
FAMÍLIES ALUMNAT
1 ESO

Sigueu tots i totes  
benvinguts 

a l’institut



EL NOSTRE CENTRE

TRETS D’IDENTITAT

Promoure l’equitat mitjançant la inclusió
escolar.

Estimular l’autonomia i l’esforç.
Vetllar per la convivència fomentant el
respecte mutu entre tots els membres de la
comunitat.



HORARI 

HORARI MARC CURS 2016-2017

dilluns dimarts dimecres dijous divendres
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ASPECTES GENERALS

Tutoria de grup i individualitzada. Dos tutors 
per curs

Reunions tutors/es-família.

Control d’assistència i avís d’absències diari. 
Aplicació Virtus.

Comunicació telefònica d’incidències.

Aules equipades amb canó i pissarra digital.



ÀREES I HORES A 1 ESO
ÀREA HORES SETMANALS

Tecnologia 2h

Català 3h

Castellà 3h

Anglès 3h

C. Socials 3h

Matemàtiques 3h

C. Naturalesa 3h

Ed. Física 2h

Música 2h

Religió / Alternativa 2h

Optativa 2h



OPTATIVES 1 ESO

 Optativa anual:

Francès 
 Optatives quadrimestrals  i 

rotatives:

•Redacció i comprensió 1
Introducció a la informàtica



ESTUDIS ESO (de 12 a 16 anys)

I. Al 1r trimestre, dos professors a l’aula a 1r 
d’ESO a les matèries de:

a. Català
b. Castellà
c. Anglès
d. Mates
A partir d’aquí es valorarà la necessitat o no 
de crear un grup flexible.

II. ESSA a 1r i 2n d’ESO
III. AULA OBERTA a 3r i 4t ESO

ATENCIÓA LA DIVERSITAT



ESTUDIS BATXILLERAT 
(de 16 a 18 anys) 

Batxillerat humanístic i social. 

Batxillerat científic i tecnològic. 

Possibilitat de cursar-lo en 3 anys.



PROJECTES 

PLA CATALÀ DE L’ESPORT: potencia la funció
integradora i de cohesió social de l’esport escolar.



PROJECTES 

PROGRAMA SALUT I ESCOLA: xerrades i
tallers sobre afectivitat i sexualitat,
consum de drogues i trastorns alimentaris.

Projecte per reflexionar sobre les drogues, l’impacte social, els 
efectes sobre la salut i la importància de la prevenció del 
consum en els centres educatius.



PROJECTES 

Grup d’Experimentació per al 

Plurilingüisme

Es farà una hora EN

ANGLÈS a les classes de:

- Ciències naturals

- Música

GEP



PROJECTES 

APRENENTEGE ACTIU D’IDIOMES: des del
departament de llengües estrangeres es
potencia l’estudi de les llengües anglesa i
francesa amb un viatge a França i una estada de
dues setmanes a Anglaterra.



PROJECTES 

PROJECTE D’ESCOLES VERDES: treballem
per la sensibilització ambiental i la promoció
de la sostenibilitat. Es treballa en algunes
sessions de tutoria i l’alumnat fa la recollida
del paper que es genera al centre
setmanalment.



ACTIVITATS EDUCATIVES 
COMPLEMENTÀRIES

Xerrades i tallers al centre, adreçats a l’alumnat 
l’alumnat segons els cursos i conferències 
adreçades a tota la comunitat educativa.



ACTIVITATS EDUCATIVES 
COMPLEMENTÀRIES

Excursions i visites a diferents 
espais tant d’Agramunt com 
d’altres municipis i ciutats (Àger, 
Lleida, Tàrrega, Tarragona, 
Barcelona…).



ACTIVITATS EDUCATIVES 
COMPLEMENTÀRIES

Viatges: 
 Itàlia (combinació d’activitat lúdiques i visites culturals, 4t ESO)

 Madrid (inclou visites als museus El Prado , per a Batxillerat) 

 Suïssa (amb visita al CERN i Palau de les Nacions, per a Batxillerat). 

Crèdit de síntesi 1r, 2n i 3r ESO:  Olot,  El Garraf i Llesp.



ACTIVITATS EDUCATIVES 
COMPLEMENTÀRIES

Col·laboració amb l’Ajuntament d’Agramunt en 
l’organització de diverses activitats (Carnaval, banc 
d’aliments, actes commemoratius…).

Participació en concursos provincials (lectura en 
veu alta, trobada de corals…).

Actes i celebracions (Nadal, Sant Jordi, Dia de la Pau, Dia 
del Medi Ambient…).



SERVEIS

Cafeteria amb productes de qualitat i 

servei de vigilància. 

Infermeria concertant hora via mail.

Assessorament psicopedagògic i social.

Copisteria per a fotocòpies, enquadernacions…

http://www.xtec.cat/centres/c5005260/
http://www.xtec.cat/centres/c5005260/


NORMES A TENIR EN COMPTE

1. Prohibició de l'ús del mòbil a l’interior de
l’edifici.

2. S’ha d'arribar puntual a l'institut tant al matí
com al migdia.

3. Els retards i les faltes d'assistència s'han de
justificar mitjançant un document model.

4. És obligatori portar el material necessari de
cada àrea.



INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ

Preinscripció: Presentació de
sol·licituds: del 23 de març
fins el 4 d’abril, ambdós inclosos.



MOLTES GRÀCIES PEL VOSTRE INTERÈS 

I LA VOSTRA ASSISTÈNCIA.


