
Portes Obertes 2020



1. Qui som ?
Centre nou

Creat al curs 18-19

Anem creixent any a any
El curs vinent tindrem 1r, 2n i 3r ESO

La projecció futura
3 línies d’ESO i 2 de batxillerat

Experiència prèvia
Venim d’un centre de referència al 
Vallès 



Treballem en xarxa
Per la innovació amb els altres centres del districte

1. Qui som?



2. Què ens defineix?
 

Treballem cada dia per…

● Desenvolupament integral 
de l’alumnat

● Coeducació
● Pensament crític
● Generar aprenentatges
● Creativitat
● Consciència ecològica 
● Compromís amb l’entorn

Participació 

Igualtat 
d’oportunitats 

Plurilingüisme

Mobilitzem competències 

Tecnologies de l’aprenentatge
i el coneixement

Impuls de la lectura



3. Com organitzem el temps?

Projectes

Temps de 
llegir

Càpsules

Àrees

Hores setmanals

Tutoria



ÀMBIT 
LINGÜÍSTIC

ÀMBIT 
CIENTÍFICO-
TECNOLÒGIC

ÀMBIT 
MATEMÀTIC ÀMBIT ARTÍSTICÀMBIT SOCIAL

Llengua Catalana i 
Literatura

Llengua Castellana i 
Literatura

Llengües estrangeres

Ciències de la 
naturalesa: Física i 

Química

Matemàtiques

Tecnologia

Ciències socials: 
Geografia i Història

Ciències de la 
naturalesa: Biologia i 

Geologia

Música

Educació Visual i 
Plàstica

ÀMBIT DE 
L’EDUCACIÓ 

FÍSICA

Educació Física

Àmbits transversals: ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL i ÀMBIT DIGITAL

Temps
de llegirTutoriaCàpsulesProjectesÀrees



A les àrees treballem…

1. Competències
2. Continguts curriculars
3. Didàctiques específiques
4. Avaluació formativa amb un enfocament 

global, continuat i integrador
5. Organitzades en unitats didàctiques

Què en sabem?
On volem arribar?

Quines són les regles del joc?
Com ho aprendrem?

Temps
de llegirTutoriaCàpsulesProjectesÀrees



Atenció a la diversitat

1. Grups heterogenis
2. Suport a l’aula 2 professores: treball inclusiu
3. Aprenentatge entre iguals
4. Treball en equip

Temps
de llegirTutoriaCàpsulesProjectesÀrees



Temps
de llegirTutoriaCàpsulesProjectesÀrees

Integrem les noves tecnologies amb els materials tradicionals

● Chromebook 
● Pissarra digital
● GSuite for education
● Apps Android
● Impressores 3D

● Materials pròpis 
● Carpetes 

d’aprenentatge
● Dossiers en paper
● Llapis, bolígrafs
● Pinzells
● ...



Temps
de llegirTutoriaCàpsulesProjectesÀrees

Plurilingüisme

Les llengües s’han de treballar d’una manera global des de l’àmbit lingüístic.

● Català
● Castellà
● Anglès
● Francès

1r idioma llengua estrangera
2n idioma llengua estrangera
Intercanvis amb altres països
Intercanvis per cartes.
Grups de conversa



Treball competencial
Treball en equip
Treball autònom

Planificació
Presa de decisions

Argumentació

Temps
de llegirTutoriaCàpsulesÀrees Projectes

Projectes trimestrals

Mobilitzem l’ensenyament-aprenentatge i 
avaluació de les competències bàsiques 
amb la pràctica de la ciutadania activa.

Com es trien els projectes?
Fan les seves propostes
S’argumenten per convèncer
Es voten
La proposta guanyadora serà el projecte 
del següent trimestre

Projectes



Com els treballem?

Temps
de llegirTutoriaCàpsulesÀrees Projectes

Promoció/defensaExecució
Cloenda

Encàrrec
Pluja d’idees
Proces de treball
Planificació de les 
tasques

Estructura
Presentació
Activitats inicials 
motivadores
Cerca d’informació

Projectes



Temps
de llegirTutoriaCàpsulesÀrees Projectes

Projecte d’acollida MEWE

Ens presentem, es presenten i es representen.
Ens coneixem. 
Ens organitzem.
Sortida de dos dies.
Participen en la presa de decisions.
Activitats fora del centre.

Projectes



Temps
de llegirTutoriaCàpsulesÀrees Projectes

Al MEWE es prenen decisions conjuntament

Projectes



Se n’ofereixen 5 de diferents per  
trimestre

Cada alumne/a en fa dues
A triar d’entre proposta professorat

2 hores setmanals

Temps
de llegirTutoriaÀrees Projectes CàpsulesProjectes Càpsules

Càpsules (optativitat)

Despertar la curiositat, l’interès i les ganes 
d’aprendre més.

RECREEM LA MITOLOGIA

BARCELONA A VISTA D’OCELL

VULL MÉS VERD 

FRANCÈS: ON COMMENCE!

AVENTURES MATEMÀTIQUES

MUNTEM UN COMBO

BATUCADA



Delegada
Co-delegada

Mediadora Comissió de 
convivència

Consell de delegades

Representants consell 
escolar

Temps
de llegirTutoriaÀrees Projectes CàpsulesProjectes Càpsules Tutoria

Tutoria

Acció tutorial i orientació educativa és una tasca compartida.
Tutoria de grup: 1 hora setmanal

● Pla d’Acció tutorial
● Assemblea de classe
● Responsabilitats



Tutores de grup classe

1 hora setmanal
Pla d’acció tutorial
Pautes de planificació i 
d’organització.

Participació

Assemblees de classe
Assemblea de nivell
Àgora
Normativa d’aula
Representats de grup i càrrecs

Tutores individuals 12x1

Compartim l’horari
Atencions individuals
Seguiment i orientació
Entrevistes amb les famílies

Temps
de llegirTutoriaÀrees Projectes CàpsulesProjectes Càpsules Tutoria

planificació mensual de tasques



Convivència
Responsabilitat

Ves i 
apunta-t’hi

Organització i 
autonomia personal

Temps
de llegirTutoriaÀrees Projectes CàpsulesProjectes Càpsules Tutoria



TutoriaÀrees Projectes CàpsulesProjectes Càpsules Tutoria Temps
de llegir

Temps de llegir

Fomentem el plaer per la lectura.
En dues franges de 30 minuts cadascuna, seiem i 
llegim en silenci.



i a més… Projectes d’innovació

Poble9 Rocks

Experiència Rock gamificada per la 
matèria de Música

Tot dansa

Veus d’aigua



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8.00 - 9.00
Ciències naturals Tecnologia 

Lab T1
Català A2 Música AM Tecnologia A2

Projecte

9.00 - 10.00
Ciències naturals Tecnologia 

Lab T1
Castellà A2 Anglès A2 Educació visual i plàstica A2

10.00 - 11.00 Educació física Pav Càpsules Matemàtiques A2 Ciències socials A2 Tutoria A2

11.00 - 11.30

11.30 - 12.30 Educació física Pav Ciències naturals A2

Projecte

Càpsules Castellà A2

12.30 - 13.30 Matemàtiques A2 Educació visual i plàstica A2 Català A2 Música AM

13.30 - 14.30 Ciències socials Anglès A2

14.45 - 15.30

Projecte Projecte 

15.30 - 16.15

Exemple horari de grup Marc horari de 08:00 a 16:15h



4. On ho fem?

Can Saladrigas

Estem envoltats d’espais de joc, de treball i 
per la participació.

Compartim espais amb la llar del jubilat i la 
Biblioteca Manuel Arranz.
Estem en un lloc ple d’oportunitats per 
treballar el compromís amb l’entorn.
L’Educació Física la fem al complex 
esportiu de la Mar Bella.



Curs 2018-19 Curs 2019-20

Curs 2020-21 Curs 2021-22



5. Servei de menjador

Menjador a l’institut

S’ofereix el servei de menjador de dilluns a divendres. Es tenen en compte les 
diferents necessitats alimentàries de l’alumnat:
● Menú vegà
● sense porc
● sense PLV-Lactosa
● sense llegums
● sense fruits secs llet d’ovella i cabra
● sense cefalòpedes
● sense carn



6. Participació de les famílies

Carta de compromís educatiuAFA

Pare/mare delegada classe

Consell escolar

C. Convivència
C. Gènere
C. Econòmica
C. Permanent
C. Obres
C. Menjador
C. Extraescolars



Escoles adscrites 
La Llacuna del Poblenou, Antoni Brusi, Bogatell, Vila Olímpica, Pere IV, Sant Martí.

Adscripció fins el curs 2021-22
Provençals, La Mar Bella, Poblenou, Acàcies, L’Arenal de Llevant, Fluvià.

9 grups:
● 3 de 1r d’ESO
● 3 de 2n d’ESO
● 3 de 3r d’ESO

Professorat: 23 professors/es

7. Preinscripcions per al curs 2020-21

1r ESO 90 places:
84 ordinàries i 6 reserva de plaça



7. Preinscripcions per al curs 2020-21

Documentació

● Original i fotocòpia del llibre de família (pàg. de l’alumne/a i dels seus pares)
● Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de l’alumne/a si en té
● Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a
● Full de preinscripció. Web Consorci D’educació



7. Preinscripcions per al curs 2020-21

Documentació acreditativa (provicional)

● Per acreditar la proximitat del domicili: DNI, en cas que l’adreça no coincideixi, 
certificat de convivència de l’alumne. En el moment de matricula, s’ha de lliurar 
DNI renovat.

● Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare o mare: certificat d’empresa.
● Per acreditar la renda mínima anual d’inserció de la unitat familiar: document 

oficial que acrediti ser-ne beneficiari.
● Per acreditar la discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans (superior al 33%): 

certificat del Departament de Benestar Social i Família.
● Per acreditar la família nombrosa o monoparental: carnet vigent.



Publicació de les llistes amb la puntuació provisional

Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds

Publicació de les llistes amb la puntuació definitiva

Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera

Matriculació 1r ESO

7. Preinscripcions per al curs 2020-21

22 d’abril

5 de maig

8 de maig

9 de juny

16 al 22 de juny

Calendari (pendent de la publicació de la Resolució)



● Existència de germans escolaritzats al centre: 40 punts
● Quan el domicili és a l’àrea d’influència del centre: 30 punts
● Quan l’adreça del lloc de treball del pare, mare és a dins l’àrea d’influència: 20 punts
● Quan el domicili familiar és a fora l’àrea d’influència però dins el municipi: 10 punts
● Beneficiaris de la renda mínima d’inserció anual de la unitat familiar:10 punts
● Discapacitat superior al 33% de l’alumne, mare, pare o germans: 10 punts
● Criteri complementari (en cas d’empat)
● Família nombrosa o monoparental: 15 punts

7. Preinscripcions per al curs 2020-21

Barem d’admissió provisional- Puntuació

Prioritat centre adscrit!



https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/acces_als_estudis/3_16#/1

7. Preinscripcions per al curs 2020-21

Enllaç amb la informació del Consorci d’Educació de Barcelona:

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/acces_als_estudis/3_16#/1


Informació de contacte

Tel: 93 839 41 98 a8066565@xtec.cat www.institut22.cat


