


Què us explicarem avui?
❏ Estructura bàsica de l’ESO
❏ Qui som i el nostre projecte educatiu
❏ El procés de preinscripció



LA COMUNITAT EDUCATIVA

1052 alumnes el curs 21/22

PAS PAE

Famílies Professorat



Rosa Peñafiel

Conxita Busquet

Mercè Mompel

Teresa Terrades

Pep Bertran 

L’EQUIP DIRECTIU



Equip que coordina l’acció tutorial, 
els àmbits d’aprenentatge i 
els projectes transversals

Caps d’ÀmbitCoordinadors de Nivell Equip Directiu

Tutories
Professorat 

de nivell

Professorat 
de matèries

altres coordinacions

LA DIRECCIÓ PEDAGÒGICA



               ALTRES COORDINACIONS
Servei Comunitari

Projectes

Esport i Escola

IOC

XESC-Escola Verda

Prevenció de Riscos Laborals

Activitats Extraacadèmiques  

LIC

Comunitat Educativa

Pla Lector

Salut i Escola

Comissió Digital 

TREC



PTT

Món laboral

Batxillerat

Cicles Formatius 
de Grau Mitjà

6è de Primària
ESO (12-16 anys)
Escoles adscrites a l’Institut EIP 
(amb prioritat):

✔ Abdó i Senén (El Pla)
✔ Pau Casals (Sant Llorenç)
✔ Sant Jeroni (Sant Pere)
✔ La Pau (Sant Sadurní)
✔ J.J. Ràfols (Torrelavit)
✔ ZER Subirats + El Montcau i

Sant Jordi (Subirats)

ABANS I DESPRÉS DE L’ESO

Altres criteris que sumen punts:    

germans matriculats, 

família nombrosa, 

   monoparental,...

El número de desempat   



MARC HORARI:

8:30-15:00
Amb dos patis 

ESO
✔ El Pla del Penedès
✔ Sant Llorenç d’Hortons
✔ Sant Pere de Riudebitlles
✔ Subirats
✔ Torrelavit

✔ Sant Sadurní d’Anoia
✔ Fora dels municipis 

adscrits.

LA LOGÍSTICA A L’INTER



Matèries obligatòries (1r - 4t d’ESO)

Curs 22-23 a 1r i 3r ESO
(23-24 2n i 4t)

(decret en fase d’esborrany)

LC – LE – AN – CN – CS – MA – EF – MUS – VPiA - Tutoria

Currículum diversificat (1r - 4t d’ESO)
Matèries optatives: Cultura Clàssica, 2a Llengua Estrangera 
Francès, Alemany, … (amb caràcter orientador a 4t d’ESO)

▪ Dedicació diària mínima de 30 
minuts destinats a la promoció de 
l’hàbit lector, a cada curs

Actualment (1r – 4t ESO)

1r cicle: 
1r i 2n d’ESO  

2n cicle: 
3r i 4t d’ESO

EL NOU CURRÍCULUM LOMLOE

1r cicle: 
1r, 2n i 3r 

d’ESO  
2n cicle: 
4t d’ESO



6 grups/nivell ESO (ràtio 

entre 22-26 alumnes) + 2 AO 

+ 1 SIEI + Aula d’Acollida

Patis d
iferenciats 

per nivells

1r i 2n d’ESO: 

• Franja optativa amb projectes trimestrals de ciències, humanitats, art, 
tecnologia, educació física (3 hores setmanals) 

• Optativa de 2a Llengua Estrangera: Francès a partir de 1r ESO, amb 
compromís de continuïtat al llarg de l’etapa

• Desdoblaments als laboratoris d’1 hora setmanal, a 2n ESO

3r i 4t d’ESO: 

• 2a Llengua Estrangera: Alemany a partir de 3r ESO

• A 4t ESO, itineraris diversificats: alumnat agrupat segons aquests 

itineraris

• Codocència de 1r a 3r d’ESO en algunes matèries instrumentals LC- LE- AN -MA

• 1 hora setmanal de lectura, a tots els nivells d’ESO

• Grups heterogenis

• Avaluació formadora i competencial

Com ho hem fet aquest curs



3r i 4t d’ESO:

● 2a Llengua Estrangera:  Alemany a partir de 3r ESO
● A 4t ESO: Itineraris diversificats a través de les matèries 

optatives

Com ho planifiquem, 
pel curs 22-23

6 grups/nivell ESO (ràtio 

similar al curs actual) + 2 AO 

+ 1 SIEI + 1 Aula 

d’Acollida

1r i 2n d’ESO: 
● Franja optativa amb projectes trimestrals de ciències, 

humanitats, art, tecnologia, educació física (3 hores setmanals) 
● 2a Llengua Estrangera: Francès a partir de 1r ESO, amb 

compromís de continuïtat al llarg de l’etapa

• Promoció de l’hàbit lector
• Grups heterogenis
• Avaluació formadora i competencial
• Aprenentatge de qualitat i rigorós, amb seguiment personalitzat



ELS RECURSOS HUMANS PROPIS
� Professorat Orientador de referència per 

cada nivell d’ESO
� Professorat específic pel recurs SIEI
� Auxiliars d’Educació Especial 
� Professorat per l’Aula d’Acollida
� Grups molt reduïts a les Aules Obertes 

amb seguiment tutorial intensiu

LES EINES

� Plans de Suport 
Individualitzat

� Adaptacions curriculars
� Les optatives
� Projecte Okupa’t

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT



Treballem per l’educació integral 

de totes les noies i els nois.

❑   Aprendre a conèixer

❑   Aprendre a fer

❑   Aprendre a conviure

❑   Aprendre a ser
Informe Delors per la UNESCO (1996)

L’ÍNTER, UN CENTRE QUE APRÈN

Objectius de desenvolupament Sostenible 
de les Nacions Unides (2015)



La Comunitat Educativa 

és l’espai de participació de les famílies 

en els projectes educatius del centre. 

El Consell d’alumnes és l’òrgan de participació 

de l’alumnat que promou la seva iniciativa, 

autonomia i implicació en les activitats del centre.



Tots aquests canvis els viurem 

plegats: famílies i docents

Ens necessiten més que mai

L’ART D’APRENDRE ADOLESCÈNCIA

Etapa vital de trànsit al m
ón adult

Trets característics: rebel·lia, gust pel risc, descobriment de 
la sexualitat i la importància dels iguals

Canvis importants a nivell físic i neuronal
Madura el control emocional i  la 

capacitat de raonament 

Necessita assegurar-se que la seva 
vida té sentit per ell i pels del seu 

entorn afectiu

Aprendre és un acte que 
fem millor junts que sols

Aprendre és un procés que hem 

de fer al llarg de tota la vida 

Requereix un esforç que hem d’acompanyar i orientar

Aprendre, un procés que ha de 
despertar interès, connectar amb 

el que per nosaltres té sentit 



Els vincles són fonamentals 
en l’aprenentatge

Grup humà que aprèn, creix i 

es relaciona de manera conjunta

 Acollida
Conèixer-nos

Visita al centre amb les escoles

Rebuda del nou alumnat

Reunions de famílies d’inici de curs (juny i 
setembre)

Acompanyament

Tutoria personalitzada i de grup
Autoconeixement i educació emocional

Orientació

Convivència, mediació i Resolució de conflictes

Aprenentatge
Seguiment i reflexió sobre el procés d’aprenentatge 
de cada noi i noia

APRENDRE A L’INTER, COM?

La tutoria és l’eix del 
nostre projecte educatiu

La Tutoria
Projecte tutorial AAA



  Treball InterdisciplinariÚs de Chromebook

Àmbit Humanístic Àmbit Artístic i d’Educació Física

Àmbit Tecnològic

Àmbit Llengües estrangeres

Àmbit Lingüístic

Àmbit Matemàtic

Àmbit Científic

APRENDRE A L’INTER, COM?

https://drive.google.com/file/d/1vgJhxUtF8xg5rg6HSIuqteiwkrBY_oP1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p4S-CgRXSZ-dVlrY3yj4PeKkZwD06XRS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oc4LHpoOs7zrYAmS2ggCfiGB_3c-E0_B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K8Yqf-61R00fVLQw9XAneeLuBTzHuvmS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ecljDyLoSDaWidYvYcVWph-vJhhZbalN/view?usp=sharing


                                  què més fem per APRENDRE A L’INTER?

Jornada Portes Obertes

Jornades Culturals

Solidart

Plantada d’herbes medicinals (ADF)

Plantada d’Alzines (ADF)

Projecte Edificis Modernistes Sant Sadurní amb QR

Serveis de Guaites

Projecte Xerpa i Parelles Lingüístiques

Festival en Veu Alta

Projecte contaminació acústica (Escoles Verdes)

PROJECTES D’APRENENTATGE SERVEI A 3R I 4T ESO



                  QUÈ MÉS FEM PER APRENDRE A L’ÍNTER?
Sortides culturals, colònies i 

viatge de final d’etapa Som Escola Verda 

Jornades Culturals:
Aprenem d’una altra manera

fem tallers, activitats i xerrades culturals, 
esportives i lúdiques

Activitats organitzades per l’AMPA 
(Associació de Famílies d’Alumnes)

Taller de tècniques d’estudi a 1r  i 3r d’ESO
Tallers de teatre 

Activitats extraescolars: Volei, MúsicaProves Cangur

IPSAP
Programa Salut i 
Escola-Entorn sense fum 
RCP -Centre cardioprotegit



17  i  18 
març 

 2022



BATXILLERAT
Ciència i tecnologia
Humanitats i ciències socials

PFI
Cuina i 
Serveis a la restauració

CICLES FORMATIUS

CFGM
Gestió administrativa.
Atenció a les persones en 
situació de dependència.

CFGS
Educació infantil
Administració i finances

estudis postobligatoris



OBJECTIUS PRINCIPALS 
1. Avançar en el coneixement de les 

metodologies actives que 
promouen l’aprenentatge significatiu: 
treball interdisciplinari i globalitzat.

2. Traspassar el debat i la reflexió 
pedagògica  en el conjunt de la 
comunitat educativa.

3. Articular una proposta per iniciar a 
partir de 1r d’ESO en el marc del nou 
decret del currículum

PROJECTES D’INNOVACIÓ: 
Equip Impulsor i Facilitador
1. Oriol Torrents
2. Conxita Busquet
3. Marga Llavina
4. Jesús Salius
5. Marta Casals
6. David Royo
7. Aura Gumà
8. Laia Carreras
9. Alba Rosés

10. Marta Sáez
11. Maria Soldan 
12.  Sònia Rovira
13. Teresa Terrades
Facilitador: Josep Ma Esteve

Segon curs que en 

formem part amb 

157 centres més

                         Pacte, eines pel canvi.Programa del Departament per enfortir la millora de la qualitat educativa

R+D+I

LABORATORI DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA



https://drive.google.com/file/d/1T14
qIW4jYyOnxhR2dprM_iCOXh2gE4
wd/view?usp=sharing



El procés de preinscripció

❏ Sistema de puntuació
❏ Dates 



● Primària i Secundària en el mateix centre (I-E):  pas automàtic
● Primària i Secundària en centres diferents:

○ Prioritat 1: relació d’adscripció entre centre de procedència i centre triat 
en primera opció 

○ Prioritat 2: criteris prioritaris  
○ Prioritat 3: criteris complementaris  
○ En cas d’empat, s’utilitza el número de desempat

Places vacants a l’Intermunicipal pel curs 22/23: 150 (15 reservades per NEE)
Llista d’espera amb primera opció el curs 21/22: 24, de les quals 4 de centre adscrit 
(que finalment van ser admesos)

  SISTEMA DE PUNTUACIÓ



● ESO: del 9 al 21 de març de 2022 
(telemàtica)

Sessió de Portes Obertes Batxillerat, Cicles GM i PFI 
(presencial):  5 d’abril a les 17:30 h
● Batxillerat i Cicles Grau Mitjà (per alumnat amb 

continuïtat d’escolarització): del 20 al 26 d’abril
● Cicles Grau Mitjà (resta d’alumnat): del 17 al 23 de maig

Sessió de Portes Obertes Cicles GS (presencial):  10 
de maig a les 19:30 h
● Cicles Grau Superior: del 25 al 31 de maig

   dates preinscripció https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/informat/calendari

https://www.intermunicipal.com/

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/informat/calendari
https://www.intermunicipal.com/


Contacte: 

o Plaça Santiago Rusiñol, s/n – 08770 Sant Sadurní d’Anoia

o Telèfon: 93 891 20 61

o a8077472@xtec.cat 

o  Codi de centre: 08077472

              

Web: https://www.intermunicipal.com

@eintermunicipal

ies escola intermunicipal del Penedès

iesintermunicipal

https://www.intermunicipal.com/


vídeo promocional

http://www.youtube.com/watch?v=I4NJp4qA8Qk

