
 

Institut  Gabriel  Ferrater  

PORTES OBERTES  2015 ESO 



CURSOS QUE IMPARTIM 

  EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: 

          1r, 2n, 3r i 4t 

 BATXILLERAT: 

• Ciències i Tecnologia 

• Humanitats i Ciències Socials 

• De les Arts 

 -Arts plàstiques 

 -Arts escèniques, música i dansa  

• Batxibac  



EQUIPAMENTS 

• Biblioteca/Videoteca 

• Cafeteria-menjador 

• Sala polivalent (Sala 
d’actes,Teatre, Gimnàs) 

• Vestidors 

• Dos patis 

• Pistes poliesportives 

• Sala de reunions 

• Ascensor 

 

• 40 aules amb canó de 

vídeo 

• 3 laboratoris  de ciències 

experimentals 

• 2 tallers de tecnologia 

• 2 aules d’informàtica 

• 2 aules d’idiomes 

• 3 aules-taller de visual i 

plàstica 

• Taller de videoedició 

• Aula de música 

• Taller de matemàtiques 

• Laboratori de fotografia 

 



SERVEIS 

• Associació de mares i pares d’alumnes 
Menjador escolar 

Lloguer de taquilles 

Venda de llibres i material escolar 

Agenda escolar de l’institut 

Activitats extraescolars per alumnes: esport, anglès, 
teatre, tècniques d’estudi, colònies d’anglès  a 
l’estiu (Anglaterra o Irlanda) 

• Biblioteca: préstec i consulta de llibres 

• Videoteca: préstec de vídeos 

• Orientació psicopedagògica, acadèmica i 
professional 

• Assessorament sanitari 



 

•ANGLÈS: optativa de teatre en anglès a 1r d’ESO 
“Let’s do drama” (treballar l’expressió oral, 
desenvolupar la comunicació i el treball en equip); 
projecte EYTO 3r-4t 

 

•FRANCÈS: centre proves DELF (titulació A2, B1 i 
B2; 27, 28 i 29 d’abril); intercanvis Quebec-Reus / 
Reus / Quebec (4t d’ESO) 

 

•VIATGES A L’ESTRANGER 

 

•BATXILLERAT INTERNACIONAL: visita d’inspecció 
el 12 i 13 de març de 2015 

 

 

PROJECTES DE CENTRE (I) 



 

•Revista elaborada i editada per alumnes 

 

•Grup de teatre 

 

•Diada de Sant Jordi. Activitats culturals i 
recreatives 

 

•Premis literaris, matemàtics, fotografia... 

 

•Exposició anual de 2n de Batxillerat Artístic 

 

•Fons artístic Institut Gabriel Ferrater 

 

PROJECTES DE CENTRE (II) 



PROJECTES DE CENTRE (III) 
• SORTIDES: museus, indústries, teatre, 

exposicions, cinema, activitats a la natura, fires 
audicions musicals, biblioteques, esquiada. 

 

• Viatge de final d’etapa a 4t d’ESO 

 

• Participació en premis: PRJ, Baldiri Reixac, 
Cangur, Fotografia, Vídeo, Marató TV3, 
Olimpíades, Ràdio Escolar, Universitats… 

 

• Participació en projectes de la ciutat i la 
comarca: igualtat, salut, educ. viària, integració, 
medi ambient, esport. 

 

• Festa final de curs: 4t ESO i 2n BAT 

 



EQUIP DIRECTIU 

CONSELL ESCOLAR 

COMISSIÓ  

PEDAGÒGICA 

EQUIP D’ACCIÓ 

TUTORIAL 

DEPARTAMENTS 

DIDÀCTICS 

EQUIPS DOCENTS 

EQUIPS TUTORIALS 

DE GRUP 

COMISSIÓ D’ATENCIÓ  

A LA DIVERSITAT 

CLAUSTRE DE PROFESSORS 

PARES ALUMNES PROFESSORS PAS 

ORGANIGRAMA 



HORARI LECTIU 

ESO: matí, de 8.00 a 14.30    

BAT: matí, de 8.00 a 14.30 



ESO 

1r CURS 

2n CURS 

3r CURS 

4t CURS 

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

BATXILLERAT CICLES GRAU MITJÀ 



MATÈRIES 

Els ensenyaments de cadascuna de les àrees 

s’organitzen en matèries. 

TIPUS DE MATÈRIES 

 

• COMUNES:  obligatòries 

• OPTATIVES: a triar  

• DE TUTORIA 

• TREBALL DE SÍNTESI 



ÀREES 1r  ESO

L. Catalana 3

L. Castellana 3

Anglès / Francès 3

C. Socials, Geo, Hist 3

C. de la Naturalesa 3

Matemàtiques 3

Tecnologia 2

Visual i Plàstica 2

Música 2

Educació Física 2

Tutoria 1

Religió (voluntària) 1*

Cultura i valors ètics 1*

Optatives 2

30

DISTRIBUCIÓ de MATÈRIES a 1r  



REGLAMENT 

 DE RÈGIM INTERIOR 

- Una de les bases del bon funcionament de tot 

centre és la creació d’un bon clima 

- Això passa per que hi hagi una bona convivència  

- El respecte és el fonament de la convivència 

- Aconseguir que és donin aquestes condicions és 

una tasca de tota la comunitat 

- El Reglament de Règim Interior és l’eina que 

ajuda a mantenir aquest clima, corregint, si 

escau, les conductes incorrectes i sancionant-les 

 

  

 



 PRIMÀRIA-ESO 

UN GRAN 

PAS 



 

 

 

 

 

 

ESCOLA                                                              INSTITUT 

 
 

 

 

 

 

 

PRIMÀRIA-ESO 

• INFORMACIONS SOBRE ELS 

ALUMNES 

• NECESSITATS EDUCATIVES 

• ORGANITZACIÓ DELS GRUPS 

• PROGRÉS DELS ALUMNES 

• AVALUACIÓ 



EL GRUP CLASSE 



 

• S’organitza tenint en compte la informació de 
l’escola de procedència: contacte directe amb el 
tutor-a i els informes elaborats pels mestres 

• Grups heterogenis mirant de respectar al màxim el 
grup classe de l’escola 

• S’intenta mantenir els grups i la majoria del 
professorat al llarg de 1r i 2n ESO, i també es fa un 
esforç perquè el tutor sigui el mateix 

• Agrupaments flexibles, atencions individualitzades 

• Grups de reforç reduïts i itineraris a partir de 3r 
d’ESO, segons interessos i ritmes d'aprenentatge 

• Orientació acadèmica i/o professional 

 

EL GRUP CLASSE 



LA TUTORIA 



LA TUTORIA 

El crèdit de tutoria és d’una hora setmanal; és l’element organitzatiu i 

integrador de tota la proposta curricular 

 

El tutor és el dinamitzador d’aquesta organització i al mateix temps és 

el referent del grup que, al llarg de tota l’etapa educativa i amb la 

indispensable col·laboració de les famílies, ajuda els alumnes 

 

• a conviure, respectant les individualitats i les diferències, 

acceptant-se a si mateix i als altres 

• a aprendre competències cada cop més complexes que 

exigeixen una implicació actitudinal i responsable per a 

obtenir resultats positius 

• a formar-se com a persona, afavorint  el 

desenvolupament integral de tots els aspectes cognitius, 

afectius i socials 

• a prendre decisions per integrar-se al món dels adults 

(cada vegada més complex) i completar el seu creixement 



 

Si  sol·liciteu un institut NO ADSCRIT a l’escola, la 

puntuació per proximitat es concedeix a l'institut més 

proper al vostre domicili familiar (30 punts) o al domicili 

laboral (20 punts).  El fet de viure a Reus suposa tenir 10 

punts per a qualsevol institut de la ciutat. 

  

La vostra sol·licitud serà atesa a continuació de les 

sol·licituds amb ADSCRIPCIÓ al centre, atès que tenen 

prioritat, i sempre que hi hagi places vacants. 

 

INSTITUTS NO ADSCRITS 



CALENDARI 
• Presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de març de 

2015 

• Publicació de les llistes baremades 7 d’abril 

• Reclamacions a les llistes baremades de sol·licituds: 
7, 8 i 9 d’abril 

• Publicació de llistes baremades definitives: 14 de 
abril 

• Publicació de llistes de l’alumnat admès: 12 de maig 

 

• MATRICULACIÓ 

• 1r d’ESO del 8 al 12 de juny  

• 2n, 3r i 4t d’ESO del 25 al 30 de juny 

• Extraordinària: 8 al 10 de setembre 



 

INSTITUT 

GABRIEL FERRATER 

7 de març de 2015 


