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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Francesc Macià 

carrer Joan Maragall, 42                                   www.xtec.cat/iesfrancescmacia 
08940 Cornellà de Llobregat                             iesfrancescmacia@xtec.cat 

tel. 93 480 15 09 

 

 
 

E s t u d i a r  b a t x i l l e r a t  a m b  n o s a l t r e s   
(versió 2,   8 abril 21) 

 
QUI SOM? 
L’Institut Francesc Macià va començar les classes el 1966 (lògicament, amb un 
altre nom). Amb el temps ha esdevingut un centre educatiu de referència; la llista 
d’exalumnes cèlebres és extensa, en tots els àmbits, però, sobretot, l’Institut s’ha 
caracteritzat per la formació de ciutadans. Fins i tot, la nostra història ha estat 
objecte d’estudis i d’una tesi doctoral en pedagogia. La cultura de l’esforç, 
del treball i de la responsabilitat tenen sentit a les nostres aules. 
 
Actualment l’Institut acull uns 750 alumnes, amb una plantilla d’una 

setantena de docents, i ofereix l’ensenyament reglat de l’ESO (cinc línies oficials, però 
set amb la CoVid) i del batxillerat (tres línies, amb les especialitats d’humanitats, social, 
biosanitari i tecnològic). No disposem d’Aula Oberta, ni de cap cicle formatiu, ni de 
batxillerat artístic. 
 
El centre disposa de: 

 trenta aules, repartides en les tres plantes, equipades amb projectors o tv 
gegant, 

 dos patis,  
 una sala multiús (teatre i gimnàs),  
 dos vestidors amb dutxes,  
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 quatre laboratoris (física, química, biologia i geologia),  
 biblioteca,  
 aules d’informàtica, i carros de portàtils, 
 dos tallers de tecnologia,  
 hort experimental i jardí botànic,  
 aula de plàstica i dibuix,  
 aula d’acollida, i aula SIEI (de suport a l’educació), 
 cantina escolar (bar automatitzat), i fotocopiadora pública, 
 i multitud d’espais i despatxos per a la docència i el treball 

acadèmic (departaments, seminaris, oficines de treball, 
etc.). 
 

És un centre totalment adaptat per a persones amb dificultats de 
mobilitat (rampes, ascensor, portes amples, i mobiliari específic 
per a deficients visuals). Transport públic gairebé immillorable 
(tren, metro, tram, autobusos). 
 
Participem en diversos projectes educatius (ecologia, idiomes...), i, de fa anys, som un institut Erasmus + (abans 
Comenius, de projectes europeus biannuals, amb intercanvis amb centres de gairebé tota Europa i territoris 
d’ultramar). Tenim projectes eTwinning d’intercanvis amb Itàlia, Alemanya i Holanda. També un Projecte PILE, de 
llengües estrangeres. 

 

BATXILLERAT  2021-22 
 

Previsió d’oferta de matèries  (si es manté la normativa actual, però canviant): 

Matèries comunes (14 h cada curs):  
Àmbit de llengües  - llengua catalana i literatura 2h,  

- llengua espanyola i literatura 2h, 
- llengües estrangeres: anglès 3h, 
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Educació física (només a 1r, 2h), 
Filosofia i ciutadania (només a 1r, 2h), 
Ciències per al Món Contemporani (només a 1r, 2h), 
Història (només a 2n, 3h), 
Història de la filosofia (només a 2n, 3h), 
i Treball de recerca (a cavall de 1r i 2n, fora d’horari). 
+ Tutoria dins l’horari a 1r (1h).   

[No tenim la branca del batxillerat artístic, ni  batxillerat nocturn.] 
 
Matèries opcionals al nostre institut (cadascuna 4h, en total 16h); són blocs que no es poden barrejar:  
 

TECNOLÒGIC CIENTÍFIC/BIOSANITARI HUMANITATS CIÈNCIES SOCIALS 

1r curs 2n curs 1r curs 2n curs 1r curs 2n curs 1r curs 2n curs 

Matemàtiques 1 Matemàtiques 
2 

Matemàtiques 
1 

Matemàtiques 2 Llatí 1 Llatí 2 o Matemàtiq 
aplic. CS 1 

o Llatí 1 

Matemàtiques 
aplicades CS 2                                             
Llatí 2 

Tecnologia 
Industrial 1 

Tecnologia 
Industrial 2 

Química 1 Química 2 Grec 1 Grec 2 Eco.Org.Empr.
1 

Eco.Org.Empr.
2 

Dibuix Tècnic 1 
 

Dibuix Tècnic 2 Biologia 1 Biologia 2 Literatura 
Catalana 

Literatura 
Castellana 

 

o Literatura 
Catalana 

o Economia 

Literatura 
Castellana 

Geografia 

Física 1 Física 2 o Física 1 
o CTerraMA1 

Física 2 
CTerraMA 2 

Història 
Contemporània 

Història de 
l’Art 

Història 
Contemporània 

Història de 
l’Art 

 

[assignatures abreujades: Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Matemàtiques 
aplicades a les Ciències Socials, Economia i Organització d’Empresa] 
 

Aquesta taula és fruit de la nostra experiència, i de valorar amb els 
alumnes que han anat als CFGS i a la universitat què els ha estat més 
útil. 
 
 

ATENCIÓ! Hi ha nova llei d’educació. El currículum està patint canvis per 
part del Ministeri espanyol i  la Conselleria, que no han acabat de perfilar el 

2n de batxillerat, ni les proves d’accés a la universitat. 
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Es pot complementar amb l’oferta de matèries de l’Institut Obert de Catalunya [ioc.xtec.cat], per internet (francès, alemany, 
italià, occità, anàlisi musical, història de la música i dansa, disseny, volum, electrotècnia...). Atenció! Aquest centre virtual fa 
la matrícula a primers de setembre (vigileu conseqüències de la CoVid).   

 
Per poder impartir una assignatura a un institut cal un mínim de matriculats. 

 
 

Horari: de 8.25 a 15.00 (no hi ha tardes lectives). Per al treball de recerca hi ha reunions obligatòries fora d’horari 
(de febrer de 1r a octubre de 2n, amb l’estiu pel mig). Patis de 20 minuts a les 10.23 i a les 12.43 (tenen permís 
per sortir del centre, al bar o a la biblioteca –no als patis ni quedar-se a l’aula o corredors-). És necessari esmorzar 
bé (a casa –abans de venir- i aquí –a mig matí-). Només coincideixen amb l’ESO a la porta. 

 Orientació personal, escolar i acadèmica, i professional, a través del tutor, coordinadora i altres professors. En 
especial a principi de curs (només poden fer canvis –si hi ha places- el primer mes) i al final (orientació 
professional). 

 Notes: tres preavaluacions i avaluacions durant el curs (Nadal, Setmana Santa i fi de curs). 

 Treball de recerca sota la tutela d’un professor (d’”excel·lència” -amb tribunal valorador-, o de “suficiència”). 
Val un 10 % de la nota de tot el batxillerat!   [Presentem els millors a concursos, i obtenen premis.] 

 Instal·lacions completes i renovades (laboratoris, biblioteca, 
departaments acadèmics, hort experimental, patis equipats, 
sala d’actes-gimnàs, vestidors, aules d’informàtica...). Bar 
automatitzat (actualment tancat per la CoVid). 

 Sistema disciplinari clar: sentit comú. Donem llibertat a canvi 
de responsabilitat. La majoria immensa d’alumnes mai no tenen 
cap conflicte. Els únics que hi ha són per desmotivació, que es 
manifesta per absentisme, impuntualitat, ús inadequat de mòbil 
(dins de l’Institut només es poden usar amb permís de docent), 
soroll esperant un professor... Tabac totalment prohibit. 
Drogues = expulsió. Llibertat d’aspecte, però aconsellem vestir 
amb normalitat (ni de hooligan, ni de disco, ni de piscina...); a 1r 
esport amb roba adequada (i rentar-se i canviar-se després). 

 L’assistència és obligatòria: en cas de cinc faltes a una matèria 



5 

 

= pèrdua del dret d’assistència a classe durant la resta del trimestre. 
Les justificacions han de ser oficials. En un centre de més de 750 
alumnes cal ordre i respecte. 

 Usem la plataforma de comunicació digital Dinàntia per avisar 
d’absències, conflictes o correspondència amb les famílies. 

 A 2n de batxillerat hi ha dues convocatòries de recuperació de 
matèries pendents de 1r (després de Nadal i de Setmana Santa). 

 Abans de la pandèmia teníem una profusa tradició viatgera per a qui 
no té problemes (a 2n viatge de final d’estudis a Itàlia o Centreuropa; 
alguns alumnes participen en els Projectes Erasmus plus –a l’ESO 
també fan molts viatges: esquiar, intercanvis amb mitja Europa, i els 
crèdits de síntesi-). 

 A 1r de batxillerat acostumem a fer jornades esportives. També fem 
festes lúdiques i acadèmiques (Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, fi 
curs...). Remarquem l’emotiva i tradicional festa de comiat a final de 2n (gentilesa de l’AMPA). O fi de curs a 
Port Aventura!    [Ara res, amb el CoVid19 !] 

 Experiència provada (més de mig segle, més de 60 professors). Alt percentatge d’aprovats a les PAU (últims 
anys = tots els alumnes presentats, o gairebé); millors notes de la comarca. Diversos premis cada any! 

 Ensenyament públic: gratuït; només cal pagar la quota de l’AMPA (uns 20 € per família), la de material (uns 60 
€), i l’assegurança escolar (1,12 €); més els llibres, dossiers i excursions. Ensenyament exigent. Diversitat 
d’opinions, respecte, sentit crític, sentit d’exigència, atenció per l’excel·lència. Col·laborem amb l’AMPA; venen 
els llibres (opcional). Usem Classroom, Drive, Meet... 

 Places segons normativa actual (ara màxim 35 alumnes per grup, però moltes hores són grups partits). Omplim 
tres grups de 1r i tres més de 2n de batxillerat (a l’ESO en tenim 6 o 7, però no tothom vol fer batxillerat). Ara 
calculem que pel juny disposarem d’unes 15/20 places per a alumnes procedents d’altres centres (encara no 
podem assegurar quants dels nostres de 4t voldran quedar-se a fer batxillerat, ni quants de 1r hauran de 
repetir i voldran fer-ho aquí –ho poden dir pel setembre-). Els criteris d’entrada són públics (punts per germans, 
zona, discapacitats...). En el batxillerat es té en compte la nota mitjana (de 1r, 2n i 3r). 
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Portes Obertes de batxillerat: dimecres 28 d’abril a les 17.00 h. 
 
 

 

Secretaria – només atenció al públic segons cita prèvia [iesfrancescmacia@xtec.cat   o    
tel. 93 480 15 09] 

 
 

Calendari de matrícula : 
http://ensenyament.gencat.cat/ 

 

 
 

Tot pendent del Departament d’Educació i l’evolució dels efectes del CoVid19. 
 

 
Vídeos al Youtube: 

 
Vídeo de les Portes Obertes de 2020:  direcció + (1’47’’ – 5’12’’) 
alumnes de 1r d’ESO + (5’12’’ – 6’44’’) alumne de 2n de batxillerat 
i exalumna: https://www.youtube.com/watch?v=uEzRjSfwGvk 
 
Lipdub del 50 aniversari (2016, enregistrat sense interrupció): 
https://www.youtube.com/watch?v=Jtad7TvZRdg 
 
Vídeo 50 anys de l’Institut (2016, fet per una alumna):  
https://www.youtube.com/watch?v=HBUb8Eu_Aek 

 
 

 Oferta de places: primers de maig.     
 Preinscripció: 11 a 17 de maig per web 
 Relació d’admesos: juny       
 Matrícula: 12 a 16 de juliol (segons calendari intern) 

http://ensenyament.gencat.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=uEzRjSfwGvk
https://www.youtube.com/watch?v=Jtad7TvZRdg
https://www.youtube.com/watch?v=HBUb8Eu_Aek

