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BENVINGUTS I BENVINGUDES!
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2.EL NOSTRE CENTRE (II). INFORMACIÓ 
GENERAL

1. És un centre amb 750 alumnes i 68 professors. Tenim 19 grups a l’ESO i 6 al 

Batxillerat. 

2. Horari. 8.25h a 15.00h. Dos patis 10.25-10.43; 12.43-13.00h. Patis diferenciats per 

cicles.

3. Atenció a la inclusió: Aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut i SIEI (Suport 

Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva).

4. Bons resultats acadèmics a l’ESO i al Batxillerat (CCBB de 4t d’ESO i PAU)



3. PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

MEDIACIÓ
ESCOLAR

PLURILINGÜISME

XAJI

ERASMUS +

INTERCANVIS

CRENCO

CLASSES A 
L’INSTITUT I 
SORTIDES



PLURILINGÜISME

Volem millorar la competència comunicativa de l’alumnat.  Col·laborem amb l’EOI i realitzem intercanvis 
lingüístics d’una setmana amb famílies. De 1r a 4t d’ESO l’alumnat pot triar com a optativa el francès o 
l’alemany i presentar-se a exàmens oficials A2/B1.

- Foment de la lectura amb la plataforma Fiction Express
- Concursos fotogràfics lingüístics
- Intercanvis (Holanda i Alemanya)
- Teatre en anglès
- Gimcanes urbanes
- Intèrpret per un dia
- Concert de Nadal multilingüe
- Visita a Sigean o Carcassona (França)

Activitats



ERASMUS +

Programa de la Unió Europea per a l’educació, la formació, la joventut i l’esport. L’institut hi participa des de fa anys!

Països amb els que col·laborem Projectes

Another Hike, Another History

Healthy mind, Healthy learner



● Millora de la convivència i de les relacions entre iguals amb estratègies de prevenció i resolució de conflictes

● Foment de la cultura de la pau,  la cooperació i la interdependència amb la igualtat, la diversitat, la justícia social, la solidaritat, etc.

MEDIACIÓ



XAJI (XARXA ACTIVA DE JOVENTUT PER LA IGUALTAT)

Comissió d'alumnat que porta a terme accions per conscienciar de la igualtat de gènere. Organitzen activitats pel 8M (Dia internacional de la Dona) i el 
25N (Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones). 



CRENCO

L’institut i les residències i casals de gent gran treballen col·laborativament durant tot el curs escolar per fomentar valors tan 
importants com compartir, construir, participar, respectar, acompanyar i col·laborar.



4. 1r d’ESO. ORGANITZACIÓ
● Oferta educativa curs 21/22: 140 places escolars. 

● Reducció de ràtio (aprox 25 alumnes per classe).

● Grups heterogenis i amb especial atenció a la inclusió de tot l’alumnat.

● Horari escolar presencial i suport de material virtual (Classroom)

● Sortides previstes. 

● Llibres de text i material escolar (Suport de l’AMPA).

● Treball de síntesi.



5. L’ACOLLIDA 

● Inici de curs: Pla d’Acollida (2-3 dies). Adaptació de l'alumnat que s'incorpora de nou al centre.

● Objectiu: Conèixer el centre, els companys i el professorat. 

● Activitats: presentació, ubicació a les aules, coneixença dels companys/es, decoració de 

l’aula, establiment de les normes i els encarregats de la classe, sortides a l’aire lliure en un 

entorn proper. 

● Reunió d’inici de curs per a les famílies (principis de setembre).



5. L’ACOLLIDA



6. DINÀNTIA. EINA DE COMUNICACIÓ AMB 
LES FAMÍLIES

-El control d’assistència es farà mitjançant la plataforma Dinàntia. 

-Les famílies poden rebre els missatges del centre a una app que es pot 
descarregar al mòbil o a la tablet, o bé els poden rebre al correu de l’ordinador. 

-També s’enviaran altres comunicacions escolars.

*Entrevistes telemàtiques, correus electrònics, trucades 
telefòniques. Actualment, no està permès fer les 
entrevistes presencials amb les famílies. 



7. SEGUIMENT DE L’ALUMNAT

TUTORIA

GRUPS 
AMB RÀTIO 
MÉS BAIXA

DEPARTAMENT 
D’ORIENTACIÓ



8. SEGURETAT. NORMES COVID

Ens posem adequadament la mascareta

Ens rentem freqüentment les mans

El nostre Institut serà un espai segur si...

Netegem els dispositius i aparells que utilitzem del 
centre

Portem el KIT: aigua, gel, mocadors, guants i una 
mascareta de recanvi

Respectem la distància de seguretat

Avisem un professor/a quan ens trobem 
malament



9. LA PREINSCRIPCIÓ ALS CENTRES 
EDUCATIUS

DEL 17 AL 24 
DE MARÇ

MÉS INFORMACIÓ: 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/


https://docs.google.com/file/d/1cRSmQr4SSBWPyCSrx4XqyLjUN2vhEE9f/preview


Dubtes?
Escriviu pel xat!
Feu clic a l’enllaç per respondre 

l’enquesta de satisfacció.


