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Oferta educativa 
 
ESO 
Batxillerats 

Científic i tecnològic 
Humanístic i de Ciències Socials 

Cicles Formatius 
Administració i Gestió 
Informàtica 
Electricitat i Electrònica 
Instal·lacions i Manteniment 

Altres estudis 
Prepració per a la incorporació a Grau Superior 
Auxiliar de paleteria i construcció (PFI) 

 
 

 



Organització general. L’etapa de l’educació secundària 
obligatòria s’organitza en matèries i comprèn quatre cursos 
acadèmics. Els dos primers cursos de l’etapa mantenen la 
coherència amb l’educació primària, garantint la 
coordinació entre les etapes, per tal d’assegurar-ne una 
transició adequada de l’alumnat i facilitar la continuïtat del 
seu procés educatiu, com a part integrant de l’educació 
bàsica. D’aquesta manera, es potencia l’autonomia de 
l’alumne i s’enforteixen els hàbits de treball. Els dos últims 
cursos de l’etapa consoliden el procés de l’adquisició de les 
competències clau i preparen per a la continuïtat cap a 
estudis posteriors. 
 
Horari. L’horari lectiu és de dilluns a divendres de 8:00h a 
14:30h. L’horari no lectiu d’activitats extraescolars és de 
dilluns a dijous de 15:30h a 17:20h.  
 
Activitats extraescolars. Les activitats extraescolars estan 
organitzades pel centre en col·laboració amb l’AMPA i són 
gratuïtes. 
 

Esport Futbol, Bàsquet, Tennis Taula 
Idiomes Anglès I, Anglès II 
Artístic Taller arts plàstiques, Taller de cinema 

Matemàtiques Reforç de matemàtiques, Proves cangur 
 

 



Matèries al llarg de l’etapa 
 

 1r 2n 3r 4rt 
CATALÀ 3 3 3 4 

CASTELLÀ 3 3 3 3 
ANGLÈS 3 4 3 3 

MATEMÀTIQUES 3 4 4 4 
CIÈNCIES NATURALS 3 3 4  
CIÈNCIES SOCIALS 3 3 3 3 
EDUCACIÓ FÍSICA 2 2 2 2 

MÚSICA 2 2   
ED. VÍSUAL I PLÀSTICA 2  2  

TECNOLOGIA 2 2 2  
RELIGIÓ / VALORS ÈTICS 1 1 1 1 

TUTORIA 1 1 1 1 
OPTATIVES 2 2 2 9 

TOTAL 30 30 30 30 
 
 
Matèries optatives de 1r a 3r d’ESO 
1ESO Google Sites. Social  science  in  English. 

Mesures i magnituds. Tècniques pictòriques 
Flauta de bec. Festes i tradicions 

2ESO Taller de ràdio. Hort escolar. Iniciació al 
tennis. Global cities. Conjunt musical. 
Mediació escolar. Teatre escolar. 

3ESO Alemany I. Emprenedoria. Cultura clàssica 
Balls de saló. Geometria 

 
Treball de síntesi de 1r a 3r d’ESO 

1ESO Badalona ciutat de ciutats 
2ESO Conèixer Catalunya 
3ESO La Mediterrània 



Organització de quart curs.  

 
□ OPCIÓ ACADÈMICA 
-orientada als estudis de 

batxillerat científic 
tecnològic- 

 

□ OPCIÓ ACADÈMICA 
-orientada als estudis de 
batxillerat humanístic  

social- 

□ OPCIÓ APLICADA 
-orientada als estudis de 
formació professional- 

FÍSICA I QUÍMICA 
 

BIOLOGIA I 
GEOLOGIA 

LLATÍ 
 

ECONOMIA 

CIÈNCIES 
APLICADES A 
L’ACTIVITAT 

LABORAL 
 

TECNOLOGIA 

□ ALEMANY II 
□ FILOSOFIA 

□ EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
□ TIC 

□ MÚSICA 
 

 
Atenció a la diversitat. Les mesures d’atenció a la 
diversitat són el conjunt d’estratègies organitzatives i 
metodològiques afavoridores de l’èxit escolar que 
condueixen a la superació de l’etapa. 
 
Acció tutorial. Tots els alumnes  disposen d’un professor 
tutor a qui correspon la relació amb les famílies o tutors 
legals dels alumnes. 
 
Assistència. El control de l’assistència és fa a cada classe 
i es comunica diàriament a la família mitjançant SMS. 

 



Equips docents. L’equip docent, integrat pel professorat 
del grup d’alumnes i coordinat pel professor que exerceix 
la tutoria, actua com a òrgan col·legiat en tot el procés 
d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en resultin. 
Cada professor aporta informació sobre el procés 
d’aprenentatge dels alumnes en la matèria o matèries que 
intervé.  El centre estableix  horaris específics per a les 
reunions de coordinació dels equips docents dins el 
període de permanència del professorat al centre. 
 
 
Llibres de text. El centre en col·laboració de l’AMPA 
ofereix la possibilitat de participar en un projecte de 
reutilització de llibres de text a través de l’empresa Iddink 
amb un estalvi d’un 50% sobre el preu de venda al públic. 
 
 

Projectes específics del Centre.  
Pla d’impuls a la lectura 
Club de lectura 
Escola verda 
Coeducació 
Mediació escolar 
Programa salut i escola 
Esport escolar 
Teatre escolar 
Revista La Pineda 
Educació financera escolar 
Grup d’experimentació plurilingüe 
Global Scholars 
Esquiada 
Mostra de teatre escolar al Zorrilla 
 
 



 
 
Sortides 
Programació completa de sortides al llarg de tota l’etapa 
amb un viatge final d’etapa a un país de la Unió 
Europea.. 
 
 
Serveis del Centre.  
Departament d’orientació educativa 
Equip d’Assessorament Psicopedagògic 
Associació Esportiva Escolar 
Cantina 
Mediateca i accés a internet 
Reprografia d’autoservei 
Activitats extraescolars 
Biblioteca escolar (tardes) 
Punt d’informació juvenil 
Sala d’actes 
Armariets de lloguer anual 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horari de Secretaria 
de 10:00h a 13:00h  (tots els dies) 

 i de 15:00h a 17:00h (dimarts, dimecres i dijous) 
 
 

Carrer de la Batllòria s/n 
09817 Badalona 
Tel. 93 399 05 11 
Fax 93 383 57 09 

Adreça electrònica: inslapineda@xtec.cat 
 

 
 

http://www.inslapineda.cat 
 
 
 
  

 

Jornada de portes obertes i orientació 

8 de març a les 17:30h 
 

Període de preinscripció 

23 de març al 4 d’abril 2017 
 

Període de matrícula 

12 al 16 de juny 2017 

 
 


