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PFI

Món laboral

Batxillerat

Cicles Formatius 
de Grau Mitjà

ESO (12-16 anys)
Escoles adscrites a l’Intermunicipal       
(amb prioritat):

➢ J.J. Ràfols (Torrelavit)

➢ La Pau (Sant Sadurní)

➢ Pau Casals (Sant Llorenç)

➢ Sant Jeroni (Sant Pere)

➢ Sants Abdó i Senén (El Pla)

➢ ZER Subirats: Lavern, Montcau i Sant 
Jordi

benvinguda

6è de Primària



● Lideratge distribuït

● Innovació pedagògica:

○ PAcTE (Programa d’Acceleració de la Transformació Educativa / Eines per al canvi)

○ ILEC (Impuls de la LECtura)

○ STEAMcat (Science, Technology, Engineering, Art i Mathematics) o FAIG (Fent per 
Aprendre, Imaginant Globalment)

○ GEP (GEneració Plurilingüe) (en valoració)

● Convivència i cohesió: des dels valors i actituds, i la resolució de conflictes

● Competència digital: a través del Pla d'Educació Digital de Catalunya (PEDC) i de 
l’Estratègia Digital de Centre (EDC)

projecte de direcció

https://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/programes_innovacio/educacio-secundaria-obligatoria-i-batxillerat/pacte-programa-acceleracio-transformacio-educativa-eines-canvi/
https://xtec.gencat.cat/ca/projectes/lectura/impulslectura/
https://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/programes_innovacio/educacio-secundaria-obligatoria-i-batxillerat/programa-steamcat/
https://serveiseducatius.xtec.cat/cesire/faig-fent-per-aprendre-imaginant-globalment/
https://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/programes_innovacio/educacio-secundaria-obligatoria-i-batxillerat/Generacio-Plurilingue-GEP/
https://sites.google.com/xtec.cat/pedc-2020-2023/pla-deducaci%C3%B3-digital-de-catalunya-2020-2023?authuser=1


● Acollida

○ Escoles de primària visiten el centre (març-abril 2023)

○ Rebuda del nou alumnat (setembre 2023)

○ Reunions amb les famílies (setembre 2023)

● Acompanyament

○ Tutoria de grup i personalitzada

○ Orientació: autoconeixement i educació emocional

○ Convivència, cohesió i resolució de conflictes

● Aprenentatge

○ Seguiment del procés d’aprenentatge de cada alumne

acció tutorial



● Cinc línies per nivell en grups heterogenis (esponjat a sis)

● Projectes de Diversificació Curricular a 3r i 4t d’ESO (PDC)

● Un grup de Suport Intensiu Escolarització Intensiva (SIEI) 

● Una Aula d’Acollida

● Departaments organitzats per àmbits:
○ Artístic i d’Educació Física
○ Científic i Tecnològic
○ Humanístic
○ Llengües
○ Llengües estrangeres
○ Matemàtic

organització a l’eso



● A 1r i 2n d’ESO:

○ Projectes trimestrals a 1r d’ESO: Artístic, Científic i Humanístic

○ Projectes trimestrals a 2n d’ESO: Cultural, Educació Física i Tecnològic

○ Francès (segona llengua estrangera)

● A 3r i 4t d’ESO:

○ Projectes anuals a 3r d’ESO: 3N91NY3R1A (Enginyeria) i Solidart

○ Projectes a 4t d’ESO: Revista Digital (anual) i Camins de Natura (trimestral)

○ Projecte La Barraca (SIEI i PDC 3r i 4t)

○ Francès o Alemany (segona llengua estrangera)

projectes actuals a l’eso

https://docs.google.com/presentation/d/1xxlagySO8zwnJNbMqeliEVIv7QPu7xVjojiA1w0BMwI/edit#slide=id.p
https://drive.google.com/file/d/1wY3GL4zr5nBSe-wFe5l49aVvROcTnqTw/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PdGadyB_S8_epVeLkqit5cJ0KPQkKUkb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NCysXbVDqlBa4FJOF8rtMTXl0GnqYtT8/view?usp=share_link


● Sortides culturals, colònies i finals d’etapa

● Activitats organitzades per l’AMPA

● Jornades culturals

● Programa Escola Verda

● Programa Salut i Escola - IPSAP

● Consell d’alumnes

● Proves Cangur

● Olimpíades de Química

● Concurs HP Codewards BCN

● Campionats d’SCRABBLE

activitats i programes



● Servei Comunitari a 3r i 4t ESO:

○ 3r ESO: Dinamització zona Cas Mas de la Riera, Intercanvi generacional i 
Participació en les jornades de Portes Obertes

○ 4t ESO: Escultura feminista dia de la dona i Modernisme a Sant Sadurní

● Laboratori de Transformació Educativa (PAcTE)

● Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

activitats i programes

https://docs.google.com/presentation/d/1qLGy0QYPghotqQjqWMHcyFkATqEv1ZBgYgvkjG1mFWA/edit#slide=id.p
https://drive.google.com/file/d/1uOmaunuVxSsW3cnRYtdON4L_Ocu6IK-i/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fJReEphxZO7MWJzq4TKgdKEfYDt2ma7a/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18RYKyOjJI_ApGinspQtAQyVOviDx3Djy/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13TJrXQAfK-rKE6Ruo2ehttfW-qoH47jK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13iYoJliA0vKW2sl56bFpuikQ43AnVMEU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1pHLe6xn9t16__8rB7-1rVwmdHn43LURw/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/18B4PNdC6XUE04UydfZCcZ7htRK9qWQl9/view?usp=share_link


recursos humans propis
● Professorat orientador de referència 

per a cada nivell de l’ESO

● Professorat específic per al recurs 
SIEI

● Auxiliars d’Educació Especial

● Professorat per a l’Aula d’Acollida

● Seguiment tutorial intensiu

eines
● Plans de Suport Individualitzat (PSI)

● Projectes de Diversificació Curricular 
(PDC)

● Projecte Okupa’t (PDC de 4t d’ESO)

diversitat



batxillerat formació professional
estudis post-obligatoris

● Ciència i tecnologia
● Humanitats i ciències socials
● General (sol·licitat)

● PFI d’Auxiliar en centres sanitaris

● CFGM de Gestió administrativa

● CFGM Atenció a les persones en situació 
de dependència

● CFGS Administració i finances

● CFGS Educació infantil

● CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia (família 
de Sanitat) (nou)

● CFGS Integració Social (família de Serveis 
socioculturals i a la comunitat) (nou)

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/estudis/?batxillerat-general&p_id=5750
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/gm/families-professionals/sanitat/?p_id=111&estudi
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/estudis/?integracio-social&p_id=2055


● Primària i Secundària en el mateix centre (Institut-Escola): pas automàtic

● Primària i Secundària en centres diferents:

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

○ Prioritat 2: criteris prioritaris (germans al centre, proximitat geogràfica del domicili o del lloc 
de treball i percebre una renda garantida) 

○ Prioritat 3: criteris complementaris (que els tutors legals treballin al centre, família 
nombrosa o monoparental, alumnat nascut en part múltiple, acolliment familiar, discapacitat i 
víctima de violència de gènere)

○ En cas d’empat, s’utilitza el número de desempat
● Places vacants a l’Intermunicipal per al curs 2023-24: 122 + 25 reservades NEE

procés de preinscripció



● Preinscripció: del 8 al 20 de març

○ Presentació de sol·licituds telemàtiques

○ Coneix el calendari i els terminis

● Matrícula: del 20 al 28 de juny per als alumnes de 1r d'ESO o altres alumnes de nova 
incorporació a l’ESO

● Pagament de material: procés intern que es realitza durant el període de matrícula

dates de preinscripció i matrícula

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


pagament del material



Consell Comarcal 

la logística de l’intermunicipal

marc horari actual
8:30 a 15:00

● El Pla del Penedès

● Sant Llorenç d’Hortons

● Sant Pere de Riudebitlles

● Subirats

● Torrelavit 

● Sant Sadurní d’Anoia

● Fora dels municipis adscrits

 

eso



ampa (afa)



● Adreça: Plaça Santiago Rusiñol, s/n – 08770 Sant Sadurní d’Anoia

● Telèfon: 93 891 20 61

● Web: https://www.intermunicipal.com

● Email: a8077472@xtec.cat

● Codi centre: 08077472

● Xarxes socials:

○  @eintermunicipal
○  ies escola intermunicipal del Penedès
○  iesintermunicipal

contacte

https://www.intermunicipal.com/
mailto:a8077472@xtec.cat


precs i preguntes



moltes gràcies!!



vídeo promocional

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

