA I HORA            El primer dimarts de mes a les 19h  

LLOC   A l’aula de l’AMPA  

          Porta d’entrada lateral del centre C/Tarragona 26 
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Tenim acords amb entitats esportives del municipi per fomentar l’esport 

entre el nostre alumnat.  

Entitats com D8N8 , Club de Tennis Collbató, Slam Pàdel, Hípica de 

Collbató, Club d’Atletisme Collbató,  Club Futbol Sala Collbató, 4000 peus, 

Club Ciclista La Taca, A.E.DOKAI... 

El nostre alumnat obté punts extres en l’àrea d’EF per participar en 

activitats extraescolars durant l’any.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. Les nostres activitats extraescolars 
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