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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ
2020-2021

● Presentació i sol·licituds    del 23 març a 1 abril

● Llistes amb  barem   22 d’abril                          

● Reclamacions     del 23 al 29 de’abril

● Publicació llistes d'admesos 8 de juny

● Període de matriculació 1r ESO, 16 al 22 juny 

● Període d'inscripció 2n, 3r i 4t ESO 25 juny a l’1 de juliol



OBJECTIUS DEL CENTRE
                     POTENCIAR LA COHESIÓ SOCIAL.

                 MILLORA CONSTANT DE RESULTATS  ACADÈMICS

      TENIR CURA DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE.





TREBALL GLOBALITZAT

• Parteix d’un tema, problema o proposta real.

• Requereix la creació d’un producte final.

• Promou la planificació i organització per part dels propis alumnes.

• Dóna gran rellevància al treball cooperatiu.

• Incentiva processos d’investigació 

• Es prioritza la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran 
grup per construir coneixement de forma compartida.



DISTRIBUCIÓ HORÀRIA
• Tutoria: 1h 
• Pla lector i expressió oral: 5h
• Treball globalitzat: 8h ( tots els àmbits ) 
• Matèries: 1h en funció de les necessitats de continguts del 

TG.
• Projectes musicals: 2h
• Projectes d’educació física: 2h
• Optativa de francès/ reforç/ altres: 2h
• LOTUS: 4 sessions  d’1h durant el curs/ Cada dia 10 minuts

  



 Avaluació formativa

• L’avaluació formativa i formadora busca recollir dades durant el 
procés d’ensenyament-aprenentatge de forma contínua i 
significativa.

• la finalitat és assegurar que el procés d’aprenentatge de 
l’alumnat segueixi un ritme apropiat i es cobreixin les 
necessitats específiques de cadascun.



Distribució de l’alumnat

L’alumnat es distribuirà en grups de treball 
globalitzat de manera que hi hagi alumnat de totes 
les escoles a tots els grups, i es farà de manera 
consensuada amb els/les tutors/es de primària i el 
professorat de l’institut, per garantir que tots els/les 
alumnes entrin amb el recolzament d’alguns 
amics/gues



Formació, Participació  i Compromís del 
professorat: Jornada de reflexió



Participació  i 
Compromís de 
l’AMPA



ORGANITZACIÓ

Seguiment assistència: 
Online amb el programa de faltes del Moodle.

Descans: d’11 h a 11:30 h
Horari marc: de 8 h a 14:30 h

Sortides: Intercanvis amb França, colònies, sortides culturals…

Seguiment rendiment escolar:
Preavaluacions, Avaluacions i Fulls de seguiment al llarg del curs.
Per e-mail amb el/la tutor/a i professorat.
Entrevista
Telèfon
Material escolar: ordinador, llibres de lectura, estoig, agenda



ORGANITZACIÓ GENERAL

Informacions al Moodle

Reunió amb les famílies quan comença el curs

Xerrada a principi de curs sobre internet segura 

https://moodle.inspeguera.cat/


AMPA i serveis que ofereix: 
Tècnic informàtic, Biblioteca Manteniment del centre
Activitats extraescolars. Subvenció premis i festes 

SERVEIS

Serveis Centre:  
Reprografia;  Orientació;  
Tècnica d’integració social; Infermera; 
Servei de Mediació. 



                  GRÀCIES  
PER  LA  VOSTRA  ASSISTÈNCIA


